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Tutkielma käsittelee naisen ja työn suhteen representaatioita ja niitä jäsentäviä diskursseja kahdessa 
nuorille naisille suunnatussa naistenlehdessä Trendissä ja Cosmopolitanissa vuonna 2006. 
Tutkielmassa selvitetään, millaisia lehdissä tehdyt representaatiot ovat, millaisia valintoja on tehty 
ja miten olisi voitu tehdä toisin. Lisäksi pohditaan, minkälaiset diskurssit representaatioita ohjaavat 
ja millaisia eroja sekä yhtäläisyyksiä lehtien diskursseissa on. Tutkimuksessa myös vertaillaan 
Trendin ja Cosmopolitanin representaatioita naisen ja työn suhteesta median ulkopuolisiin 
todellisuuden esityksiin eli extra media datoihin.  

Tutkimusmetodeja ovat sisällön erittely ja diskurssianalyysi. Sisällön erittelyssä aineisto 
käydään yksityiskohtaisesti läpi, jotta siitä on mahdollista muodostaa kokonaiskuva. Sisällön 
erittelyssä analysoidaan myös kuvia denotaation ja konnotaation käsitteillä. Diskurssianalyysissä 
pohditaan tapaa puhua ja poimitaan teksteistä ominaispiirteitä, joita jo sisällön erittelyssä nousee 
esille. Analyysin päätteeksi katsotaan, kuinka lehtien diskurssit näyttäytyvät suhteessa toisiinsa sekä 
aiempaan naistenlehdistä tehtyyn tutkimukseen.  

Työn teoreettiset lähtökohdat ovat feministisessä naistenlehti- ja mediatutkimuksessa. 
Teoreettisena viitekehyksenä on ajatus konstruktionismista, maailman rakentumisesta erilaisista 
kielellisistä esityksistä. Diskurssianalyysissä sovelletaan Norman Fairclough’n kriittistä 
diskurssianalyysiä. 

Tuloksena on, että Trendissä nainen esitetään menestyjänä, joka tekee hohdokasta ja 
jännittävää työtä kuten on muotikuvaaja, vaatesuunnittelija tai johtaja. Koska työ on rankkaa ja 
päivät pitkiä, naisella on taipumusta stressiin ja epävarmuuteen. Trendin nainen osaa myös ottaa 
rennosti ja tehdä nautinnollista työtä. Trendi väläyttää mahdollisuutta, että nainen voi onnistuneesti 
yhdistää työn ja perheen. Cosmopolitanissa korostuu menestymisen ohella tyytyväisyys. Naisen on 
nautittava työstään. Myös Cosmopolitanin naista vaivaavat toisinaan stressi ja epävarmuus, mutta 
lehden ohjeilla ongelmat pysyvät hallinnassa. Cosmopolitanin nainen voi olla myös tavallinen 
duunari kuten hoitaja tai kokki. Nainen representoidaan usein sorron kohteeksi. 

Naisen ja työn suhdetta jäsentävät diskurssit Trendissä ovat nainen työelämän modernina 
menestyjänä, nainen epävarmana stressaajana, nainen huolettomana haaveilijana ja nainen 
monitoimiäitinä. Cosmopolitanissa diskurssit ovat nainen työelämän tyytyväisenä menestyjänä, 
nainen tavallisena duunarina, nainen epävarmana stressaajana ja nainen sorron kohteena. Selvyyden 
vuoksi diskurssit on esitetty erillisinä, mutta aineiston teksteissä ne kietoutuvat usein toisiinsa.  

Vertailu extra media datoihin osoittaa, että Trendi ja Cosmopolitan antavat naisille uusia 
mahdollisuuksia johtajina, äiteinä ja tavallisina työntekijöinä. Etenkin Cosmopolitan huomioi myös 
työelämän epäkohdat eikä vain toista ideaaleja, mistä sitä on aiemmassa tutkimuksessa moitittu. 
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1. Johdanto: tutkimuksen lähtökohtia 
 
”Tiedän löytäväni Trendistä tutut ja turvalliset palstat, mutta myös yllättäviä 

uusia juttuja. Uraopas oli todella kiinnostava ja monipuolinen. Siinä oli 

mielenkiintoista luettavaa jo työelämässä oleville, mutta varmasti myös apua 

työnhakijoille ja omaa alaansa miettiville.” 

 

- Pikkumyy  

(lukijapalaute, Trendi 11/2006, 14) 

 

Näin Trendi-lehden lukija kommentoi lehden edellisessä numerossa ollutta Suurta uraopasta, 

juttupakettia, jossa porauduttiin naisiin ja työelämän koukeroihin. Paketissa oli juttuja ajankäytön 

hallinnasta työpaikalla (Ota aikalisä), uraputkessa kiitävistä menestyjänaisista (Menestysreseptit 

1−4) ja miehensä elättävistä uranaisista (Nainen maksaa). Lisäksi kerrottiin, mitä naiset 

työelämältään haluavat (2211 totuutta työelämästä). Lukijan kommentti paljastaa, että työteema 

kiinnostaa ja hän kokee siitä olevan apua niille, jotka eivät ole vielä työelämän kynnystä ylittäneet. 

Lehti tarjoaa vinkkejä naisten monimutkaiseen elämään.  

 

Naistenlehti on monelle naiselle se viikoittain tai kuukausittain ilmestyvä raamattu, jonka 

rapsahtamista postiluukusta odotetaan malttamattomasti. Lehti ahmaistaan kannesta kanteen kerralla 

tai nautitaan palasissa silloin, kun muilta askareilta ehditään. Itse kuulun ensin mainittuun 

lukijatyyppiin. Olen lukenut naistenlehtiä kuten Trendiä ja Cosmopolitania vuosia. Hiljalleen olen 

kiinnittänyt huomiota siihen, että vaikka lehtien tärkeintä antia tuntuvat olevan kauneudenhoito, 

muoti ja ihmissuhteet, myös yhteiskunnalliset aiheet kuten työelämä nousevat esille usein.  

 

Naistenlehdet ovat sekä kulutukseni että akateemisen mielenkiintoni kohde, sillä pro gradu  

-tutkielmassani aion tutkia naisen ja työn suhdetta Trendissä ja Cosmopolitanissa. Työllä tarkoitan 

palkkatyötä, en esimerkiksi palkatonta hoivatyötä. Tutkimusaineistokseni valitsin työaiheiset jutut 

molemmista lehdistä vuodelta 2006. Valitsin kyseisen vuosikerran, koska olen kandidaatin 

tutkielmassani tutkinut Trendin työjuttuja vuoden 2006 Suuri uraopas -juttupaketista. On loogista 

jatkaa tutkimusta, jonka pintaa on jo raapaissut.  
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Tutkimuslehdissä yhteistä on se, että ne on suunnattu nuorille naisille. Trendi keskittyy 

Cosmopolitania enemmän muotiin ja kauneuteen, Cosmopolitan ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen. 

Tarkoitukseni on tutkia, millaisia diskursseja Trendin ja Cosmopolitanin työjutuista löytyy ja 

vertailla niitä sitten keskenään. Vertailuasetelma on mielenkiintoinen, sillä sen avulla lehtien 

diskursseista voi löytyä jännittäviä ristiriitoja ja jännitteitä. 

 

Työelämään astuminen on lähellä sekä omassani että monien muiden nuorten naisten elämässä, joten 

haluan selvittää, millaista kuvaa naisten uramahdollisuuksista tai niiden puutteesta nuorille naisille 

suunnatussa naistenlehdessä luodaan. Lehti jakaa ohjeita ja esimerkkejä sekä kertoo, mitä työn 

maailmassa pitää ja ei pidä tehdä. Naiset on pitkään sijoitettu yhteiskunnassa yksityisen alueelle, 

mikä on näkynyt naistenlehdissä kodinhoito-, vaimo- ja äitiaiheisina juttuina (ks. esim. Scanlon 

1995, Ferguson 1983). Rajat ovat kuitenkin muuttumassa, ja juuri työteeman nostaminen lehtien 

sivuille siirtää naisia yksityisestä julkiseen ja vähentää naisalistusta. Työaiheisten juttujen 

julkaiseminen naistenlehdissä voi tarjota naisille ulospääsyn yksityisen ja kodin kehästä, johon 

heidät on pitkään suljettu (ks. Eräsaari & Julkunen 1995). Tämä perustelee tutkimustani. 

 

Naistenlehtien tai journalismin ylipäänsä tutkimus tuntuisi merkityksettömältä, jos en uskoisi, että 

naistenlehdillä on valtaa agendan asettajana ja ideologioiden välittäjänä (ks. Morley 1989). Median 

kulttuurista valtaa tutkinut Nick Couldry (2000) muistuttaa, että valtaa ylläpidetään jokapäiväisessä 

vuorovaikutuksessa yleisöön. Näemme sosiaalisen todellisuuden median kehystämänä, eikä siitä voi 

erottaa toista ”todellisuutta”, sillä ”todellinen” ja median maailma ovat sulautuneet yhteen. (Emt., 

4−5, 39−41, 52.) Naistenlehtien naiskuvat paitsi heijastavat todellisuutta myös muokkaavat ja ovat 

osa sitä.  

 

Naistenlehdet sosiaalistavat naisia kulttuuriimme ja kertovat, mitä pidetään hyväksyttävänä (ks. 

Ferguson 1983). Tällaista ajatusta vastustaa mediaetnografi Joke Hermes (1995, 7, 10), jonka 

mukaan median kuluttaminen ja naistenlehtien lukeminen ovat usein toissijaista, merkityksetöntä 

toimintaa. Väite on siinä mielessä perusteltu, että tuskin lukija joka tilanteessa uppoutuu lehteen 

intensiivisesti. En kuitenkaan usko, että mediatuotteiden kuluttaminen on täysin vailla merkityksiä: 

vähintään naistenlehti tarjoaa feminiinisyyden malleja, joita lukija voi hyväksyä tai vastustaa. 

Vaikka keskityn tekstin enkä sen vastaanoton tutkimiseen, reseptiotutkimuksen lähtökohtiin nojaten 

ymmärrän asian niin, että naistenlehtien lukijat luovat teksteistä merkityksellisiä itselleen (ks. Ridell 

1998). 
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Tutkimusmetodikseni olen valinnut kriittisen diskurssianalyysin. Diskurssianalyysi on joustava 

teoreettinen viitekehys, joka mahdollistaa tekstin tarkan ja kriittisen lähiluvun. Diskurssianalyysini 

pohjaa Fairclough’n (1997) teoriaan. Fairclough’n (1997, 264) mukaan tiedotusvälineet ja niiden 

diskurssit ovat kulttuurin ja yhteiskunnan muutosten sekä valtasuhteiden ja ideologioiden kannalta 

merkittäviä. Valtasuhteet kytkeytyvät kieleen, jota tiedotusvälineet käyttävät, joten on tärkeää 

analysoida tiedotusvälineiden diskursseja.  

 

Tutkimukseni on laadullista ja empiiristä, enkä pyri löytämään yleistettäviä vastauksia kysymyksiin 

naisesta ja työstä. Tarkastelen median kielellistä, diskursiivista ja yhteiskunnallista ulottuvuutta siinä 

aineistossa, jota tutkimuksessani käsittelen. Kyseessä on poikkileikkaustutkimus. Tutkimukseni 

nivoutuu feministiseen naistenlehti- ja mediatutkimukseen. Kuten metodini diskurssianalyysi vihjaa, 

lähtökohtana on ajatus konstruktionismista. Siitä, että maailma rakentuu sosiaalisissa käytännöissä 

kuten kielenkäytössä (esim. Jokinen, Juhila & Suoninen 1999, Hemànus 1997). 

 

Tutkielmani analyysiosiossa tutkin Trendin ja Cosmopolitanin aineistoja ensin eritellen 

yksityiskohtaisesti niiden sisältöä ja pohtien tehtyjä representaatioita sekä merkityksellisiä valintoja. 

Tarkoitus on saada aineistosta hyvä yleiskuva. Kun olen käynyt jutut läpi, vuorossa on 

diskurssianalyysi, jonka pohjana ja osana sisällön erittely toimii. Etsin jutuista puhetapoja, 

diskursseja, ja vertailen, miten kahdesta lehdestä löytämäni diskurssit eroavat toisistaan ja millaisia 

yhtäläisyyksiä niillä on. Ennakkokäsitykseni ja hypoteesini on, että molemmat lehdet esittävät kuvaa 

naisen ja työn suhteesta menestystarinana, työelämän suuret rakenteelliset ongelmat unohtaen.  

 

Lähtökohtani on siis sosiaalisessa konstruktionismissa, mikä korostaa maailman rakentumista 

erilaisista esityksistä. ”Todellisuutta” on vaikea tavoittaa, sillä näemme sen kulttuuristen 

vaihtoehtojen mahdollistamasta näkökulmasta. Kieli ei ole todellisuuden peilikuva, muttei myöskään 

siitä riippumaton. Ne ovat vuorovaikutuksessa. Diskurssianalyysissä tutkimuskohteena ovat 

kielelliset prosessit ja niiden tuotokset, joissa sosiaalinen todellisuus rakentuu. Jokinen, Juhila ja 

Suoninen (1999, 40−41) korostavat, että tutkimustehtäväksi ei tällaisessa viitekehyksessä ja 

metodologisessa lähestymistavassa nouse faktojen etsiminen. Olen samaa mieltä, sillä objektiivisen 

todellisuuden olemassaolo on varsin kiistanalainen asia. Haluan kuitenkin haastaa Jokisen ym. 

(1999) näkemystä vertaamalla diskurssianalyysini tuloksia toisenlaisiin, journalismin ulkopuolisiin 

todellisuuden esityksiin eli extra media datoihin (ks. Hemànus & Tervonen 1980, Hemànus & Pietilä 

1982). 
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Tutkimuksessani kysyn, millaisia tutkimusaineiston representaatiot ovat suhteessa extra media 

datoihin. Extra media datoja eli vertailuaineistoa naistenlehtien representaatioille ovat tutkimukset ja 

selvitykset naisesta ja työelämästä, naisten asemasta työpaikoilla sekä sukupuolittuneesta työn- ja 

ammattijaosta. Vaikka extra media data on mediaesityksen tavoin välittynyt, se voi tavoittaa 

maailmasta toisenlaisen esityksen kuin mediateksti (Hemànus & Pietilä 1982, 63, 90). Extra media 

datan käsite kytkeytyy 1960−80-lukujen joukkoviestinnän objektiivisuuskeskusteluun.  

 

Tarkoituksenani on siis vertailla keskenään naistenlehtien diskurssia ja extra media datoja, 

eräänlaista työelämätutkimuksen diskurssia. Ajatuksenani on, että puhdasta totuutta ei ehkä voi 

löytää, mutta todellisuuden erilaisia esityksiä voi lähestyä ja vertailla. Oletan, että naistenlehden ja 

joukkoviestinnän ulkopuolisen aineiston esitykset poikkeavat toisistaan jollakin tapaa. 

Joukkoviestintä käyttää valtaansa katsoa asiaa tietystä näkökulmasta jättäen samalla piiloon joukon 

muita katsantokantoja. 

1.1 Naisten oma maailma 
 
Puhun tutkimuskohteistani Trendistä ja Cosmopolitanista naistenlehtinä. Julkaisut kuuluvat 

naistenlehden genreen eli tiettyyn kategoriaan, johon kulttuurituote sijoitetaan. Tiettyyn genreen 

kuuluva joukkoviestintäväline suhteuttaa tuotantonsa yleisön odotuksiin, ja yleisö tietää, mitä se 

tietyltä genreltä saa (McQuail 2005, 370). Esimerkiksi naistenlehden genreen kuuluu tarjota 

säännöllisesti naisten omia asioita, rentoutusta, ihmissuhdepohdintaa, kauneutta, muotia ja 

kodinhoitoa. Genreä määrittelevät aina niiden oma logiikka, formaatti ja kielenkäyttö (emt., 374). 

 

Genrejen välistä rajaa on toisinaan vaikea määritellä. Genret myös muuttuvat, mikä hankaloittaa 

käsitteen käyttökelpoisuuden arvioimista. (Emt., 392.) Esimerkiksi naistenlehdellä voidaan 2000-

luvun Suomessa tarkoittaa aikalailla eri asioita kuin 1900-luvun Amerikassa. Genren käsitettä ei 

kuitenkaan ole syytä unohtaa, vaan on oltava tietoinen käsitteen rajoituksista ja haasteista. Genreä 

voi pitää kattokäsitteenä, sillä asioiden luokittelu tiettyyn kategoriaan helpottaa niiden 

ymmärtämistä.  

 

Maija Töyry (2006) ehdottaa, että naistenlehdistä voi puhua yhtenä lajityyppinä eli genrenä, joka 

jakautuu alalajeihin. Eri historiallisissa ja kulttuurisissa konteksteissa julkaistut naisille suunnatut 

lehdet eroavat toisistaan muodossa, sisällössä, tavoitteissa ja taloudellisissa järjestelyissä. 
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Lajityyppisyys on ymmärrettävä kulttuuriseksi sopimukseksi, ei yksiselitteiseksi lehden 

ominaisuudeksi. (Ema., 207.) Naistenlehdet ovat siis erilaisia eri paikoissa ja aikoina. 

 

Genrelle ominainen tapa puhutella oletettua naislukijaa yhdistää naistenlehtiä (ks. Töyry 2005). 

Voidaan puhua feminisoituneesta diskurssista eli naistenlehtidiskurssista, joka sisältää naisten 

puhuttelua naisina ja naisille suunnattuja aiheita. Naissukupuolen puhuttelu rakentaa tekstiin 

sukupuolen mukaista lukijapaikkaa, mutta rakentumisella ei ole tekemistä kirjoittajan tai lukijan 

biologisen sukupuolen kanssa. (Töyry 2006, 209.) Naistenlehti on naisten oma, vain naisille avoin 

maailma. 

 

Naistenlehdissä neuvoteltavat asiat, kuten parisuhde, perhe ja naisen asema, sijoittuvat yleensä 

lehden alkuun. Loppuun tulevat asiat, joista ei neuvotella eli muoti, kauneus, kodinhoito ja ruoka. 

Naistenlehti puhuttelee naisia lajityypillisellä tavallaan tehden oletuksia lukijoistaan, mutta 

naisyleisö itse päättää, mitä naiseus heille merkitsee. Naistenlehtien koostuminen erilaisista 

teksteistä ja feminiinisyyksistä mahdollistaa sen, että eri teksteissä on vaihtelevia 

samaistumispaikkoja lukijoille. Esittämällä erilaisia feminiinisyyksiä naistenlehdet sekä ylläpitävät 

että purkavat naiseutta jopa saman lehden sisällä. (Töyry 2006, 223−225.) 

 

Naistenlehtien juttu- ja lajityypit kertovat genren monimuotoisuudesta ja kirjavuudesta. Jokainen 

lehti on ainutlaatuinen, mutta rakentuu samoista osasista kuin muut naistenlehdet. Yhteistä ovat 

säännöllinen ilmestyminen, moniaineksisuus ja puhuvien äänten vaihtelu. Naistenlehdet voi jakaa 

alakategorioihin, joista yleisin on naisten kuluttajalehti. Siinä journalistinen sisältö ja mainosten 

aiheet nivoutuvat yhteen. (Ema., 211−213.) 

 

Trendi ja Cosmopolitan ovat eittämättä naistenlehtiä. Ne täyttävät Töyryn (2006) kriteerit eli 

puhuttelevat lukijaa naisena ja käsittelevät naisille suunnattuja aiheita. Trendi ja Cosmopolitan ovat 

nähtävissä naisten kuluttajalehdiksi, sillä kuluttaminen on niissä keskeisessä roolissa. Lehti 

itsessään on kulutushyödyke ja se tarjoaa sisällään mainoksissa sekä jutuissa muita kuluttamisen 

kohteita.  

 

Naistenlehden genreä ja sukupuolta on syytä tarkastella yhdessä. Naistenlehti toimii suhteessa 

vallitsevaan sukupuolisopimukseen. Lehti voi kyseenalaistaa sen, kuten feministisissä 

naistenlehdissä tehdään, tai vahvistaa sitä, kuten Trendin ja Cosmopolitanin kaltaisissa naisten 

kuluttajalehdissä yleensä tehdään. (Ema., 214.) Sukupuolisopimuksen vahvistaminen, 
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horjuttaminen tai vastustaminen näkyy naistenlehtien juttuaiheissa. Tyypillisiä aiheita ovat 

esimerkiksi parisuhde, kotityöt sekä roolit työelämässä ja muilla elämänalueilla – nämä liittyvät 

oleellisesti sukupuolen, feminiinisyyksien ja maskuliinisuuksien, määrittelyyn.  

 

Naistenlehdet rakentavat naisten ja miesten omia elämänalueita ja ovat sukupuolitettuja 

painotuotteita. Lehdet muokkaavat sukupuolisopimuksia sitä mukaa, kun sopimukset 

yhteiskunnallisessa käytännössä muuttuvat, mikä näkyy lukijoiden vaihtelevina puhuttelutapoina. 

Eräs vaatimus lehden säilymiselle hengissä on se, että sen täytyy olla ajan hermolla ja käsitellä niitä 

aiheita, jotka lukijoita askarruttavat. (Ema., 215.) 

 

Naistenlehden salainen tehtävä on opastaa naista muuttumaan yhteiskunnan hyväksymäksi. Lehtien 

representoima kuva maailmasta on samalla valheellinen ja tosi, ristiriitainen ja kiehtova. Lehtien 

naiskuvaa on vaikea määritellä, mutta se on kapeampi kuin ”todellinen” naiseus. Lukija ei koskaan 

voi saavuttaa täydellistä naistenlehden naiseutta. (Siivonen 2006, 230−231, 236.) Naistenlehden 

nainen on siis kulttuurinen nainen, josta elävät naiset eroavat ainakin osittain.  

1.2 Naiskuvat tutkimuksen keskiössä 
 
Naistenlehtiä on Suomessa 1800−1900-luvun vaihteesta lähtien perustettu paljon, mutta tutkittu 

vähän. Esimerkiksi Tampereen yliopistossa tiedotusopin laitoksella naistenlehtien tutkimus alkoi 

heräillä vasta 1980-luvulla naistutkimuksen esiinmarssin myötä. Siitä lähtien feminististen 

opinnäytteiden määrä on kasvanut jatkuvasti. (McGill 2001, 11−12.) 

 

Tutkimus on usein leimattu kriittiseksi, sillä lehtien on ajateltu edustavan vääristynyttä 

maailmankuvaa ja alistavan naisia. Naistenlehtiä on myös tutkittu näkökulmien kamppailukenttinä 

hegemoniateorian kannalta. Lehtien roolia on lisäksi selvitetty mielihyvän tuottajina ja lukijoita 

tutkittu aktiivisina tulkitsijoina passiivisten objektien sijaan. (Töyry 2006, 210, 215−217.)  

 

Valtaosa tutkimuksesta on feminististä ja naisten tekemää. Usein tutkimus lähtee liikkeelle siitä, että 

tutkija kertoo omasta naistenlehden lukijasuhteestaan ja lukukokemuksistaan. Tyypillinen 

tarkastelun kohde ovat naiseuden representaatiot. Naiskuvien tutkimisessa ovat eri aikoina 

painottuneet eri teemat. Ensimmäisissä tutkimuksissa 1900-luvun puolivälin jälkeen selvitettiin 

stereotyyppisiä naiseuden representaatioita ja vertailtiin niitä oikeisiin naisiin. Suosittua oli myös 

stereotypioiden vaihtoehtojen etsiminen. Vuosisadan lopulla yleistyi naisrepresentaatioiden 
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ideologisuuden ja merkitysten monimuotoisuuden tutkimus. Tuotannon ja yleisön tutkiminen ovat 

puolestaan jääneet sivuun, vaikka ne vaikuttavatkin sisältöihin. (Töyry 2005, 30−33, 36.) Töyry 

(2005) korostaa tuotannon, tekstin ja yleisöjen tutkimista yhdessä, sillä vain siten voidaan 

ymmärtää, miksi naistenlehti on tietynlainen ja mitä lukijat sillä tekevät. Yleisesti 

naistenlehtitutkimuksen arvottamisesta kertoo se, että Töyryn (2005) väitöstutkimus oli 

ensimmäinen kotimainen laaja tutkimus, joka käsittelee vain naistenlehtiä (Siivonen 2006, 227.) 

 

 Naistenlehtien tutkimuksessa on painotuseroja, mutta useimmat tutkijat yhtyvät väitteeseen, jonka 

mukaan naistenlehdissä neuvotellaan erilaisista naiseuden määritelmistä. Yhdessä lehden 

numerossa naista voidaan kehottaa hillitsemään nautintojaan ja silti kokeilemaan herkkureseptejä 

sekä käymään ostoksilla. Naistenlehtien jaetuksi ominaisuudeksi on nähty myös niiden 

sukupuolisidonnaisuus. Sekä yksittäinen lehti että koko genre reagoivat yleisön mielipiteiden ja 

sukupuolijärjestelmän muutoksiin. (Töyry 2006, 223.) 

1.3 Tutkimuskohteena Trendi ja Cosmopolitan 
 
Valitsin Trendin ja Cosmopolitanin tutkimuskohteekseni sekä yleisistä että henkilökohtaisista 

syistä. Olen ollut vuosikausia kyseisten lehtien irtonumeroiden ostaja ja tilaaja. Paitsi, että olen 

kokenut saaneeni lehdistä muotivinkkejä, ajanvietettä ja hyviä neuvoja, olen myös ihmetellyt 

lehtien nais- ja mieskuvaa. Cosmo-nainen on aina rohkea, valmis kaikkeen. Trendi-nainen erottuu 

massasta ja on muodikas menestyjä. Lehdissä näkyy lähinnä työssään menestyvän ideaalinaisen 

kangastus, eivät ne yksinhuoltajaäidit ja pätkätyöläiset, jotka käyvät jatkuvaa taistoa pärjäämisestä. 

 

Trendi ja Cosmopolitan ovat suomalaisessa mediamaisemassa menestyjiä. Vuonna 2007 

Levikintarkastuksen naisten yleislehtilistauksessa Cosmopolitan ylsi 74 215:n ja Trendi 53 865:n 

levikkilukemiin (Levikintarkastus 2008). Lehtien välillä vallitsee jännittävä kontrasti, sillä 

Cosmopolitan on Trendiä pinnallisempi ja rohkeampi. Trendi puolestaan on Cosmopolitania 

maltillisempi ja järkevämpi. Molemmat ilmestyvät kerran kuussa, 12 kertaa vuodessa.  

 

Koska oletan, että Trendi ja Cosmopolitan voivat työjutuillaan vaikuttaa lukijoiden 

ajatusmaailmaan ja identiteettiin, on syytä perehtyä sekä lehtien sisältöön että lukijoihin. On tärkeää 

tietää, millaiset ihmiset lehtiä lukevat, sillä se näkyy varmasti myös lehtien naiskuvassa. 
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Trendin maailmassa muoti ja kauneus merkitsevät 

 
Trendi on tyylikäs muotiin, kauneuteen ja ihmissuhteisiin keskittyvä naistenlehti (Aikakausmedia 

2008b) − siis hyvin tyypillinen genrensä edustaja. Lehdessä poseeraavat kauniit nuoret naismallit ja 

esillä ovat elämässään menestyvät ihmiset. Trendissä on toistuvasti asiaa myös työelämästä naisen 

elämän tärkeänä osa-alueena. Trendi porautuu ajankohtaisiin ilmiöihin usein kilpakumppaniaan 

Cosmopolitania syvällisemmin.  

 

Levikintarkastus luokittelee Trendin naisten yleislehdeksi. Trendin lukija on ennakkoluuloton 

kokeilija, joka nauttii elämästään. Hänelle kelpaa vain paras, hän on koulutettu ja kunnianhimoinen. 

Lehden pääkohderyhmä koostuu 18−30-vuotiaista naisista. (Forma Publishing Group 2008.)  

 

Trendin päätoimittajan Elina Pirisen mukaan lehden jatkuva levikin lasku on seurausta siitä, että 

markkinoille on tullut lisää kilpailijoita. Trendi kokee merkittäväksi kilpailijakseen Cosmopolitanin. 

(Sähköpostikeskustelu Pirinen−Poikolainen, 13.11.2008.) Vuonna 2006 Trendin levikki oli 62 671, 

seuraavana vuonna reilusti vähemmän, 53 865.  Syksyllä 2006 ja keväällä 2007 yhtä Trendin 

numeroa luki keskimäärin 190 000 ihmistä. Vuotta myöhemmin numerokohtainen lukijamäärä oli 

pienentynyt 176 000 lukijaan. (Forma Publishing Group 2008, KMT 2008a, KMT 2008b, 

Levikintarkastus 2008.) 

 

Trendillä ei ole emo- tai sisaruslehtiä, eikä lehdessä käytetä käännösjuttuja. 

 

Cosmopolitan ei pelkää puuttua ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen 

 

Cosmopolitan on kilpailijaansa Trendiä rohkeampi ja ihmissuhdepainotteisempi naistenlehti. 

Cosmopolitanin jutuissa ei arastella tarttumista rankkoihin ihmissuhdetarinoihin eikä tunkeutumista 

yksityisen seksuaalisuuden alueelle. Cosmopolitan neuvoo, mitä naisen tulee tehdä ollakseen 

kaunis, muodikas ja menestyvä työssään sekä ihmissuhteissaan. Lehti ei epäile antaa neuvoja, olla 

lohduttava olkapää ja vertaiskokemusten kertoja. Cosmopolitan on rohkea, mutta usein pinnallinen.  

 

Cosmopolitanin mediakortissa lehteä kuvataan maailman suosituimmaksi nuorten naisten 

aikakauslehdeksi (Aikakausmedia 2008a). Lehden eri painoksia on 58, niitä julkaistaan 36 eri 

kielellä ja myydään yli sadassa maassa. Suomen Cosmopolitan tavoittaa kohderyhmästään 18−29-
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vuotiaista naisista joka kolmannen. Lehden lukijoista valtaosa asuu suuressa yli 30 000 asukkaan 

kaupungissa ja yli puolet on opiskelijoita. Lehteä on julkaistu Suomessa huhtikuusta 1999. 

(Sähköpostikeskustelu Poikolainen−Koppelo, 13.11.2008, Sanoma Magazines Finland 2008a.) 

 

Cosmopolitan luokitellaan naisten yleislehdeksi (Levikintarkastus 2008, Aikakausmedia 2008a).  

Cosmopolitan on Suomen taipaleensa aikana kasvattanut suosiotaan jatkuvasti. Lehden levikki 

vuonna 2006 oli 73 039 ja seuraavana vuonna 74 215. Syksyllä 2006 ja keväällä 2007 yhtä numeroa 

luki keskimäärin 229 000 ihmistä. Vuotta myöhemmin lehden numerokohtainen lukijamäärä oli 

kasvanut 237 000 lukijaan. (Levikintarkastus 2008, KMT 2008a, KMT 2008b.)  

 

Suomen Cosmopolitanin emolehteä on julkaistu Yhdysvalloissa vuodesta 1967, ja lehdellä on 

kymmeniä sisaruslehtiä eripuolilla maailmaa. Osa Suomen Cosmopolitanin jutuista on käännöksiä. 

Käännösjuttujen määrää Suomen Cosmopolitanissa on kuitenkin karsittu. Lehden toimituspäällikkö 

Heli Koppelon mukaan syynä on se, että kun juttua käännetään Suomen kontekstiin sopivaksi, se 

muuttuu käsittelyssä paljon, ja usein alkuperäisestä jutusta jää jäljelle vain taitto tai jutun aihe ja 

käsittelytapa. Käännösjutuissa pyritään aina käyttämään kotimaisia lähteitä, asiantuntijoita ja muita 

haastateltavia. Suoria käännöksiä ovat lähinnä horoskoopit ja jotkin yksittäiset palstan palaset, 

kuten Miehen mielestä. (Sähköpostikeskustelu Poikolainen−Koppelo, 13.11.2008.) Koska 

käännösjuttuja on lehdessä vähän ja nekin on muokattu suomalaiseen kulttuuriin sopivaksi, en näe 

tarpeelliseksi eritellä analysoimieni juttujen taustoja sen tarkemmin. Jos käännösjuttuja olisi paljon, 

eikä niitä olisi muokattu Suomen kontekstiin, monikulttuurisuuteen olisi perehdyttävä. 
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2. Sukupuoli ja feminiinisyyden kulttuuri  

2.1 Naistenlehti rakentaa sukupuolta 
 
Tutkimusaiheeni naisen ja työn suhde saattaa kuulostaa ongelmattomalta ja selkeältä määrittelyltä. 

Jos kurkistaa pintaa syvemmälle, huomaa, etteivät käsitteet nainen ja sukupuoli olekaan 

yksioikoisia. Naistutkimuksen kentällä sukupuolen käsite on jaettu kahtia biologiseen (sex) ja 

sosiaaliseen (gender) sukupuoleen. Biologisella sukupuolella viitataan fyysisiin ominaisuuksiin, 

sosiaalisella tarkoitetaan niitä sosiaaliskulttuurisia määrityksiä, jotka kytkeytyvät biologiseen 

sukupuoleen tiettynä historiallisena aikana ja tietyssä kulttuurissa.  

 

Sex/gender-jako nousi feministisessä tutkimuksessa 1970-luvulla, jolloin sukupuoli 

käsitteellistettiin uudelleen naisia syrjivän patriarkaatin kyseenalaistamiseksi. Jaolla biologiseen ja 

sosiaaliseen sukupuoleen feministit vastustivat naisen toiseutta ja vallitsevia valtahierarkioita. 

Naiseksi ei synnytä vaan tullaan, joten naiseus on ennen kaikkea historiallisesti ja kulttuurisesti 

tuotettu ominaisuuksien yhdistelmä. (Koivunen & Liljeström 1996, 15.) Sukupuolen käsite on 

edelleen ongelmallinen. Biologinen sukupuoli jätetään usein analysoimatta, koska sitä pidetään 

luonnollisena tosiasiana. On ajateltu, että nainen ja mies ovat fyysisesti erilaisia ja täydentävät 

toisiaan. Feministiselle tutkimukselle on ominaista, että käsitteet kuten sukupuoli, nainen ja valta 

ovat jatkuvasti uudelleen määriteltävinä. (Emt., 22, 26).  

 

Omassa tutkimuksessani on tärkeää huomioida, etteivät naisen ja sukupuolen määritelmät ole 

yksioikoisia, vaan niihin liittyy jatkuva keskustelu. Tutkimuksessani kallistun nojaamaan 

sosiaaliseen sukupuoleen, sillä naiseus tai feminiinisyys on prosessi, joka rakentuu jossakin 

kontekstissa, esimerkiksi naistenlehdessä, tietynlaiseksi. On erilaisia vaihtoehtoja, millaiseksi 

feminiinisyys muodostuu. Biologisella sukupuolella voi olla ohjaava vaikutus siihen, millaiseksi 

ihminen kulttuurin ympäröimänä sosiaalistuu. Sosiaalisen sukupuolen ja kulttuurivaikutusten voima 

on silti biologiaa suurempi. Biologiseen sukupuoleen liittyviä stereotypioita voi myös vastustaa. 

 

On muistettava, ettei ole olemassa yhtenäistä naisten tai miesten ryhmää. Naiset, kuten miehetkin, 

ovat keskenään erilaisia, tulevat eri taustoista ja arvomaailmoista, elävät erilaisissa kulttuureissa 

sekä poikkeavat toisistaan iältään, koulutukseltaan, varakkuudeltaan, sosiaaliselta statukseltaan ja 

niin edelleen. Usein naiseuden määritelmät ovat valkoisen keskiluokan arvojen kimppuja, koska 
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moninaisuus unohdetaan ja jätetään kyseenalaistamatta käsitteet kuten nainen sekä tavoitellaan 

tieteellistä yleistettävyyttä (Honkanen 1996, 151). Koivusen & Liljeströmin (1996, 26) mukaan 

erojen tunnistaminen ei tarkoita sitä, että olisi luovuttava yleistyksistä kuten kategoriasta nainen tai 

naiset. Kattokäsitteitä voi käyttää, kunhan ymmärtää niiden suhteellisuuden.  

 

Teresa de Lauretis (2004) on tunnettu sukupuoliteoreetikko, joka on käyttänyt sukupuoliteknologian 

käsitettä. De Lauretiksen mukaan sukupuoli on historiallinen ja sosiaalinen representaatio, jota 

joukkoviestintä jatkuvasti tuottaa ja muokkaa. Sukupuolen näkeminen sosiokulttuurisesti tuotetuksi, 

diskursiiviseksi ilmiöksi ei tarkoita, että sillä olisi välttämättä vaikutusta yksilön elämään. 

Sosiaalinen subjekti kuitenkin syntyy alistuessaan sukupuoliteknologialle, jolla on valtaa. (Emt., 60, 

82.) Naistenlehdet ovat sukupuoliteknologioita, jotka jatkuvasti luovat ja muokkaavat käsityksiä 

sukupuolesta, naiseudesta ja feminiinisyydestä. Sukupuoliteknologialla on valtaa määritellä, mitä 

sukupuolella milloinkin tarkoitetaan. Naistenlehdellä on siis valtaa tässäkin suhteessa. 

 

Puhuessani tutkielmassani naisesta tai naisista tarkoitan feminiinisyyden kulttuuriin sosiaalistuneita 

yksilöitä, jotka voivat olla keskenään erilaisia, ajatella eri tavoin ja tulla vaihtelevista taustoista, 

mutta joilla on kuitenkin jotakin yhteistä: feminiinisyyden kulttuuri. Sukupuolen käsite ja sen 

taustalla vaikuttavat keskustelut on syytä pitää mielessä, sillä naistenlehdessä asioita käsitellään 

aina sukupuolispesifistä näkökulmasta (Töyry 2005, 26). 

2.2 Feministinen mediatutkimus − hätähuuto median vaikutuksista ja 
kuvista 
 

Tutkielmani teoreettiset lähtökohdat ovat feministisessä naistenlehti- ja mediatutkimuksessa, jossa 

mediaa tutkitaan sukupuolispesifisti. Feministinen mediatutkimus ja naistenlehtitutkimus ovat 

nostaneet kuuluviin naisten huolestuneita ääniä median vaikutuksista ja kuvista. Media ja feminismi 

kytkeytyvät yhteen, sillä sukupuoli rakentuu medioissa. Feministinen mediatutkimus kysyy, miten 

maailma sukupuolittuu median tuotannossa, esityksissä ja vastaanotossa. Kyseessä ei ole yhtenäinen 

tieteenhaara vaan näkökulma, joka on osa naistutkimusta. Sukupuolta tutkivat mediatutkijat käyvät 

jatkuvaa keskustelua feministisen teorian ja mediatutkimuksen perinteiden kanssa. Feministisen 

mediatutkimuksen lempilapsia ovat sukupuolen representaatiot, katseen politiikka ja naisille 

suunnatut julkaisut, esimerkiksi naistenlehdet. Tutkimus on suosinut laadullista otetta ja painottuu 

kulttuurintutkimukseen. (Mäkelä, Puustinen & Ruoho 2006, 7−9, 12, 43.) 
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Feminismi ja feministinen mediatutkimus ovat kulkeneet käsi kädessä. Naisen yhteiskunnallista 

asemaa on puitu feministisen liikkeen innoittamana 1960-luvulta. 1990-luvulla esille nousivat myös 

miestutkimus ja sukupuolen kulttuurisen rakentumisen tutkiminen. Feminismin haara queer-

tutkimus kritisoi jakoa kahteen sukupuoleen toisiaan täydentävinä heteroseksuaalisina osapuolina. 

1990-luvulla heräili myös ruumiillisuuden tutkimus, joka johdatti tarkastelemaan median naiskuvia. 

Nykyinen feministinen tutkimus huomioi naisten ja miesten erot ja yhtäläisyydet sekä sukupuolen 

sisällä että niiden välillä. (Emt., 16.)  

 

Naistutkimus kyseenalaistaa ja kumoaa käytäntöjä sekä rakenteita, jotka tuottavat ja pitävät yllä 

naisten alistamista ja hegemonisia sukupuolidiskursseja. Naiskeskeisyydessä piilee muutoksen ja 

vastarinnan mahdollisuus. (Koivunen & Liljeström 1996, 9−11, 14, 16, 25.) Tarkoitukseni ei ole 

kytkeytyä tiukasti mihinkään tiettyyn feministisen tutkimuksen haaraan, vaan käsitän alan 

jokseenkin yhtenäisenä, naisen aseman parantamista tavoittelevana projektina. Siksi en erittele 

tämän tarkemmin naistutkimuksen suuntauksia tai vaiheita.  

 

Feministinen mediatutkimus olettaa, että viestintä ylläpitää ja muokkaa käsityksiä sukupuolesta. 

Viestintä vaikuttaa arvoihin, normeihin ja uskomuksiin eli se tuottaa merkityksiä. (Mäkelä, 

Puustinen & Ruoho 2006, 41.) Käsitys ruumiista ja sukupuolesta syntyy aina yhteydessä aikaan ja 

paikkaan, eikä ruumis tai sukupuoli koskaan näyttäydy sellaisenaan vaan se muovautuu teksteissä, 

kuvissa ja puhetavoissa. Muokkaavia voimia ovat kulttuuri, vallankäyttö ja yhteisön normit. 

Tutkimalla ruumista ja sukupuolta mediakuvastoista ei välttämättä voi selvittää, millaisia ovat 

oikeat naiset sekä miehet ja omaksuvatko he mediaesitykset sukupuolista. Mediateksti kuitenkin 

kertoo, mitä pidetään sallittuna ja kiellettynä, normaalina ja epänormaalina. Mediaesitys vaikuttaa 

siihen, miten naisiin ja miehiin suhtaudutaan ja miten he näkevät itsensä. (Laiho & Ruoho 2005, 

5−7, 157.) Naistenlehdellä naiskuvien ja feminiinisyyden representoijana on tärkeä rooli, sillä 

esitykset kertovat paljon ympäröivästä yhteiskunnasta ja kulttuurista.  

2.3 Naistenlehtitutkimus avaa feminiinisyyden kulttuuria 
 
Naistenlehdet muodostavat esityksillään feminiinisyyden kulttuuria, joka kertoo jotakin naisten 

maailmasta ja naiseudesta. Naistenlehtien tutkimuksen uranuurtajat (esim. Ballaster, Beetham, 

Frazer & Hebron 1991, Macdonald 1995, Scanlon 1995, Winship 1987, Ferguson 1983) löytyvät 

ulkomailta, ja valtaosa tutkimuksesta sijoittuu vuosikymmenen tai parin takaiseen aikaan. 

Tutkimuksissa etsitään feminiinisyyden kulttuurin piirteitä ja myyttejä naistenlehdistä. Vaikka 
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keskeinen tutkimus sijoittuu oman tutkimukseni kanssa eri ajankohtaan ja kulttuuriseen kontekstiin, 

voi siitä löytää pohjaa kysymyksenasettelulleni. 

 

Ballaster, Beetham, Frazer ja Hebron (1991) tarkastelevat kriittisesti suosittujen naistenlehtien 

historiaa ja kehitystä 1700−1900-luvulla. Ballaster ym. (1991, vii, 2−3) mukaan naistenlehti on 

voimakkaasti representaatioilla latautunut tuote, joka rakentaa kuvitteellista lukijaa ja maailmaa 

sekä ylläpitää jakoa mies- ja naissukupuoleen. 

 

Naistenlehti olettaa lukemisen olevan naisille yhteinen kokemus, koska naisilla on elämässään 

samoja haasteita ja ongelmia. Lehdessä naiset ovat valkoisuutta, keskiluokkaisuutta ja 

heteroseksuaalisuutta painottava yhtenäinen ryhmä. Lehti voi myös väläyttää erilaisia 

feminiinisyyden mahdollisuuksia. Yhdellä sivulla nainen voi olla tunnollinen kotiäiti, toisella 

menestyvä liikenainen. Feminiinisyyden esitykset vaihtelevat historiallisen ja kulttuurisen 

kontekstin mukaan. (Emt., 8−9, 12, 22.) 

 

Modernit naistenlehdet kuten Cosmopolitan poikkeavat perinteisistä naistenlehdistä, joissa nainen 

esitetään äitinä ja vaimona, jonka paikka on kotona, kokkaamassa ja sisustamassa. Cosmopolitanin 

tapaisissa lehdissä nainen on itsenäinen uranainen ja seksuaalisesti vapaa (joskin hetero). (Emt., 

6−7.) Vaikka Ballasterin ym. (1991) tutkimus sijoittuu 1900-luvulle, tutkimuksesta voi ammentaa. 

Molemmat tutkimuslehteni Trendin ja Suomen Cosmopolitanin voi luokitella moderneiksi 

naistenlehdiksi, joissa ura ja menestyminen ovat jatkuvasti esillä. Niissä ei juuri puida naisten 

ongelmia vaimoina tai äiteinä − se ei yksinkertaisesti kuulu lehtien agendaan. Tähän vaikuttanee 

kohderyhmä eli nuoret naiset, jotka opiskelevat ja kulkevat kohti työelämää, eivätkä ehkä vielä ole 

perheenperustamisvaiheessa. 

 

Kaikki lehden representaatiot feminiinisyydestä tuottavat normatiivisia diskursseja, toimintamalleja 

naisille. Lukijat voivat hyväksyä tai hylätä feminiinisyyden representaatiot. Joka tapauksessa lehti 

vaikuttaa lukijoidensa ajatusmaailmaan. Ballaster ym. (1991) uskovat naistenlehden menestyksen 

piilevän siinä, että se voi esittää ristiriitaisia feminiinisyyksiä. Feminiinisyyden kriteerit ovat 

kuitenkin tiukat, eikä nainen voi koskaan täyttää niitä. Naistenlehti tarjoutuukin opastajaksi ja 

auttajaksi naisena olemisen haastavassa tehtävässä (Emt., 1, 4, 6−7, 123−125.) Vinkkien antaminen 

on tärkeä osa myös Trendiä ja Cosmopolitania. Ne kertovat, miten naisen on toimittava 

kauneudessa, muodissa, ihmissuhteissa ja opiskelu- sekä työmaailmassa. Nuorille naisille 

suunnatuissa naistenlehdissä feminiinisyys yhdistyy nuoruuteen, kunnianhimoon ja menestykseen 
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sekä uralla että henkilökohtaisessa elämässä. Usein juttuun on liitetty lavastettu kuva tyylikkäästä 

mallinaisesta kokouksissa ja opastamassa kollegoitaan. Sanomatta jätetään, että naiset kohtaavat 

työelämässä myös rakenteellisia ongelmia kuten syrjintää, kehnoa palkkausta ja pätkätöitä. (Emt., 

140, 154.)  

 

Jennifer Scanlon (1995) on tutkinut Ladie’s Home Journal nimisen naistenlehden ja 

kulutuskulttuurin kytkeytymistä toisiinsa 1900-luvulla. Ladie’s Home Journal määritteli naiseuden 

selvärajaisesti kulttuuristen normien mukaan, ja tarjosi paikan myös lukijoiden huolenaiheiden 

käsittelylle. Lehti siis toisti keskiluokkaista valtavirtaa ja paljasti ongelmia. (Emt., 1−2.) 

 

Ladie’s Home Journalissa nainen määriteltiin naimisissa olevaksi hoivaajaäidiksi. Nainen saattoi 

olla nuoruusvuosinaan työelämässä, mutta lopetti työnteon viimeistään avioliiton kynnyksellä ja 

keskittyi sen jälkeen kuluttamaan tuotteita, joita naistenlehdessä mainostettiin. Ladie’s Home 

Journal jätti ulkopuolelleen naimattomat, homoseksuaalit, maahanmuuttajat ja työnteosta nauttivat 

itsenäiset palkansaajanaiset. (Emt., 6−7, 49.) Toisin kuin muut marginaaliin työnnetyt ryhmät, 

työssäkäyvät naiset otettiin lopulta varovasti lehden agendalle. Naisten työ- ja perhe-elämän 

yhdistäminen nähtiin kuitenkin vaikeaksi ja työssäkäyntiä pidettiin lehdessä jopa uhkana perheelle. 

(Emt., 57, 79−80, 83, 89.)  

 

Naistenlehti vaikuttaa naisten uskomuksiin itsestään, toisistaan ja yhteiskunnasta. Scanlonin (1995, 

9−10) mukaan Ladie’s Home Journalin naiskuvat kertoivat myös oikeiden naisten elämästä 

vuosisadan takaisessa Amerikassa. Myös oma kiinnostukseni naistenlehtien tutkimiseen kumpuaa 

siitä, että huolimatta postmodernista sosiaalisesta konstruktionismista lähtökohtana, mediaesitys voi 

kertoa jotakin kulttuuristen naisten lisäksi elävistä naisista. Vaikka lehden näkökulma on genren ja 

diskurssien värittämä, voi feminiinisyyden kulttuurin nähdä sosiaalisen todellisuutemme esittäjänä 

ja muokkaajana, osana sitä.  

 

Scanlon uskoo naistenlehtien menestyvän, koska ne antavat naisille ahdistusta helpottavia neuvoja, 

mikä houkuttelee lukijoita palaamaan lehden pariin. Jo 1900-luvun alun naistenlehtiä on kuitenkin 

moitittu yksipuolisesta naiskuvasta, jossa nainen on aina muista riippuvainen voimaton kotiäiti. 

Ladie’s Home Journal oli aikansa lehdeksi poikkeuksellinen, sillä se uskalsi vaivihkaa väläyttää 

naisille mahdollisuuksia myös työelämässä. (Emt., 5, 138, 233.) 
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Naistenlehtien tutkimuksen klassikoita on sosiaaliantropologi, kulttuurintutkija ja feministi Janice 

Winship (1987). Winship on tutkinut feminiinisyyksiä ja ideologisen vallan mahdollisuuksia 1900-

luvunloppupuoliskon suosituissa naistenlehdissä Cosmopolitanissa, Woman’s Ownissa ja Spare 

Ribissä. (Emt., 14−15.) 

 

Naistenlehdet kytkeytyvät feminiinisyyden kulttuuriin, jonka ulkopuolelle miehet suljetaan. Jutut on 

suunnattu naisille ja ne kertovat naisista. Feminiinisyyden kulttuurilla on naistenlehdissä 

merkityksensä, sillä kulttuuri määrittelee elämäämme naisina ja miehinä. Naistenlehti on naisten 

oma tila, jossa naiset kokoontuvat ja ovat ylpeitä itsestään. (Emt., 5−6, 7−8.) 

 

Winshipin (1987, 7−8) mukaan naisten maailmaa sellaisena kuin naistenlehdet esittävät ei ole 

olemassa lehden sivujen ulkopuolella (vrt. Scanlon 1995). Uskon, että lehdet luovat kuvaa 

ideaalista, eivätkä niinkään peilaa maailmaa sellaisenaan. Olen siis Winshipin kanssa osittain 

samoilla linjoilla. Uskon myös, että lehdellä on jonkinlainen suhde sosiaaliseen todellisuuteen, 

jonka kanssa se on vuorovaikutuksessa. Toki lehden esitys on aina rajallinen, jostakin näkökulmasta 

tehty, genren määrittämä kulttuurituotos, mutta oikeat naiset saattavat silti ottaa lehdestä vaikutteita, 

aivan kuten lehtikin imee vaikutteita oikeista naisista. Winshipin (1987, 14) mukaan naistenlehti 

tarjoaa ennen kaikkea selviytymiskeinoja naiseuden haasteisiin sekä tilaisuutta uppoutua hetkeksi 

haavemaailmaan. Naistenlehti kertoo paremmasta elämästä, jota voi lehden vinkeillä tavoitella.  

 

Winship (1987, 4) arvostelee kovin sanoin Cosmopolitania heteronormatiivisuudesta ja 

menestyksen diskurssin korostamisesta. Myös tutkimuslehdissäni Suomen Cosmopolitanissa ja 

Trendissä menestys on keskeinen naiseuden määrittäjä. Menestyttävä on töissä, ihmissuhteissa, 

muodikkuudessa ja kauneudessa. Silloinkin, jos lehdissä on juttu naisista epätoivon partaalla, 

esimerkiksi epäonnistumassa töissään, lehti tyrkyttää roppakaupalla neuvoja, kuinka päästä takaisin 

kiinni menestykseen, nousujohteiseen uraputkeen. Lehden ei silti ole tarkoituskaan ratkaista 

esittämiään ongelmia lopullisesti. Se ei yksinkertaisesti kuulu genreen. 

 

Cosmopolitan myy itseään unelmien toteuttajana ja ohjeiden antajana. Lehden artikkelit rakentuvat 

saman kaavan mukaan: Alussa on henkilökohtainen ongelma, jota asiantuntijat kommentoivat. 

Lopuksi tavalliset ihmiset kertovat asiasta mielipiteensä. Juttu päättyy erilaisten 

toimintastrategioiden ja ohjeiden esittelyyn. Cosmopolitanissa kiteytyvät kilpailullisuus ja yksilön 

menestys. Lehti esittelee lähinnä niitä ammatteja, joissa on glamouria. Työelämä on naiselle yksilön 

kamppailun, itsevarmuuden ja menestymisen paikka. Cosmopolitanin nainen on hyvin koulutettu, 
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kunnianhimoinen ja uraorientoitunut. Lehti jättää mainitsematta, että yhtä menestyjänaista kohden 

on luokkayhteiskunnassa monta häviäjää. Cosmopolitan ei näe työelämän rakenteellisia ongelmia. 

(Emt., 100−101, 106, 104, 119−120.) 

 

Winshipin (1987) mukaan naistenlehdillä on valtaa, sillä ne välittävät maailmasta ajatuksia, jotka 

vaikuttavat ihmisten uskomuksiin. Naistenlehdet ylläpitävät hegemoniaa ja sulkevat muut 

vaihtoehdot, esimerkiksi homoseksuaalisuuden, marginaaliin. Lehtien ideologiat vaihtelevat eri 

historiallisissa konteksteissa. (Emt., 21, 23.)  

 

Naistenlehtitutkimuksen feminististä suuntausta edustaa Marjorie Ferguson (1983), joka on tutkinut 

naistenlehtien feminiinisyyden kulttia antropologisesta perspektiivistä. Fergusonin tutkimuslehtiä 

1950-luvulta 1980-luvulle olivat suositut brittilehdet Woman, Woman’s Own ja Woman’s Weekly. 

Lehtien tekstianalyysin lisäksi Ferguson kiinnitti huomiota toimituskäytäntöihin. (Emt., 3−5.) 

 

Fergusonin (1983) mukaan naistenlehdet muokkaavat naisten käsitystä itsestään ja yhteiskunnan 

käsitystä naisesta. Naistenlehti avaa tien naisten omaan maailmaan (ks. myös Winship 1987). 

Naistenlehti kertoo naisille, mitä ajatella itsestään, läheisistä ja perheenjäsenistä sekä työtovereista 

ja pomoista. Yhdessä toimituksellinen aineisto sekä mainokset muotoilevat naisten asenteita ja 

tarjoavat naisille feminiinisyyden mallia. (Ferguson 1983, 1−2.) 

 

Eri naistenlehdissä ja eri aikoina tarjotaan erilaisia naisrooleja. 1900-luvun puolivälissä nainen 

esitettiin vaimona ja äitinä tai avioliitosta haaveilevana tyttönä. Vuosisadan lopulla representaatiot 

moninaistuivat, ja nainen saattoi olla myös opiskelija, rakastaja, shoppailija ja uranainen. Nainen 

voi valita ristiriitaisista rooleista omansa. Naiset ovat silti aina supernaisia, menestyviä, kauniita ja 

inspiroivia. Toimittajat ovat tärkeässä roolissa feminiinisyyden kultin luomisessa, sillä he päättävät, 

mihin sävyyn feminiinisyyksistä puhutaan. (Emt., 7−10, 44, 77, 85.)  

 

Fergusonin (1983) loppukaneettina on, että esittäessään tiettyä feminiinisyyden kulttia naistenlehdet 

eivät vain heijastele yhteiskuntaa vaan luovat myös omaa esitystään, josta lukijat ottavat vaikutteita. 

Naistenlehti luo yhteisöllistä naistodellisuutta, jossa sisällöt ovat aina feminiinisiä. (Emt., 184−185.) 

 

Semioottisesta näkökulmasta naistenlehtiin ja feminiinisyyteen sekä niihin liittyvään 

kulutuskulttuuriin perehtyy Ellen McCracken (1993). McCracken tutki amerikkalaisia 1980-luvulla 
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julkaistuja suosittuja naistenlehtiä kriittisellä tekstianalyysillä, jossa hän koodaamalla analysoi 

semioottisia strategioita, jotka tuottavat naistenlehdissä feminiinisyyden diskursseja. (Emt., 2−3, 9.) 

 

McCrackenin mukaan naistenlehti mainostettavine tuotteineen tarjoaa lukijoilleen vain hetkellistä 

tyydytystä, jotta nämä palaisivat lehden pariin ja kuluttamaan uusia tuotteita yhä uudelleen. Lehtien 

naisrepresentaatiot ovat muuttuneet aikojen saatossa hitaasti ja vähän. McCracken uskoo lehtien 

naisrepresentaatioiden olevan ainakin osin valheellisia ja paikkaansa pitämättömiä. (Emt., 136, 

301.) Naistenlehden nainen ei välttämättä edusta oikeita naisia, eikä sen tarvitsekaan. Ehkä juuri 

siinä piilee naistenlehtien viehätys, että se tarjoaa lukijoilleen yhtymäkohtia näiden elämään, mutta 

on silti kaukainen haavekuva siitä, mitä lukija voi saavuttaa. Eikä ole ollenkaan sanottu, että naiset 

edes haluaisivat tavoitella sitä naiskuvaa, jota lehti heille tyrkyttää. Hyväksytäänpä lehden 

representaatiot tai ei, lehdellä on lukijoihinsa vaikutusvaltaa (ks. Ferguson 1983).  

 

Joke Hermes (1995) poikkeaa muista esittelemistäni tutkijoista, sillä Hermes edustaa 

lähtökohdiltaan mediaetnografista suuntausta. Hermes pyrkii ymmärtämään naistenlehtien lukijoita 

ja sitä, miten he mediatuotteita käyttävät. Lukijat ovat merkityksen tuottajia, eivät median ja 

kulttuurin huiputuksen kohteita. Hermes väittää, että naistenlehtien lukeminen on toissijaista 

toimintaa, jolla ei ole lukijoille juuri merkitystä. (Emt., 2, 5, 7.) 

 

Hermes (1995) löytää naistenlehdistä myös hyviä puolia. Lukeminen on helppo aloittaa ja lopettaa 

koska tahansa, eikä lukupaikalla ole väliä. Lehtiä luetaan rentoutuksen, vinkkien ja tiedon vuoksi. 

Käytännöllisyys ja ideaaliminän muodostaminen lehden naiskuvien perusteella houkuttelee ja 

oikeuttaa ostamaan naistenlehden. Lisäksi lukijat nauttivat, jos voivat tunnistaa itsensä tekstistä. 

Naistenlehteä pidetään erilaisten vinkkien ja tietojen kokoelmana, ei ehdottomana ohjenuorana. 

Lehti antaa tunteen, että kaikista haasteista voi selvitä. (Emt., 34, 36, 39, 44, 51.)  

 

Hermesin (1995) tutkimus painottaa sitä, että vaikka naistenlehtien kulttuurinen arvo on pieni, 

lehdillä on käytännöllistä merkitystä. Naistenlehdistä saa vinkkejä sekä ohjeita ja ne tarjoavat 

paikan haaveiluun ja täydellisen naiseuden tavoitteluun, ainakin hetkeksi. (Emt., 143.)  

 

Naistenlehtiä on tutkittu paljon tekstianalyysin keinoin, minkä Hermes näkee ongelmalliseksi, 

koska usein tekstianalyysissä tehdään stereotyyppisiä yleistyksiä lukijoista yhtenäisenä massana. 

Hermes on kritisoinut tiukasti perinteistä naistenlehtitutkimusta, jossa on nähty lehtien vaikuttavan 

voimakkaasti lukijoihinsa, joille on annettu passiivinen rooli. Hermes moittii esimerkiksi 
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Fergusonia (1983) siitä, että tämä olettaa naistenlehtien automaattisesti sosialisoivan lukijansa tähän 

maailmaan ja naisten ymmärtävän maailmaa vain naistenlehden esitysten valossa. (Emt., 1−2, 147.) 

 

Hermesin mukaan vain tekstianalyysin ja lukijatutkimuksen yhdistäminen on hedelmällistä. 

Tekstianalyysissä oletetaan, että tekstistä voi tehdä rajallisen määrän tulkintoja. Hermes uskoo, että 

tekstit saavat merkityksensä vasta vuorovaikutuksessa lukijan kanssa. (Emt., 1−2, 10.) Ballasterin 

ym. (1991) ja Winshipin (1987) tutkimukset ovat oikean suuntaisia, sillä niissä sivutaan 

lukijatutkimusta. Näissäkin tutkimuksissa on nojattu silti liiaksi siihen ajatukseen, että lukijat 

kopioivat lehden representaatioita. Hermesin mukaan tekstianalyysi on parhaimmillaankin vain 

akateemisen tutkijan luentaa. (Emt., 3, 10.)  

 

Vaikka itse löydän kaikupohjaa ajatuksilleni mediaetnografian sijaan median reseptiotutkimuksesta, 

haluan haastaa Hermesin ajatuksia. Tuntuisi merkityksettömältä tutkia naistenlehtiä, jos ne eivät 

vaikuttaisi lukijoihinsa mitenkään. Vaikka naistenlehtiä luetaan arjen keskellä, se ei tarkoita, että 

lukeminen olisi vailla merkityksiä. Luen itsekin naistenlehtiä milloin kiireessä bussissa 

matkustaessani paikasta toiseen, milloin kodin rauhassa keskittyen. Ainakin osa jutuista jää 

mieleen, ja ne saattavat palata ajatuksiin myöhemmin jossakin toisessa yhteydessä. 

 

Toki jokainen lukukokemus on ainutlaatuinen, kuten jokainen lukijakin. Vaikka en 

lukijakokemuksia tutkikaan, uskon kokemuksissa olevan naisille jotakin yhteistä: naistenlehtien 

lukeminen iskostaa naisten tajuntaa ehkä tiedostamattakin käsityksiä naiseudesta ja naisena 

olemisesta (ks. Ferguson 1983). Vaikka naistenlehti menettää merkitystään arkikiireiden keskellä, 

sen ideologia ei silti pyyhkiydy lukijoiden muistista (Hermes 1995, 16, 19). 

 

Myra Macdonald (1995) on kirjoittanut feminiinisyyden myyteistä mediaesityksissä. Media luo 

naisesta myyttistä kuvaa, joka litistää monimuotoisuuden stereotypioiksi. Tekemällä näin media 

muokkaa ja luo todellisuutta, ei vain heijasta sitä. Media siis luo puheenaiheita, agendaa. Lisäksi 

sillä on vahva ideologinen rooli, koska median representaatiot ovat usein samoja kuin 

käsityksemme hyväksyttävästä ja normaalista. (Emt., 1−3.) 

 

Ikiaikaiset myytit naisesta elävät yhä, mutta useammin kuin mietitään, mikä niissä viehättää, 

tyydytään niiden kritisointiin. Naistenlehdet ovat feminiinisyyden myytin kyllästämiä, minkä 

vuoksi niistä etsitään vikoja, eikä pyritä selittämään syitä, miksi ne ovat stereotyyppisistä 

esityksistään huolimatta niin suosittuja. Macdonaldin mukaan on antoisaa pohtia feminiinisyyden 
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esitysten taustoja ja kytköksiä historiaan. Se, miksi nainen on eri aikoina esitetty vaikka vamppina, 

tyhmänä blondina tai supernaisena kertoo paitsi feminiinisyyden myyteistä myös yhteiskunnasta. 

(Emt., 11, 14.) 

 

Yleisöt ovat tottuneet siihen, että feminiinisyyttä esitetään ristiriitaisesti. Vaikka representaatiot 

ovat moninaisia, eivät ne välttämättä indikoi sosiaalista muutosta. Feminiinisyys on mediassa 

rakennettu myyteiksi, joita ei haluta kyseenalaistettavan. Yksi tällaisista juurtuneista myyteistä on 

naisen esittäminen hoivaavana kotiäitinä, mikä rooli naiselle langetettiin naistenlehdissä pitkään. 

Äitirooli säilyi keskeisenä, vaikka oikeat naiset olivat jo siirtyneet kodeistaan työelämään. Myös 

nuoren, kauniin naisruumiin esittäminen on aina määrittänyt feminiinisyyttä ja naiseutta 

mediaesityksissä. Vaikka feminiinisyyden myytit muuttuvat, osa niistä on myös juurtunut syvälle 

mediadiskursseihin. (Emt., 6, 105 132, 136, 220.) 

 

Naistenlehdillä on valtaa kertoa feminiinisyyden kulttuurista. Lehtien ei tarvitse kertoa 

”todellisuudesta”, jos sellaista konstruktionistisen ajattelun aikoina voi edes olettaa olevan. 

Naistenlehdet voivat kohderyhmänsä ja oman viitekehyksensä sisällä esittää feminiinisyyden ja 

naisen tietynlaisena. Yhden esityksen ohella voidaan vaihtoehdoksi marginaalista tarjota myös 

toista. Dorothy E. Smithin (1990, 11, 121−122) mukaan teksteihin latautuu ideologista valtaa ja 

vallankäytön prosesseja, jotka järjestävät arkeamme ja yhteiskuntaamme, joka toimii nimenomaan 

tekstien välityksellä.  

 

Smith (1990) on tutkinut feminiinisyyden diskurssia mediateksteissä ja tullut siihen tulokseen, että 

se näkyy ja toimii eritoten naistenlehdissä. Feminiinisyyden diskurssissa hallitsevaksi teemaksi 

nousee naisten ulkonäön korostaminen. Naisen on jatkuvasti muokattava ulkoista habitustaan 

päästäkseen osalliseksi feminiinisyyden kulttuuria. Naisen on nähtävä itsensä objektina, 

muokkauksen ja parantelun kohteena. Naistenlehtien ideaaleihin naiskuviin liitetään aina ajatuksia 

siitä, miten naisen on korjattava puutteitaan etenkin ruumiissaan. Naistenlehtien tekstien ja 

ideologioiden analysoiminen on tärkeää, koska näistä lehdistä nuoret naiset oppivat feminiinisyyden 

kulttuurin. (Emt., 159, 163, 187, 199.)  

 

Olen edellä käsitellyt tutkimuksia, jotka kertovat naistenlehtien luomasta ja muokkaamasta 

feminiinisyyden kulttuurista, naistenlehtien sisällöistä ja asenteista. Vaikka naistenlehden 

feminiinisyys kytkeytyy aina aikaan ja paikkaan, voi feminiinisyyden kulttuurista ammentaa. 

Tutkittaessa naistenlehtiä kuten Trendiä ja Cosmopolitania on tärkeää tietää, millainen 
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feminiinisyyden kulttuuri naistenlehdissä yleensä vallitsee. Vaikka esitykset vaihtelevat eri aikana 

ja paikoissa julkaistuissa lehdissä, niiden suhdetta toisiinsa on mielenkiintoista pohtia. Palaan 

feminiinisyyden kulttuuriin Trendissä ja Cosmopolitanissa tutkielmani loppuluvussa, jossa pohdin, 

ilmenikö kyseisten lehtien feminiinisyyden kulttuurissa mahdollisesti jotakin yllättävää verrattuna 

feminiinisyyden kulttuuriin naistenlehdissä yleensä. 

2.4 Kotimaisissa lehdissä korostuu naismenestys 
 
Ulkomailla naistenlehdistä ja feminiinisyyden kulttuurista on tehty Suomea huomattavasti 

enemmän tutkimusta. Aihe on kuitenkin kiinnostanut etenkin kotimaisissa opinnäytetöissä, joissa 

selvitetään feminiinisyyden kulttuuria ja naisrepresentaatioita suomalaisissa naistenlehdissä. 

 

Pohjoismaiset naistenlehdet eroavat esimerkiksi amerikkalaisista tai brittiläisistä lehdistä siinä, että 

pohjoismaisissa lehdissä naisia ei alisteta ihannoimalla kotiäitiyttä, vaan ensisijaisesti naisia 

kehotetaan lehdissä huolehtimaan heteroseksuaalisesta vetovoimaisuudestaan (Siivonen 2006, 238), 

kauneudestaan, muodikkuudestaan ja menestyksestään työelämässä. 

 

Suomessa laatuaan ensimmäinen väitöstutkimus naistenlehdistä on Maija Töyryn (2005) varhaisia 

kotimaisia naistenlehtiä käsittelevä tutkimus. Töyryn tutkimus painottuu 1700−1900-luvulla 

julkaistuihin ensimmäisiin suomalaisiin naistenlehtiin. Lehtien näkökulmat vaihtelivat, mutta 

tyypillisiä aiheita olivat yksityisen elämänpiirin sisällöt: kodinhoito, perhe, naiseus sekä 

pukeutuminen, käytös ja ehostaminen. Töyry tutkii naistenlehtiä suhteessa ajan yhteiskuntaan ja 

naisen asemaan sekä muutoksiin. Johtopäätös on, että naistenlehti on aina suhteessa vallitsevaan 

yhteiskunnalliseen sukupuolisopimukseen ja vain sitä myötäilevät lehdet voivat menestyä. 

Sukupuolisopimuksen ehdoista voidaan kuitenkin käydä lehdessä keskustelua ja sopimusta voidaan 

muokata. Lehtien erilaiset juttutyypit ottavat sukupuolisopimukseen erilaisia näkökantoja, eikä 

esimerkiksi vinkkijutuissa neuvottelulle jää sijaa. Fiktiivisissä jutuissa naiseus näkyy puolestaan 

moninaisena. Sama lehti voi sekä vastustaa että puolustaa eri feminiinisyyksiä. Naistenlehdet 

esittävät aikansa ideaaleja, vaikka naiseus muotoutuu aina lehden arvojen ja tavoitteiden mukaan. 

(Emt., 320−329, 337.) 

 

Naistenlehtitutkimuksessa tutkimuslehdistäni etenkin toinen on kerännyt paljon huomiota. 

Cosmopolitan on ollut tutkimuskohteena monessa työssä. Vaikka Cosmopolitan ja Trendi 

painottavat eri asioita, Cosmopolitan ihmissuhteita ja Trendi muotia, lehdet kilpailevat samoista 
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lukijoista. Lehdissä on siis oltava myös jotakin samaa. Jää nähtäväksi, kuinka samanlaisia lehtien 

representaatiot ja niitä ohjaavat diskurssit lopulta ovat. Elina Rikkilän (2000) ja Marja-Riikka 

Koskelan (2002) pro gradu -tutkielmasta käy ilmi, että ainakin Cosmopolitanissa työelämän ja 

naisen menestyksen merkitys korostuu lehdessä jatkuvasti. 

 

Elina Rikkilä (2000) on tutkinut Cosmopolitanin naiseuden representaatiota. Tutkimuksessa 

pohditaan Suomen Cosmopolitania osana kilpailuyhteiskuntaa ja siellä paikkaansa etsiviä naisten 

kulttuurisen Naiseuden representaatioita. Rikkilä pohtii myös työelämän muutosten vaikutusta 

naistenlehden työaiheisiin juttuihin (lisää yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta mediatutkimuksessa 

esim. Fairclough 1997). Tutkimusaineisto sijoittuu vuosituhannen vaihteeseen. (Rikkilä 2000, 1−2.) 

 

Rikkilä (2000) havaitsi, että kulttuurista Naiseutta muokkaa työelämän korostuminen. 

Cosmopolitan korostaa menestymistä ja nousujohteista uraputkea. Näiden saavuttamiseen annetaan 

myös ohjeita. Henkilöhaastatteluissa esiintyy nainen, joka on noudattanut lehden 

menestyskonseptia. Cosmopolitanissa ei etsitä vastauksia rakenteellisiin, yhteiskunnallisiin 

työelämän ongelmiin, sillä lehdessä nainen on oman onnensa seppä. Lehdessä kirjoitetaan vain 

asioista, joihin yksilö voi vaikuttaa. (Emt., 1, 31−32.) Cosmopolitan opastaa pukeutumaan töihin 

oikein, laatimaan hyvän ansioluettelon ja vähentämään työstressiä. Tällaisia juttuja löytyy 

molemmista tutkimusaineistoni lehdistä. Työkiireistä ja stressaamisesta kertovissa jutuissa 

korostetaan, ettei ongelma ole työelämän käytännöissä vaan siinä, ettei nainen osaa organisoida 

töitään (emt., 32). Rikkilän (2000) mukaan työelämän kiristyviä vaatimuksia ja kilpailua ei 

kritisoida, sillä naisen on muokattava itsensä muuttuvien vaatimusten mukaiseksi. 

 

Työkeskeisyys on Cosmopolitanin naiselle itsestäänselvyys, eikä työttömyys ole vaihtoehto. Naiset 

esitetään akateemisissa ammateissa ja siisteissä sisätöissä. Todellisuuden naisalat kuten hoito- ja 

sosiaaliala ovat aliedustettuina. Ollakseen uskottava nainen ei voi pukeutua työpaikalla seksikkäästi, 

vaan naisellisuus on häivytettävä ja naisen on oltava ”hyvä jätkä” pärjätäkseen miesten maailmassa. 

Jotta nainen selviytyisi, lehti tarjoaa vinkkejä esimerkiksi pukeutumiseen, ergonomisiin 

työasentoihin ja stressinhallintaan. Lastenhoitoa, esimerkiksi työn ja äitiyden yhdistämistä, ei 

käsitellä lainkaan. (Emt., 33−34, 36.) 

 

Rikkilän (2000) tutkimus paljastaa, että työmenestys on Cosmopolitanissa yhtä tärkeää kuin 

kauneus, seksi ja ihmissuhteet, jotka ovat perinteistä naistenlehden agendaa. Unohtamalla 
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työelämän rakenteelliset ongelmat Cosmopolitan kuitenkin häivyttää yhteiskunnallisen 

ulottuvuuden. Lehden mukaan vika on naisessa, jonka täytyy yrittää yhä kovemmin. (Emt., 51, 53.) 

 

Marja-Riikka Koskela (2002) on tutkinut pro gradussaan Suomen Cosmopolitanin ensimmäisen 

ilmestymisvuoden työelämäjuttujen diskursseja. Koskela selvitti myös, kuinka paljon naistenlehtiä 

perinteisesti hallinneita diskursseja kulutuksesta ja feminiinisyyden kulttuurista tutkimusaineiston 

jutuista löytyy. (Emt., 1.)  

 

Koskelan (2002) mukaan työelämä on Cosmopolitanissa näyttämö, jossa naisen prioriteetteja ovat 

tietynlainen ulkoasu ja käytös. Työelämä on pelilauta, jolla naiset kilpailevat menestyäkseen, 

edetäkseen urallaan ja saadakseen parempaa palkkaa, mihin lehti tarjoaa auliisti neuvoja. Tämä 

ajattelu näkyy lehdessä dominoivana. Koskela on nimennyt sen rationaalisen hyötyajattelun 

diskurssiksi. Työelämän rakenteellisia ongelmia ei tuoda esille, eikä myöskään perheen ja työn 

yhdistämistä. Koskelan mukaan Cosmopolitan kertoo yhteiskunnassa vallitsevista asenteista ja 

ideologioista ja tuottaa niitä itsekin. (Emt., 68−70.) 

 

Pia Penttilän (2003) pro gradu -tutkielma käsittelee naistenlehtien kansijuttuja ja niiden 

ominaispiirteitä Annassa, Eevassa ja Me Naisissa. Tutkimusaineisto on kerätty 1980- ja 2000-

luvulta. Yleensä kansijuttu koostuu alle kolmikymppisen suomalaisjulkkiksen haastattelusta, jossa 

aiheena on rakkaus. Ammatiltaan kansijutun henkilöt edustavat viihdettä, eivät vakavia 

ammattiryhmiä. Varsinaisessa jutussa esille saatetaan nostaa myös viihteestä poikkeavia teemoja, 

kuten naisen haasteet työelämässä. (Emt., 7−8, 103, 105−106, 110.) 

 

Naistenlehtien naiskuvien tutkimus on ollut suosittua. On muun muassa selvitetty, mitkä ovat 

kansijutun, työaiheisten juttujen tai varhaisten kotimaisten naistenlehtien piirteitä ja näkökulmia. On 

myös tutkimusta, jossa etsitään eräänlaisia vastakultin oraakkeleita, marginaalisten diskurssien 

nousua valtataistelun areenalle.  

 

Minna McGill (2001) on pro gradu -tutkielmassaan selvittänyt, voiko naistenlehti vaihtaa 

ideologiansa sallivaksi ja muuttaa naiseuden moninaiseksi piittaamatta perinteisistä lihavuuden 

pelon ja kauneuden korostamisen myyteistä. Tutkimuskohteena on Me Naiset XL, joka oli 

suunnattu isoille tytöille. Vaikka naistenlehden genre rajoittaa sitä, millainen nainen lehdissä pääsee 

esille, naiskuvaa voi muuttaa. Naiskuva voi moninaistua, kunhan erilaisia naisia, esimerkiksi 

lihavia, vain tuodaan lehtien sivuille. Näin toimiessaan naistenlehti voi olla tärkeä sosiaalisen 
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muutoksen edistäjä. Muutoksen ideologian salakuljettaminen lehden sivuille ei välttämättä onnistu, 

joten naistenlehtien pitäisi ottaa monimuotoisuuden korostaminen näkyväksi tehtäväkseen. 

Mielikuva sallivasta naistenlehdestä voi myös kasvattaa lukijakuntaa niillä naisilla, joita nykyiset 

tiukat naiskriteerit ahdistavat. (Emt., 2, 7, 53−54.) McGillin (2001) ajatuksissa on perää. Myös 

naisten työelämärepresentaatiot voisivat olla nykyistä moninaisempia ja huomioida muitakin kuin 

menestymisen diskurssia. Lukijat saattaisivat kokea naistenlehden inhimillisemmäksi, jos se joskus 

tunnustaisi, että työelämä voi olla karikkoistakin, eikä nainen voi ratkaista kaikkia ongelmia 

muuttamalla omaa toimintaansa.  

 

McGillin (2001) mukaan naistenlehtien sisältö on viime vuosikymmeninä pysynyt 

muuttumattomana. Naistenlehtikulttuurissa voi silti piillä aineksia feminiinisyyden kulttuurin ja 

naisten vapautumiseen – ainekset on vain kaivettava esille. Me Naiset XL on esimerkki 

naistenlehdestä, jonka tekijät huomasivat muutoksen mahdollisuuden ja kasvattivat tarkoituksella 

naisrepresentaatiota kohti monimuotoisuutta. (Emt., 18−20.)  

 

McGillin (2001) tutkimus innoittaa kysymään, voiko Cosmopolitanissa ja Trendissä jäädä tilaa 

myös muulle kuin naisten työmenestyksen korostamiselle. Vai representoidaanko nainen 

tutkimuskohteissani poikkeuksetta menestyksen areenalle? Tähän kysymykseen vastaus löytyy 

tutkimukseni diskurssianalyysistä ja sen yhteenvedosta. 
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3. Tutkimuksen metodologisia lähtökohtia 
 
Tässä luvussa edetään kohti tutkimukseni metodologista lähestymistapaa, extra media datoja ja 

tutkimuskysymyksiä sekä -hypoteesia. Tutkimusmetodinani sovellan Norman Fairclough’n kriittistä 

diskurssianalyysiä, jonka taustalla vaikuttaa ajatus sosiaalisesta konstruktionismista. 

Diskurssianalyysissä keskeisiä ovat käsitteet kuten diskurssi, representaatio ja genre, joita tässä 

luvussa avataan. Koska tutkimusasetelmani on naistenlehtien representaatioita median 

ulkopuoliseen aineistoon vertaileva, luvussa selvitetään myös extra media datan käsitettä ja roolia 

tutkimuksessa. Lopuksi esittelen tutkimusaineistoni ja -kysymykseni sekä hypoteesini, joka 

tutkimusta ohjaa. 

3.1 Kielenkäyttö rakentaa todellisuutta 
 
Tutkimusmetodiini diskurssianalyysiin kytkeytyy ajatus sosiaalisesta konstruktionismista. Tässä 

teoreettis-metodologisessa viitekehyksessä kielenkäyttö on toimintaa, jossa sosiaalinen todellisuus 

rakentuu. Tutkimuksen kohteena tällaisessa viitekehyksessä on kieli, teksti tai puhe. Jokinen, Juhila 

& Suoninen (1999) muistuttavat, että keskeistä on tekstien analysoiminen siten, ettei niistä yritetä 

etsiä faktoja ja vihjeitä ”oikeasta” todellisuudesta. (Emt., 10, 38.) Diskurssianalyysin valitseminen 

tutkimusmetodiksi ja sosiaalisen konstruktionismin hyväksyminen eivät estä mediaesitysten 

vertailua toisiin todellisuuden rakentajiin ja esittäjiin, extra media datoihin (ks. Hemànus & Pietilä 

1982, Hemànus & Tervonen 1980).  

 

Sosiaalinen konstruktionismi korostaa, että näemme todellisuuden esitykset aina jostakin kulttuurin 

ohjaamasta näkökulmasta. Sosiaalinen konstruktionismi ei pidä kieltä totuuden ehdottomana 

tulkkina, muttei myöskään siitä riippumattomana. Kamppailut merkityksistä käydään ihmisten 

välisessä vuorovaikutuksessa.  (Jokinen ym. 1999, 39−41.) Diskurssianalyysissä sosiaalinen 

konstruktionismi on lähtökohta, jonka pohjalta kehitetään analyysimuotoja, joissa teksti ja 

kielelliset prosessit ovat pääosassa. Myös tutkimuskohteen ja tutkijan suhde on konstruktiivinen: 

tutkija kuvailee tuloksillaan sosiaalista todellisuutta ja samalla vaikuttaa siihen. (Emt., 40−41.)  

 

Journalistiset tuotokset ovat osa sosiaalisesti rakennettua ja muokattua todellisuutta. Mediaesitykset 

ovat tekotuotteita, artefakteja, joiden taustalla piilee valintoja, rajauksia, yksien asioiden 

painottamista toisten kustannuksella ja tietynlaista puheen sävyä. (Hemánus 1997, 10.)  
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Sosiaalinen konstruktionismi ymmärtää maailman kulttuurissa rakentuneiksi esityksiksi, joiden 

takaa kiistatonta objektiivista todellisuutta on haastavaa tai mahdotonta löytää. Se sosiaalinen 

todellisuus, jossa elämme, rakentuu kielessä ja vuorovaikutuksessa muiden ihmisten sekä 

mediaesitysten kanssa.  

 

Tutkin naisen ja työn suhdetta naistenlehdissä eli sukupuolikonstruktiota, naiskuvaa. 

Sukupuolisorron ja sukupuoliin liittyvän vallankäytön on nähty kytkeytyvän kieleen, koska kielellä 

on valtaa. Kielellinen naissorto, esimerkiksi naisten kirjoittaminen matalapalkkaisiin ammatteihin, 

on kontrolloivaa, sillä se piilottaa merkitysten muodostumisen näennäisen huomaamattomaksi. 

Kieli tapaa marginalisoida naiset ja nostaa korokkeelle miehet. Kulttuuristen naiskuvien, siis 

mediakuvien, tutkimus on tärkeää, koska siinä huomio suunnataan niihin diskursseihin ja 

representaatioihin, joissa naiset identiteettiään muokkaavat. (Koivunen 1996, 48−49, 52.)   

3.2 Diskurssianalyysillä tekstin piileviin merkityksiin 
 
”Diskurssintutkija löytää itsensä keskeltä rikasta ja suunnatonta maata, joka 

on täynnä kummallisia, moniselitteisiä tapahtumia ja niitä ymmärrettäväksi 

tekeviä selontekoja. [--] Siellä uusinnetaan kasvokkain ja myös 

joukkotiedotuksen keinoin lojaalisuutta ryhmälle, tunnepitoisia unelmia 

sisältäviä merkityksiä, suunnitelmallisuutta ylläpitäviä käytäntöjä, maailman 

tutkimisen konventioita jne. ilman loppua. Se on ääretön maanosa täynnä 

viehätystä ja voimaa, joka rakentuu − uusiutuu ja muuntuu − jatkuvasti 

uudelleen monimutkaisissa selontekoverkoissa, mutta jossa levittäytyvää 

maisemaa ihminen ei silti ole juurikaan pysähtynyt ihmettelemään. 

Diskurssintutkija on liikkeellä tehdäkseen ymmärrettäväksi tämän maanosan 

kätkettyjä aarteita ja vaaroja, sellaisen sosiaalisen vuorovaikutuksen 

virittämiseksi, joka avaa uusia merkityksellistämisen ja toiminnan 

mahdollisuuksia.” 

 
Eero Suoninen diskurssianalyysin lähtökohdista teoksessa Diskurssianalyysi 

liikkeessä (1999, 34−35). 

 

Diskurssianalyysi on yhteiskuntatieteissä eräs suosituimmista ja kiistellyimmistä laadullisen 

analyysin muodoista. Opinnäytetöissä sitä on sovellettu runsaasti.  
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Jokisen, Juhilan & Suonisen (1993) mukaan kieli on osa todellisuutta, jota voi muokata. 

Diskurssianalyysissä tutkimusaineisto käydään useaan kertaan lähiluvulla läpi. Menetelmä on 

aineistolähtöinen, väljä teoreettinen viitekehys, mikä mahdollistaa menetelmän soveltamisen 

erilaisissa tutkimuksissa. Taustaoletuksena on, että kielellä asioille annetaan merkityksiä. 

Ilmauksiin sisältyy luonnollistavia sanomia, joita ei arkielämän puheessa huomaa. (Emt., 13, 

17−19.) Naistenlehti saattaa toistuvasti kirjoittaa naisesta työmyyränä, joka kohtaa työpaikalla 

haasteita stressistä menestymisen paineisiin sekä epäonnistumisiin, ja jakaa naisille ohjeita 

ongelmista selviämiseen. Samalla lehti uusintaa diskurssia naisesta menestyspyrkyrinä, joka voi 

yrittää lehden vinkeillä edistää uraansa. Lehti merkityksellistää naisten ongelmat työelämässä 

yksilön ongelmiksi ja unohtaa historialliset sukupuoliin ja työelämään kytkeytyvät käytännöt ja 

rakenteet ongelmien taustalla. Diskurssianalyysi auttaa kiinnittämään huomiota tällaiseen 

vallankäyttöön, tekstiin ja sen taustaoletuksiin.  

 

Journalististen tekstien tutkimuksessa diskurssianalyysillä voidaan yksityiskohtaisesti selvittää, 

miten asioita tehdään kielenkäytöllä ymmärrettäväksi ja sosiaalista todellisuutta tuotetaan. 

Keskiössä ovat erilaiset kuvaukset, sillä samaa asiaa voi käsitellä eri tavoin. Lisäksi pohditaan, 

millaisia seurauksia tekstin kuvaukset ja oletukset aiheuttavat. Jokisen, Juhilan & Suonisen (1999) 

mukaan liikkeelle voi lähteä sanastojen arvioimisesta eli siitä, millä tavalla asiaa tarkastellaan. 

Kielenkäyttö kertoo, mitä arvostetaan, mikä on itsestään selvää ja mikä poikkeavaa. Kuvausten 

moniäänisyys kertoo paljon. (Emt., 18−19.)  

 

Jokinen ym. (1999) mukaan diskurssi on merkityssuhteiden kokonaisuus, joka rakentaa 

todellisuutta jollakin tavalla. On olemassa yleisesti tunnettuja diskursseja, jotka nekin sisältävät 

ristiriitoja ja monitulkintaisuuksia. Diskurssi voi myös vastustaa hegemoniaa. (Emt., 21, 27.) 

Esimerkiksi naistenlehdissä vallitsee usein hyväksytty heteroseksuaalisuuden diskurssi, mutta sitä 

voi vastustaa väläyttämällä homoseksuaalisuuden mahdollisuutta, pohtimalla samaa sukupuolta 

olevien oikeutta adoptioon tai parisuhteen rekisteröimiseen.  

 

Laiho & Ruoho (2005) ymmärtävät diskurssin asian näkemisenä tietyllä tavalla jostakin 

näkökulmasta. Diskurssit voivat olla sukupuolittuneita ja kohdistua vain naisiin tai miehiin. Usein 

yhteiskunnassa vallalla olevat diskurssit ymmärretään oikeina niitä kyseenalaistamatta, sillä 

taustalla muhii syvälle juurtuneita käsityksiä, joiden purkaminen ja uudelleen prosessointi on 

hidasta. Diskursseista on hyötyäkin, sillä ne auttavat jäsentämään ympärillä tapahtuvia asioita. Silti 
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on syytä pohtia, miksi yksi diskurssi eli tapa puhua on enemmän mediassa esillä kuin toinen. (Emt., 

8.) 

 
Kielenkäytön ja diskurssien tutkiminen on tärkeää, sillä ne sisältävät erilaisia 

merkitysmahdollisuuksia (Jokinen ym. 1999, 32−33). Vaikka naistenlehden juttu naisista 

tähtäämässä menestykseen voi vaikuttaa yksiselitteiseltä (naiset tavoittelevat menestystä), se voi 

sisältää samalla monia yksinkertaistuksia ja taustaoletuksia (naiset tarvitsevat ohjeita 

menestyäkseen, moni epäonnistuu tai ei edes tavoittele menestystä). Jokisen ym. (1999) tulkintaa 

mukaillen, pelkistys pelastaa arjen, mutta tutkimuksessa on sukellettava moniselitteisyyteen (emt., 

33). 

 

Diskurssianalyysissä käytetään kulttuurisia aineistoja kuten sanoma- ja aikakauslehtitekstejä, jotka 

ovat olemassa tutkijasta riippumatta. Tutkimus voidaan jakaa esimerkiksi kriittiseen ja analyyttiseen 

diskurssianalyysiin. (Emt., 42.) Omassa tutkimuksessani sovellan kriittistä diskurssianalyysiä, jossa 

lähtökohtana on oletus alistussuhteiden olemassaolosta. Tarkoitus on tutkia, miten kielenkäytössä 

näitä suhteita ylläpidetään. Kriittinen diskurssianalyysi kulkee käsi kädessä feministisen 

tutkimuksen kanssa, jossa selvitetään naisten alistusta ja huonoa asemaa. Kulttuuri kun on 

valtasuhteiden läpäisemää. (Emt., 86−87.) 

 

Diskurssit ovat sosiaalisen todellisuuden esityksiä tietystä näkökulmasta, tietyin sanastoin ja 

arvolatauksin. Diskurssi on kulttuuriin, vallankäyttöön ja genreen sidonnainen puhetapa. Diskurssit 

voi ymmärtää myös kulttuurin itsestäänselvyyksinä, jotka voidaan diskurssianalyysillä tuoda 

näkyviksi ja niihin voi tietoisella toiminnalla vaikuttaa. Diskursseja löytyy esimerkiksi 

naistenlehdistä. Tarkoitukseni on selvittää, millaisia diskursseja naisen ja työn suhteesta Trendin 

sekä Cosmopolitanin jutuissa vuonna 2006 esiintyi ja mitä diskurssit kertovat yhteiskunnallisesta 

kontekstistaan. 

 

Tutkielmassani nojaan Norman Fairclough’n kriittiseen diskurssianalyysiin. Fairclough’n mukaan 

diskurssianalyysin käyttöä perustelee tiedotusvälineiden valta. Tiedotusvälineet voivat vaikuttaa 

stereotypioihin, ihmisten arvoihin, uskomuksiin, tietoihin ja identiteetteihin. Tiedotusvälineiden 

valta on diskursiivista. Kriittisessä diskurssianalyysissä kieltä tarkastellaan osana vallankäyttöä, 

yhteiskunnallisena tuotoksena ja vaikuttajana. Sosiaaliset ja kulttuuriset muutokset näkyvät 

diskursiivisesti siten, että diskurssien rajat määrittyvät tiedotusvälineissä uudelleen. Kriittisessä 
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diskurssianalyysissä sanastoa, virkkeitä ja yksityiskohtia tutkitaan tarkasti lähiluvulla ja mietitään, 

millaiseksi kokonaisuudeksi tekstit jäsentyvät ja mitä se kertoo. (Fairclough 1997, 10, 13, 74−80.) 

 

Kriittinen diskurssianalyysi kytkee tarkasteluun yhteiskunnallisen ja kulttuurisen kontekstin. 

Kontekstiin on kiinnitettävä huomiota, koska se muokkaa diskurssikäytäntöjä, jotka vaikuttavat 

sosiaaliseen todellisuuteen. (Emt., 71−72) Laajempana kontekstina tutkimuksessani ovat extra 

media datat, jotka kertovat median ulkopuolisen esityksen naisen ja työn suhteesta. Fairclough’n 

(1997, 73) mukaan tiedotusvälineiden tekstit kertovat herkästi sosiokulttuurisista muutoksista. 

Teksteissä voi ilmetä yhtäaikaisesti useita eri diskursseja (ks. myös Macdonald 2003), mikä kertoo 

yhteiskunnallisten ja kulttuuristen ristiriitojen olemassaolosta. Yhden välineen, esimerkiksi 

aikakauslehtien, sisällä voi diskursseissa olla suuria eroavaisuuksia. (Fairclough 1997, 76−77, 83, 

91−92.) Sama käy ilmi naistenlehtien muodostaman feminiinisyyden kulttuurin 

monimuotoisuudesta, sillä feminiinisyys voidaan esittää saman lehden numeron sisällä erilaisin, 

jopa keskenään ristiriitaisin, tavoin. 

3.3 Representaatiot ja merkitykselliset valinnat  
 
Diskurssien sisällä vaikuttavat representaatiot eli median luomat esitykset todellisuudesta. 

Fairclough’n (1997) mukaan representaatio luo todellisuudesta versioita, jotka vaihtelevat tekstin 

tuottajien yhteiskunnallisen aseman, etujen ja tavoitteiden mukaan (ks. myös Macdonald 2003). 

Versiot syntyvät valinnoista, joita tekstin tuotantovaiheissa tehdään. (Fairclough 1997, 136.)  

 

Todellisuutta luodessaan ja heijastellessaan representaatio määrittelee oikeita, eläviä naisia, jotka 

taas vaikuttavat representaatiossa esiintyvään Naisen ideaan. Representaatio on jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa, jossa se ja oikeat ihmiset muokkaavat, vastustavat ja hyväksyvät toisiaan. 

Representaatioon vaikuttaa konteksti, joten esitystä on tarkasteltava osana genreä ja 

yhteiskunnallista tilannetta. (Laiho & Ruoho 2005, 8−9.)   

 

Kulttuuriset representaatiot ovat merkittävä tekijä naisten alistuksessa. Representaatiot kumpuavat 

paitsi nyky-yhteiskunnasta myös historiallisista rakenteista ja ajatusmalleista, minkä vuoksi nainen 

on miestä helpompi esittää esimerkiksi viettelijättärenä. Representaatiot eivät ole todellisuuden 

suoria heijastumia, mutta voivat kertoa reunaehdoista, joissa merkit ovat muotoutuneet. Ideologiat 

ja sukupuolten merkitykset muotoutuvat kulttuurisella näyttämöllä, esimerkiksi lehdissä ja 

kirjallisuudessa. (Barrett 1985, 32, 76, 80, 84, 92.)  
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Representaatioita pohdittaessa on huomioitava, mitä niihin sisältyy ja mitä ei, mikä on sanottu 

suoraan, mikä epäsuorasti ja mikä on ensisijaista sekä toissijaista. On tutkittava mahdollisuuksien 

joukkoa, jossa valinnat tehdään ja yhteiskunnallisia puitteita, jotka valintoja ympäröivät. Tietty 

representaatioiden joukko on mahdollinen tietyn diskurssin sisällä. Kieltä on tarkasteltava 

yksityiskohtaisesti. Se, mitä tekstissä sanotaan ja jätetään sanomatta, on tärkeää etenkin 

jäljitettäessä tekstistä ideologioita, sillä ne on yleensä piilotettu rivien väliin. Lukijan annetaan 

ymmärtää jotakin, mutta asiaa ei sanota suoraan. (Fairclough 1997, 136−139, 142.) 

 

Representaatioissa tärkeää ovat yksittäiset sanavalinnat, joissa representaatioita määräävät 

diskurssit näkyvät (emt., 143, 150). Sillä on merkitystä, sanotaanko naista lehtitekstissä naiseksi, 

äidiksi, työntekijäksi, vaimoksi, akaksi, duunariksi ja niin edelleen. Tietty sanavalinta luo asiasta 

tietynlaisen kuvan, mikä taas kertoo diskurssista, jonka sisällä representaatiot esiintyvät. 

Representaatiot siis toimivat diskurssien sisällä ja ovat niistä riippuvaisia. Diskurssissa, jossa nainen 

on työelämän menestyjä, representaatioissa ei todennäköisesti esiinny työttömyyttä, kehnoa palkkaa 

tai ylitsepääsemättömiä ongelmia. 

3.4 Genre on osa diskurssianalyysiä 
 
Diskurssianalyysissä genre kuuluu tärkeänä osana tutkimukseen, sillä se luo tuotantoehdot, joiden 

sisällä teksti on tuotettu (Jokinen ym. 1999, 43). Fairclough’n (1997) mukaan genret ja niiden 

rajoissa muodostuvat diskurssit rakentavat yhdessä diskurssijärjestysten verkostoja, mahdollisten 

diskurssien joukkoa. Genre sosiaalisena käytäntönä muotoilee kielenkäyttöä ja vaikuttaa siten 

diskursseihin.(Emt., 77−78.)  

 

Perehtymällä genren mahdollisuuksiin ja rajoituksiin voi ymmärtää, miksi jostakin asiasta puhutaan 

tiettyyn sävyyn tai jokin jätetään sanomatta. Naistenlehden genreen on kuulunut naisesta 

puhuminen kodin hengettärenä, ei niinkään työntekijänä tai yrityspomona. Cosmopolitanin ja 

Trendin tapaiset modernit naistenlehdet puolestaan ovat tuoneet naista esille myös työelämässä. 

Naistenlehden genreen kuuluu siis tietty agenda, puheenaiheiden paletti. Genre rajaa myös 

puhetapoja, joilla aiheista kirjoitetaan. Naistenlehti on tottunut esimerkiksi neuvomaan ja 

opastamaan toverillisesti eksynyttä naista sekä työelämän syövereissä että kodin sisustuksen 

sopukoissa. Naistenlehdillä on omat puhetapansa, trendimäinen tai cosmomainen tyyli valita 

juttuaiheet ja näkökulmat. Taustalla vaikuttaa lehden kohderyhmä: viisikymppisille naisille tehdään 
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erilaista lehtiä kuin kolmikymppisille. Vaikka naistenlehden genrellä on yleiset reunaehtonsa, 

yksittäisten lehtien sisällä on omat traditionsa. 

3.5 Median ulkopuoliset vertailuaineistot 
 
Extra media datan käsite voi kuulostaa joukkoviestintätutkimuksen kentällä vieraalta. Käsite 

kumpuaa 1900-luvun lopun joukkoviestinnän objektiivisuuskeskusteluista. Extra media datalla 

tarkoitetaan median ulkopuolisia aineistoja, joita verrataan journalistiseen materiaaliin. Tarkoitus on 

löytää extra media datoista eli työelämätutkimuksesta kaikupohja, johon verrata mediaesityksiä eli 

naistenlehtien diskurssia ja sen luomaa kuvaa, yhtä todellisuuden esitystä. En oleta, että extra media 

data osaa sekään kertoa objektiivisesti maailmasta. Extra media data on mediaesityksen tavoin 

jostakin näkökulmasta ja joillakin intresseillä tehty todellisuuden esitys. Sovellan extra media datan 

käsitettä tutkimuksessani, sillä sen avulla on mahdollista painottaa, että kyse on mediaesityksen 

vertailusta nimenomaan median ulkopuoliseen esitykseen. 

 

Joukkoviestinnän ulkopuoliset aineistot eli extra media datat ovat keino kontrolloida journalismia. 

Extra media data tarkoittaa journalismia välittömämpiä tosiasiatietoja, esimerkiksi tilastoja ja muita 

tutkimuksia. Extra media datojen luotettavuus vaihtelee ja niihin on kohdistettava lähdekritiikkiä. 

Vaikka ne ovat jostakin näkökulmasta tehtyjä ja siten välittyneitä, ne ovat oletusarvoltaan 

luotettavampia ”todellisuuden” esittäjiä kuin journalistiset tuotokset. Hemànus (1982) perustelee 

extra media datojen käyttöä sillä, että journalismista voi ilmi- ja piilomerkityksiä etsiä loputtomiin, 

mutta tutkimalla pelkästään niitä, ei voi koskaan saada selville, mikä niissä on vialla. Jotta 

kysymykseen saataisiin vastaus, on mediatekstejä verrattava extra media datoihin. (Emt., 90−91.)  

 

Tutkimuksessani extra media datoina eli journalismin ulkopuolisena vertailuaineistona on 

tutkimuksia, joita naisen ja työelämän suhteesta, työelämän tasa-arvosta ja työnjaosta on tehty. 

Joukossa on muun muassa Tilastokeskuksen ja Työterveyslaitoksen sekä sosiaali- ja 

terveysministeriön selvityksiä. 

 

En ota kantaa siihen, pitäisikö journalismin olla objektiivista tai onko sellaista journalismia 

ylipäänsä olemassa. Olen kiinnostunut siitä, millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä kahdella todellisuuden 

esityksellä, journalismilla ja extra media datalla, on naisen ja työn suhteesta sanottavanaan.  
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Extra media datan käsite on lähtöisin 1960−1980-luvun joukkoviestinnän 

objektiivisuuskeskustelusta. Jo tuolloin todettiin, että journalismi luo objektiivisuudesta vain 

illuusion ja että totuus on kielen rajaamaa. Journalismi voi lähestyä totuutta, muttei voi sitä koskaan 

saavuttaa. (Tervonen 1986, 3, Hemànus & Tervonen 1986, 57, 59, 83, 279, 286.)  

 

Hemànuksen mukaan journalismia ja sen objektiivisuutta voi arvioida vain vertaamalla sitä extra 

media datoihin. Extra media datoja on moitittu siitä, että niitä on vaikea löytää ja että ne ovat 

journalististen tekstien tavoin alttiita vääristymille. (Hemànus & Pietilä 1982, 9, 49−50, 63−64.) 

Extra media datoihin on syytä kohdistaa lähdekritiikkiä siinä missä muihinkin aineistoihin, eikä 

niitä pidä ottaa puhtaina todellisuuskuvina (Hemànus & Tervonen 1980, 205−206) vaan esityksinä, 

joihin mediatekstejä verrata. Haluan korostaa sitä, että extra media datat, tässä yhteydessä 

työelämätutkimus, on jostakin näkökulmasta jonkin tahon tekemää. Jos extra media datoiksi olisi 

valikoitunut muita kuin tässä tutkielmassa käytettyjä tutkimuksia, esitys olisi hyvinkin voinut olla 

toisennäköinen ja siten tuloksetkin toisenlaisia. 

 

Extra media datan käsitettä tutkimustyössä ovat soveltaneet esimerkiksi Ala-Lehtimäki ja Määttä 

(1976) tutkielmassaan, jossa Chileä koskevaa suomalaislehtien kirjoittelua verrattiin extra media 

datoihin. Tuloksena oli, että uutisointi oli kaukana ”objektiivisuudesta” (ks. Hemànus & Tervonen 

1980, 194−195.)  

 

Yritän tutkimuksellani luoda objektiivisuusteorian annista eli extra media datan käsitteestä 

työkalua, joka on käyttökelpoinen myös konstruktionistisessa viitekehyksessä. Mediateksti on yksi 

esitys, muu tutkimustieto toinen. Kun näitä esityksiä vertaillaan keskenään, voidaan löytää 

mielenkiintoisia tarttumapintoja ja eroavaisuuksia, minkä pyrin tutkielmallani osoittamaan. Extra 

media datan ymmärtäminen median ulkopuoliseksi vertailuaineistoksi, toiseksi esitykseksi naisen ja 

työn suhteesta (ei totuuden torveksi), on sulassa sovussa konstruktionismin kanssa. Ymmärrän extra 

media datat yhteiskunnalliseksi kontekstiksi, jota esimerkiksi Fairclough (1997) 

diskurssianalyysissä peräänkuuluttaa.  

3.6 Extra media datat ja nainen työelämän altavastaajana 
 
Tutkimukseni extra media datat koostuvat muun muassa Tilastokeskuksen, Työterveyslaitoksen 

sekä sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuista. Tarkoitukseni on tehdä tiivis katsaus siihen, 
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millaisiin haasteisiin naiset työelämässä törmäävät. Tutkimuksen mukaan sukupuolella on 

työelämässä paljon merkitystä. 

 

Sukupuoli vaikuttaa työorganisaation ja yhteiskunnan rakenteisiin sekä yksilön työpanoksen 

arvostukseen. Sukupuolten mukaista roolijakoa tehdään työorganisaatioissa jatkuvasti, ja 

eriarvoisuus tuotetaan sukupuoliperustaisissa prosesseissa. Työorganisaation sukupuolikoostumus 

vaikuttaa siihen, millaiseen asemaan naiset ja miehet työpaikalla päätyvät. Miesvaltaisilla aloilla 

naisten ammattitaito usein kyseenalaistetaan. Sitä mukaa, kun naisia tulee miesvaltaisille aloille 

lisää, heidät aletaan ottaa vakavasti työyhteisön jäseninä. Johtoportaaseen päätyvät usein 

enemmistön edustajat eli miehet. Suomessa työelämä on sukupuolen mukaan jakautunut: hoiva-, 

opetus-, sosiaali- ja terveysalalla sekä majoitus- ja ravitsemusalalla on paljon naisia, 

rakentamisessa, teollisuudessa, tekniikassa, liike-elämässä ja tietoliikenteessä miehiä. Naisvaltaiset 

alat leimataan usein työskentelyilmapiiriltään huonoksi. Naisten ja miesten alat ovat säilyneet, 

vaikka yhteiskunnan muutokset olisivat mahdollistaneet rajojen liikkumisen. (Pulkkinen 2002, 15, 

16−19, 50, 57.) 

 

Jos nainen onnistuu pääsemään uraputkeen, hän pyrkii usein neutralisoimaan sukupuolensa 

vaikutusta työpaikalla. Nainen yrittää omaksua miehisen asenteen ja olla ”hyvä jätkä” pärjätäkseen 

miesten maailmassa. Naiset kokevat sukupuolten tasa-arvon parantuneen, mutta edelleen työelämä 

on miesten aluetta, jossa naiset jäävät kakkoseksi palkassa, uralla etenemisessä, työnjaossa ja 

arvostuksessa. Taustalla on se, että naiset jäävät usein työpaikan tehtävien hierarkiassa alhaiselle 

tasolle (ks. myös STM 2008a), minkä vuoksi palkka on pieni ja ylenemismahdollisuudet 

heikommat kuin miehillä. Miehistä joka toinen uskaltaa pyytää palkankorotusta, naisista vain joka 

kolmas. (Pulkkinen 2002, 21−24, 88.) Suurin syy palkkaerojen taustalla on kuitenkin sukupuoli: yli 

70 prosenttia sukupuolten palkkaeroista johtuu siitä, että naiset sijoittuvat matalapalkkaisiin ja 

miehet kovapalkkaisiin ammatteihin (STM 2008a). Naisten palkka on Suomessa edelleen noin 80 

prosenttia miesten palkasta, ja ero on suurempi kuin muualla EU-maissa keskimäärin (Leinonen, 

Uosukainen & Ylöstalo 2006, 174−175). 

 

Naisten on miehiä vaikeampi päästä työelämässä johtotehtäviin, sillä naisilla on vastassaan 

lasikatto. Hitaasti naisjohtajuus lisääntyy, sillä naiset kouluttautuvat yhä paremmin. Naisjohtajat 

ovat usein ihmissuhdejohtajia, jotka huolehtivat alaistensa hyvinvoinnista, kun taas miehet ovat 

asiajohtajia. Naisten urakehitys on kuitenkin hidasta ja helposti paikalleen pysähtyvää. (Pulkkinen 

2002, 37, 71, 94.) Vuonna 2006 vain viidesosa johtavassa asemassa työskentelevistä henkilöistä oli 
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naisia (STM 2008b.) Miehet pääsevät sikäli helpolla, että he eivät uraputkessaan törmää naisia 

kiusaavaan lasikattoon, mikä vie naisilta mahdollisuuden päästä johtotehtäviin ja ylempiin 

virkoihin. Jos nainen kaikista haasteista huolimatta pääsee johtajaksi, hänet nähdään yrityksen 

kilpailukykyä lisäävänä voimavarana. Johtajuuden hinta on siinä, että nainen joutuu valitsemaan 

usein uran ja perheen väliltä, vaikka erityisesti Suomessa perheen nähdään olevan positiivista 

vastapainoa työlle, eikä niinkään rasite. Naiset kokevat korkean aseman tarkoittavan uhrauksia 

yksityiselämässä, vaikka haastava työ palkitsee ja inspiroi. Ennen kaikkea naiset arvostavat työn 

mielekkyyttä, eivätkä muhkeaa tilipussia. (Kauppinen 2006, 15−18, 26, 29, 33−34.) 

 

Työpaineiden jakautumiseen sukupuolella ei ole vaikutusta, sillä paineen sietäminen on 

henkilökohtaista. Naiset tekevät yleensä työnsä miehiä tunnollisemmin. Nainen voi myös hyödyntää 

sukupuoltaan ja tarvittaessa heittäytyä avuttomaksi, millä mieskollegoilta saa apua. Naisille tärkeää 

on naisverkostojen löytäminen työpaikalta, sillä naiset tukevat toisiaan. (Pulkkinen 2002, 119−120, 

140.) Myös työpaikalla etenemiseen vaikuttavat työyhteisöltä saatu tuki ja se, että naisella on hyvät 

välit työtovereihinsa. (Kauppinen 2006, 35.) 

 

Perheen ja työn yhteensovittaminen on naisille haaste. Vaikka miehillä on mahdollisuus jäädä 

isyys- tai vanhempainlomalle, useimmiten naisille edelleen lankeaa lasten hoitaminen uran 

kustannuksella (ks. myös Salmi 1996). Vastuu lapsista lykätään usein naiselle, koska mies saa 

parempaa palkkaa ja sillä perusteella on naista parempi perheen elättäjä. Naisvaltaisissa töissä osin 

naisten perhevelvollisuuksien vuoksi on myös lisääntynyt pätkätyöläisyys. Perhe rajoittaa naisten 

urakehitystä ja ura perheen perustamista. (Pulkkinen 2002, 27−28, 130.) Naisia pidetään 

epäluotettavina työntekijöinä, koska he ovat potentiaalisia perheen perustajia ja synnyttäjiä, mikä 

tietää työnantajalle lisäjärjestelyjä ja vaivaa (Korvajärvi 2007, 160). Ratkaisu naisten uran ja 

perheen yhdistämiseksi piilee siinä, että miesten on osallistuttava lastenhoitoon ja 

vanhempainvapaiden pitämiseen sekä työaikoja on lyhennettävä, jotta työasetelmasta voi tulla 

aidosti tasa-arvoinen (Salmi 1996, 221, 230).  
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4. Tutkimuskysymykset, -aineisto ja -menetelmät 

4.1 Tutkimuskysymykset ja -hypoteesi 
 

Valitsin tarkoituksella tutkimukseeni kaksi jokseenkin samalle kohderyhmälle, nuorille 

kaupunkilaisnaisille, suunnattua naistenlehteä. Tutkimushypoteesini ja ennakkouskomukseni ennen 

analyysin tekoa ovat, että vaikka lehtien diskursseissa varmasti eroavaisuuksia onkin, molemmat 

esittävät naisen ja työn suhteen menestystarinana työelämän rakenteelliset ongelmat unohtaen. 

Tässä ei sinänsä ole mitään yllättävää, sillä lehdet on suunnattu koulutetuille, hyvin toimeentuleville 

ja menestyville nuorille naisille. 

 

Olen johtanut hypoteesini aiemmasta tutkimuksesta (esim. Rikkilä 2000, Koskela 2002) ja 

kandidaatin tutkielmastani, joka osoitti, että Trendin Suuressa uraoppaassa (10/06) hallitseva oli 

juuri menestyksen diskurssi. Hypoteesilla en etsi tilastollisia totuuksia, sillä se ei ole laadullisen 

tutkimuksen tavoite. Hypoteesin tarkoitus on lähinnä suunnata ja avata näkökulmaani aineistoon.  

 

Uskon, että nainen esitetään hieman eksyksissä hakemassa omaa alaansa, työmotivaatiota, 

vaihtamassa uraa ja niin edelleen. Väitän kuitenkin, että lehdet syöttävät lukijoilleen menestyksen 

pajunköyttä, johon joka naisen on syytä tarttua ja ottaa lehden vinkeistä oppia, vaikka tosielämässä 

nainen tarpoisikin työsuossa. Menestyksen korostamisessa ei toki ole pahaa, päinvastoin se 

kannustaa yrittämään eteenpäin. On silti jokseenkin kummallista, jos naisvaltaisten hoiva-alojen ja 

muiden matalapalkka-alojen ongelmat, etenkin naisten kirouksena olevat pätkätyöt ja työn sekä 

perheen yhdistämisen vaikeus jäävät lehdissä täysin pimentoon. Jos näin on, naistenlehdet naisten 

omana tilana taitavat olla pelkkä paikka haaveille (ks. Hermes 1995), ei tosiongelmien ratkomiselle. 

Analyysin jälkeen pohdin, osuiko hypoteesini oikeaan. 

 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

 

1. Millaisia diskursseja Trendin ja Cosmopolitanin jutuista löytyy? 

- Millaisista valinnoista ja sanastoista diskurssit koostuvat? Erottuuko dominoivia ja 

marginaalisia diskursseja? Millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä näiden kahden naistenlehden 

diskursseissa on? 

2. Millaisia tutkimusaineiston representaatiot ovat suhteessa extra media datoihin? 
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- Millainen on naistenlehdessä luotu kuva naisen ja työn suhteesta, jos sitä vertaa oikeiden, 

elävien naisten tilanteeseen työelämässä? Esittävätkö lehdet ideaalia haavekuvaa naisesta 

menestyjänä vai kertovatko ne myös työelämän rakenteellisista ongelmista ja erityisesti 

naissukupuolelle lankeavista haasteista? Tarjoavatko lehdet naisille uusia mahdollisuuksia 

sekä malleja yhteiskunnassa ja työelämässä? 

 
Olen tarkentanut kahta pääkysymystäni alakysymyksin, joiden avulla pystyn vastaamaan 

varsinaisiin kysymyksiini. Pidän tutkimuskysymykseni mielessäni koko analyysin ajan ja palaan 

niihin loppuluvussa.  

4.2 Tutkimusaineisto 
 

Tutkimusaineistoni ovat Trendin ja Cosmopolitanin työaiheiset jutut vuonna 2006. Sain lehtien 

vuosikerrat tutkimuskäyttöön tilaamalla ne lehtien toimituksesta. Tematiikaltaan sopivia juttuja 

löytyi valtaosasta vuoden 2006 numeroista. Valitsin analysoitavaksi jutut, joissa selvästi käsiteltiin 

naisen ja työn suhdetta. Trendistä valikoitui analysoitavaksi 18 juttua, Cosmopolitanista 28.  

 

Aineisto riittää vastaamaan tutkimuskysymyksiini, sillä juttuja kertyi laadulliseen analyysiin 

runsaasti. Klaus Mäkelän (1990) mukaan aineiston keruu on syytä lopettaa, kun se alkaa kyllääntyä 

eli samat piirteet toistuvat. Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa ei pidä haalia liikaa, sillä 

analysointi on työlästä ja tarkoitus on päästä syvälle tekstin merkityksiin. (Emt., 52.) En usko, että 

46 juttua on liikaa, sillä valtaosa jutuista on lyhyitä, vain muutaman sadan merkin mittaisia. Pitkiä 

haastatteluja tai reportaaseja on vain muutama.  

4.3 Tutkimusmenetelmät 
 

Tutkimukseni analyysiosio koostuu diskurssianalyysistä ja sitä tukevasta sisällön erittelystä. 

Analyysini käsittää sekä toimitukselliset tekstit että joitakin juttuihin liitettyjä kuvia, joihin 

perehdyn denotaation ja konnotaation käsitteillä. Olen valinnut tällaisen metodologisen 

lähestymistavan, sillä uskon, että yhdistämällä yksityiskohtiin pureutuvan sisällön erittelyn, 

kuvatulkinnan ja puhetapojen eli diskurssien analyysin voin analysoida aineistoa tarkasti. Sekä 

sisällön erittelyssä että diskurssianalyysissä käsittelen ensin Trendin ja sitten Cosmopolitanin jutut. 

Lopun yhteenvedossa tiivistän havaintoni. Sisällön erittelyssä perehdyn tekstien ilmisisältöön, ja 

diskurssianalyysissä lähestyn mediatekstien ilmisisällön takana piilevää kulttuurista ja 

yhteiskunnallista ulottuvuutta. 
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Tutkimukseni on laadullista. Kirjoitan mahdollisimman näkyväksi päättelyketjun, jonka perusteella 

johdan aineistosta tulokset. Klaus Mäkelän (1990, 3) mukaan kaikki tutkimuksen vaiheet on 

kirjattava esille, koska lukija ei voi luottaa tutkijan intuitioon. Lukijalle on annettava mahdollisuus 

hyväksyä tai vastustaa tutkijan päätelmiä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei edellytetä, että muut 

tutkijat tai lukijat olisivat eittämättä samaa mieltä tutkimuksen tekijän kanssa, vaan tarkoitus on 

antaa edellytykset arvioida tutkijan ratkaisuja. (Emt., 53, 58−59.) Risto Heiskala (1990) muistuttaa, 

että tutkimuksen pitäminen mielekkäänä rajaa kuitenkin aineiston esittämistä, sillä loputtomiin ei 

voi jaaritella. Tutkijan on tyydyttävä siihen, minkä voi olettaa kohtuudella riittävän tulkinnan 

tukemiseksi. (Ema., 244.) Yritän analyysissäni löytää kultaisen keskitien. 

4.3.1 Sisällön erittely on representaatioiden analyysiä 
 

Sisällön erittelyssä käyn tutkimusaineistoni jutut yksitellen läpi. Tarkoitus on luoda yleiskatsaus 

puheenaiheista, näkökulmista, puhujista ja naisen positiosta jutuissa. Aineiston jutuille yhteistä on 

se, että ne käsittelevät naisen ja työn suhdetta. Muutoin jutut poikkeavat toisistaan pituudeltaan, 

rakenteeltaan ja tematiikaltaan, joten niille ei voi sisällön erittelyssä luoda yhteistä 

kysymyspatteristoa. Pyrin silti selvittämään, minkälaisten valintojen kautta naisen ja työn suhdetta 

esitetään, millaiseksi se jutuissa kuvataan tietyin sanavalinnoin ja kuka pääsee ääneen missäkin 

jutussa. Pohdin myös sitä, millä tavoin juttujen kuvat yhdessä tekstin kanssa vaikuttavat syntyvään 

käsitykseen naisen ja työn suhteesta Trendissä ja Cosmolitanissa vuonna 2006. Otan analyysiin 

mukaan vain sellaiset kuvat, jotka tuntuvat sanovan jotakin naisen ja työn suhteesta. 

 

Sisällön erittelyssä etsin representaatioita ja merkityksellisiä valintoja, joita tekstin 

tuotantovaiheessa on tehty. Kursivoin tekstistä ne kohdat, jotka ilmentävät tärkeitä valintoja ja 

korostuksia. Kursivointien on tarkoitus helpottaa analyysiäni ja auttaa löytämään tärkeitä kohtia 

merkityksiä. En välttämättä palaa kursivoituihin ilmauksiin myöhemmin. 

 

Kuvia analysoin sisällön erittelyssä merkityksentuottajina sekä osana tekstiä denotaation ja 

konnotaation käsitteillä. Esimerkiksi Roland Barthes (1984) tarkoittaa denotaatiolla kuvan 

ilmimerkitystä eli sitä, mitä kuvassa ensi katsomalta näkyy. Konnotaatio puolestaan on kuvan 

piilevä merkitys, mikä syntyy kuvaa tulkittaessa. Barthes käytti käsitteitä valokuvatutkimukseen. 

(Ks. Seppänen 2002, 182.) Aineistossani on valokuvien lisäksi piirroksia ja grafiikkaa, mutta 

mielestäni denotaatio−konnotaatio-käsitepari soveltuu myös niiden tulkintaan. Oli kuvitus 
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teknisestä millaista tahansa, sillä pyritään tuomaan merkityksiä tekstin lisukkeeksi. Tutkimukseni 

päähuomio on siis tekstissä. Kuvatulkinnalla pyrin selvittämään, millaista lisäarvoa kuvat tuovat 

tekstille. Analysoin vain ne kuvat, jotka tuovat lisäarvoa tutkimukselle eli paljastavat jotakin 

naisesta ja työstä. 

 

Sisällön erittelyä varten olen jakanut jutut omiin kategorioihinsa, mikä helpottaa ja selkeyttää 

käsittelyä. Etenen analyysissä ryhmä ja juttu kerrallaan. Jaon juttutyyppeihin tein ennen analyysin 

tekoa, joten jutun kuuluminen tiettyyn kategoriaan ei ole vaikuttanut tulkintoihini. 

 

Olen jakanut molempien lehtien jutut neljään ryhmään sillä perusteella, että jutuissa nousee esille 

tiettyjä teemoja tai aiheen käsittelytapoja, jotka eriytyvät omiksi tyypeikseen. Analysoitavia juttuja 

on yhteensä 46 kappaletta, joista 18 on Trendistä ja 28 Cosmopolitanista.  

 

Jutturyhmät olen jakanut vinkkijuttuihin, henkilöjuttuihin, ilmiöjuttuihin ja muihin. Vinkkijutuissa 

lukijoille jaetaan ohjeita työmenestyksen saavuttamiseen. Henkilöjutuissa esitellään ihmisiä 

erilaisissa ammateissa ja selvitetään näiden suhdetta työhönsä. Ilmiöjutuissa käsitellään työelämän 

ilmiöitä kuten yritystoimintaa ja työpaikan vaihtoa. Muut-kategoriassa ovat sekalaiset jutut, jotka 

eivät sopineet muihin esiteltyihin ryhmiin, mutta joissa käsitellään työelämää. 

 

Alla on lehtikohtainen jaottelu jutturyhmiin ja juttujen lukumäärä kussakin kategoriassa: 

 

Trendi (juttuja yhteensä 18 kpl) 

- Vinkkijutut (5 kpl) 
Ryhdy ryhmätyön mestariksi (2/06) 
Sinut on ylennetty (3/06) 
Ota aikalisä (10/06) 
Myy itsesi töihin (10/06) 
Työ tekee hyvää (10/06) 

 
- Henkilöjutut (5 kpl) 

Kaikki tahtoo taiteilijaksi (3/06) 
Tahdon asia (5/06) 
Toivo on Tiiassa (9/06) 
Menestysreseptit 1−4 (10/06) 
Luovan pöydän ääressä (10/06) 

 
- Ilmiöjutut (6 kpl) 

Yritys hyvä 10 (1/06) 
Kesätöissä ympäri vuoden (6/06) 



 38

Eka kerta (7/06) 
Älä pingota (10/06) 
Nainen maksaa (10/06) 
Unelmat uusiksi (12/06) 

 
- Muut (2 kpl) 

Se on menoa nyt +2310 muuta vahvaa mielipidettä (1/06) 
2211 totuutta työelämästä (10/06) 

 

Cosmopolitan (juttuja yhteensä 28 kpl) 
 

- Vinkkijutut (5 kpl) 
Selkeyttä ansioluetteloon (1/06) 
Ohjelmoi mielesi menestykseen (2/06) 
9 syytä, miksi naisten pitää auttaa toisiaan työelämässä (6/06) 
Työtodistus mukaan kesätöistä (8/06) 
Kiusaaja kuriin (10/06) 

 
- Henkilöjutut (12 kpl) 

Mangan pauloissa (1/06)  
Hiukset hallinnassa (2/06)  
Juustoa ja irtokananmunia (3/06) 
Trendien poimija (4/06)  
Leikkaussalissa pärjää yhteistyöllä (5/06)  
Hiio hoi! (6/06)  
Leidi landella (7/06)  
Raskasta työtä ja huvia (8/06)  
Porukalla kokkaamaan (9/06)  
Kielestä toiseen (10/06)  
Vieraalla maalla koti-Suomessa (11/06)  
”Uskottavuus on asenteesta kiinni” (12/06)  

 
- Ilmiöjutut (6 kpl) 

Tohtoriksi vai duunariksi? (1/06) 
Onko työpaikka kiloista kiinni? (4/06) 
Toisen viihde on toisen työ (5/06) 
Naisia hermoromahduksen partaalla (7/06) 
Rohkeasti irti rutiineista (10/06) 
Eläimellistä menoa (11/06) 

 
- Muut (5 kpl) 

Kuukauden kysymys: ”Pelkään uupuvani töissä, mikä neuvoksi?” (2/06) 
Puuduttaako meno työpaikalla? (5/06) 
Miksi nainen tienaa vähemmän? (9/06) 
Voiko määräaikaisen työsopimuksen irtisanoa? (11/06) 
Kestääkö liksasi vertailun? (12/06) 
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4.3.2 Diskurssianalyysi selvittää tapoja puhua 
 

Olen luvussa kolme perehtynyt teoriaan diskurssianalyysin taustalla. Tässä kokoan käytännöllisiä 

työkaluja, joita kriittisessä diskurssianalyysissä Fairclough’n (1997) tapaan käytän. Tutkija voi 

valita, keskittyykö diskurssikäytäntöihin tekstien tuotantoprosessin tai kulutusprosessin kannalta 

(emt., 85). Vaihtoehtoisesti voi myös keskittyä tekstiin, kuten tässä tutkimuksessa teen.  

 

Huomiota on kiinnitettävä tekstissä käytettyyn sanastoon ja kielikuviin. Tutkijan on pohdittava, 

mitä sanotaan, miten sanotaan, kuka sanoo ja miten olisi voitu sanoa toisin. Myös tekstien 

kokonaisrakenteen tasolla tarkastellaan, miten aiheet asettuvat suhteessa toisiinsa, ja miten otsikot 

ja ingressit suhteutuvat teksteihin. (Emt., 80, 95, 143, 157.) Koska kyse on kriittisestä 

diskurssianalyysistä, tekstin ominaisuuksia on tarkasteltava suhteessa genreen ja yhteiskunnallisiin 

ja sosiaalisiin ristiriitoihin sekä valtasuhteisiin.  

 

Fairclough (1997, 264−269) luettelee neljä kysymystä, jotka voidaan esittää mille tahansa 

tiedotusvälineiden tekstille, jos selvitetään diskurssikäytäntöjä. Olen muotoillut kysymykset 

tutkimukseeni sopivaan muotoon ja poiminut Fairclough’n esittämistä alakysymyksistä 

käyttökelpoisimmat numeroitujen kohtien tarkennukseksi. 

 

1. Miten teksti on suunniteltu, miksi se on suunniteltu siten ja kuinka se olisi voitu 

suunnitella toisin?  

- Tarkastelun kohteena ovat tekstissä tehdyt valinnat, representaatiot, puhujat sekä 

puhumisen kohteet tekstissä ja näiden väliset suhteet, sanasto, genren vaikutus sekä 

yhteiskunnan ja kulttuurin vaikutus. 

2. Kuinka kyseisen kaltaiset tekstit tuotetaan ja millä tavoin niitä todennäköisesti 

käytetään ja tulkitaan? 

3. Mitä teksti kertoo tiedotusvälineiden diskurssijärjestyksestä?  

- Jokainen teksti on diskurssijärjestyksen tietyn kehitysvaiheen tulos. Voidaan kysyä, 

mitä teksti kertoo tiedotusvälineiden diskursseista suhteessa muihin yhteiskunnallisiin 

diskursseihin. 

4. Mihin laajempaan sosiokulttuuriseen yhteyteen teksti kuuluu, mitkä ovat sen 

yhteiskunnalliset ehdot ja millaisia vaikutuksia sillä todennäköisesti on? 
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- Yhteiskunnalliset ehdot (esim. talous ja politiikka) rajoittavat tiedotusvälineiden 

diskursseja. Minkälaisia ideologioita ja valtasuhteita mediatekstit välittävät?  

 

Teksteihin, ei tuotantoon tai vastaanottoon, keskittyvässä kriittisessä diskurssianalyysissäni etenkin 

ensimmäinen kohta on käyttökelpoinen. Tarkoitukseni on koota sisällön erittelyssä tekemästäni 

tutkimusaineiston yleiskatsauksesta erottuvia diskursseja ja kertoa niiden ominaisuuksista. Kohtiin 

2.−4. palaan tutkielmani päätösluvussa. 

 

Kuten Fairclough’n (1997, 27) yllä esitellyistä kysymyksistä käy ilmi, diskurssianalyysi on väljä 

viitekehys, joka mahdollistaa sosiaalisten ristiriitojen tutkimisen. On selvää, että tutkijalähtöisessä 

tekstin laadullisessa analyysissä tulkinnat ja diskurssilöydökset voivat vaihdella ja olla yksilöllisiä. 

Fairclough (1997, 29) kuitenkin korostaa, että tulkinnat tehdään kulttuuristen raamien sisällä, mikä 

ohjaa havaintoja − täysin vastakkaisia tulkintoja tuskin syntyy. Jotta lukijan on mahdollisimman 

helppo seurata tulkintojeni muodostumista, kirjoitan analyysin kaikkine vaiheineen 

mahdollisimman avoimeksi. Näin voin myös perustella havaintoni.  
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5. Sisällön erittely: naistenlehtien representaatioita etsimässä 
 
Sisällön erittelyssä käyn ensin läpi Trendin ja sitten Cosmopolitanin jutut jutturyhmittäin. Olen 

nimennyt jutut niiden otsikoiden mukaan ja jakanut ne neljään ryhmään, jotka ovat vinkkijutut, 

henkilöjutut, ilmiöjutut ja muut. Olen lihavoinut ja kursivoinut juttujen nimet. Lisäksi olen 

kursivoinut ilmaukset, joita analysoitavissa teksteissä on käytetty ja joita olen halunnut korostaa, 

koska niissä luodaan merkityksiä ja tehdään valintoja. On syytä pitää mielessä, että yhtä lukuun 

ottamatta kaikki jutut ovat naistoimittajien kirjoittamia, joten representaatioiden luomisesta on 

vastuussa nainen.  

 

Ne kuvat, jotka olen ottanut analyysiin mukaan, olen pyrkinyt kuvailemaan tekstissä 

mahdollisimman hyvin. Liitin sisällön erittelyn joukkoon myös muutaman erityisen tärkeän, 

merkityksiä luovan kuvan. Koska kuvat ovat tutkielmassani vain tukemassa tekstiä ja tulkintaani, en 

laita niitä tutkielmani liitteisiin. Tähän valintaan päädyin senkin vuoksi, että kuvat olisivat vieneet 

painoarvoonsa nähden suhteettoman paljon sivutilaa.  

5.1 Trendi 
 
Vinkkijutut 

Aineistossani on viisi vinkkijutuiksi luettavaa juttua. Ne ovat Ryhdy ryhmätyön mestariksi, Sinut on 

ylennetty, Ota aikalisä, Myy itsesi töihin ja Työ tekee hyvää. Kaikissa jutuissa naiselle annetaan 

neuvoja, joiden avulla voi saada jalan hyvän työpaikan oven väliin ja kasvattaa arvoa siellä. Jutuissa 

myös neuvotaan, miten naisen tulee käyttää aikansa työpaikalla tehokkaasti, eikä laiskotella. Lisäksi 

neuvotaan, miten voi edetä yhä tärkeämpiin tehtäviin ja millaisia ovat terveelliset työt, joissa ei 

tarvitse stressata. Ohjeita jakavat sekä miehet että naiset. 

 

Vinkkijutuissa nainen on objekti, jota tulee muokata, jotta tästä saataisiin edes pikkuisen parempi 

työntekijä. Juttujen taustaoletus on, että naisella on potentiaalia kasvattaa arvoaan työpaikalla, mutta 

ilman Trendin neuvoja tämä ei onnistu. Noudattamalla annettuja neuvoja naisesta voi tulla parempi, 

joskaan ei täydellinen, työntekijä. Tästä kertoo se, että vinkkijuttuja julkaistaan juttu toisensa 

perään. Nainen ei ole koskaan täysin valmis tai vailla huolenhäivää. Jatkuva ohjeiden jakaminen 

kuuluu oleellisesti naistenlehden genreen kuten kuuluu myös se, ettei täydellistä naistenlehden 

naiseutta voi koskaan saavuttaa.  
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Ryhdy ryhmätyön mestariksi on juttu, jossa lukijalle kerrotaan, kuinka lisätä arvoaan töissä 

olemalla haka ryhmätyöskentelyssä. Ryhmätyöskentelyn hallitseva nainen voi muuttua 

keskivertokaisasta siksi hyväksi tyypiksi, jonka kaikki haluavat töihin. Naisen täytyy oivaltaa 

ryhmätyön tärkeys, jotta hän voi olla työelämässä painonsa arvosta kultaa. Naisella on siis 

edellytykset olla hyvä tiimityöskentelyssä, hänen on vain oivallettava kykynsä. Trendin ohjeilla 

kuka tahansa voi ryhtyä ryhmätyön mestariksi. Juttuun on haastateltu kahta naista, 

tiimityöskentelyn asiantuntijoita kumpikin, joten jutussa puhuvat naiset. Nainen on subjekti, 

neuvojen antaja ja objekti, muokkauksen kohde.  

 

Jotta naisesta voi tulla arvokas ryhmätyönikkari, jolle kaikki ovet ovat avoinna, hänen on sallittava 

ihmisten erilaisuus, kannettava vastuunsa, annettava puheenvuoro muille ja rohkaistava hiljaisia. 

Nainen ei saa paeta passiivisuuteen ja vetäytyä siten vastuusta. Naisen on myös tunnettava rajansa, 

panostettava itsetuntemukseen ja osattava sanoa ei. Kaikkeen ei nainenkaan pysty. Naisten on 

ilmaistava itseään rohkeasti. 

 
”Opettele itseilmaisua vaikka listaamalla kokouksen aikana ylös asioita, jotka sinun pitää muistaa 

sanoa. Sitten vain käsi ylös ja asia ulos.” 

 

Nainen kaipaa tarkkoja ohjeita pärjätäkseen, tullakseen kullan arvoiseksi hyväksi tyypiksi. Naiset 

myöhästelevät, mille on pantava piste, sillä vartinkin myöhästely on ilmaus siitä, ettei nainen halua 

kantaa vastuutaan. Naisen oletetaan olevan passiivinen hissukka, joka ei tunne rajojaan eikä osaa 

kieltäytyä ylimääräisistä tehtävistä. Heikkoudet annetaan kuitenkin anteeksi toteamalla, että 

kaikkeen ei pysty. Sitten naista kehotetaan siirtämään vastuunsa ryhmän kannettavaksi, jolloin 

nainen ei olekaan enää se ryhmätyön mestari, jollaiseksi hänet halutaan jutussa muokata.  

 

Jutun kuva on piirros kolmesta naisesta. Kuva tuo mieleen konnotaatiota erilaisesta ryhmätyöstä 

kuin tekstissä esitetään. Teksti antaa ryhmätyöstä harmonisen, joskin haastavan vaikutelman. Kuvan 

naiset kyräilevät toisiaan pisteliäinä. Kukaan ei hymyile. Ryhmätyöskentely ei siis ole mukavaa. 

Naiset ovat etäällä toisistaan, eivät ehkä halua työskennellä yhdessä. Ryhmätyöskentelystä saa sen 

kuvan, että vain naisten on se hallittava eikä se heiltäkään näy mutkattomasti sujuvan. 

 

Sinut on ylennetty -jutussa viisi johtajaa kertoo, minkälainen alainen saa ylennyksen. Otsikko on 

suunnattu suoraan lukijalle kuin korostaen, että tämän sinäkin haluaisit pomosi suusta kuulla. 
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Otsikko antaa ymmärtää, että ylennys on aivan mahdollinen, tavoiteltava asia. Sen voi saavuttaa, 

kunhan seuraa Trendin neuvoja. Jutussa nainen on objekti, kohde, jolle jaetaan neuvoja. Ääneen 

pääsevät enimmäkseen miehet, sillä haastatelluista viidestä johtajasta neljä on miehiä ja yksi nainen. 

Miehet siis antavat naisille etenemisohjeita.  

 

Pomot kertovat, minkälaisia tyyppejä ovat työssään ylentäneet. Yksi pomo mainitsee, että kyseessä 

oli nainen, toinen pomo kertoo ylentäneensä miehen. Muut eivät kerro, puhuvatko miehestä vain 

naisesta. Joka tapauksessa pomot kertovat, että tullakseen ylennetyksi on oltava erittäin 

kunnianhimoinen ja kerrottava se pomolle. Nainen ei siis saa pitää asioita sisällään, sillä siten ei 

etene. Ei riitä, että on välillä tai vähän vaan on oltava erittäin kunnianhimoinen. Ylennettävällä on 

oltava asennetta, hyviä myyntilukuja ja tuloksellisuutta. Lisäksi hänen on pidettävä sanansa ja 

pomon täytyy voida luottaa häneen sataprosenttisesti, mikä ei ole itsestäänselvyys. On oltava 

innostunut, kehityttävä jatkuvasti, täytyy onnistua jokaisessa tehtävässä, kestää hyvin painetta eikä 

saa hermostua. Pomot kuitenkin olettavat, että jossakin kohtaa nainen pettää odotukset. 

 
”Taantuminen alkaa sinä päivänä, kun kuvittelet osaavasi kaiken.” 

 

Pomot siis olettavat, että naiset kuvittelevat osaavansa kaiken ja menestys ylpistää heidät. Merkitys 

olisi toinen, jos tekstissä sanottaisiin, että jos kuvittelevat osaavasi kaiken, seuraa taantuminen. 

Nainen voi osoittautua kyvykkäämmäksi kuin pomo osaa kuvitella, sillä naista usein aliarvioidaan.  

 
”Uskalsin antaa hänelle lisää vastuuta, koska hän pääsi tavoitteisiinsa ja oli tehtävässään 

kyvykkäämpi kuin olisi uskonut.” 

 

Nainen on siis riskisijoitus, jolle ei anneta vaan uskalletaan antaa lisää vastuuta. Naisesta on myös 

ennakko-oletuksia, joiden mukaan hän ei ole kyvykäs tai on vain vähän kyvykäs. Jos nainen 

onnistuu saamaan ylennyksen, häntä täytyy myös toppuutella. Oletuksena on, että nainen uhraa uran 

vuoksi kaiken muun elämänsä, sillä muuten ei menesty. Naista täytyy jälleen opastaa. 

 
”Älä anna kunnianhimosi kukistaa sinua. Tämä on vain työpaikka, ei koko elämä.” 

 

Juttu on kuvitettu piirroksella, joka on denotaatio naisesta kävelemässä portaita. Ylöspäin johtavat 

rappuset ja nainen saapastelemassa korkeimmalle tasanteelle tuovat mieleen konnotaatioita kuten 
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menestys, uraputki ja ylennys. Nainen pitää kainalossaan visusti salkkua, mikä yhdistyy 

menestymiseen. Naisen harppaukset ovat suuria eli uraportaissa voi edetä paljon kerrallaan. 

 

Ota aikalisä kertoo työajan käyttämisestä tehokkaasti. Älä tuhlaa aikaasi, kuuluu jutun ingressi. 

Naisen oletetaan tuhlaavan omaa ja työnantajansa aikaa. Juttuun on haastateltu miestä, joka on 

ajanhallinnan valmentaja. Mies on subjekti, joka puhuu muokkauksen kohteena olevalle 

naisobjektille. Oletusarvona on, että työpaikalla on kiire ja työntekijöiden sekä yrityksen 

kapasiteetti on venytettävä äärimmilleen hinnalla millä hyvänsä. Rivien välistä toitotetaan, että 

naiset tuhlaavat aikaa työpaikalla. 

 

Jopa kolmasosa työpäivästä kuluu turhaan puuhasteluun, sanotaan tekstissä. Paremmalla 

ajankäytöllä on päästävä parempiin tuloksiin. Työkavereiden kanssa ei saa lörpötellä, sillä jokainen 

minuutti on käytettävä hyväksi, jos mielii menestyä. Jutussa esitellään seitsemän vinkkiä, joilla 

naisen tulee ottaa tunnit hyötykäyttöön. Tähän asti nainen on siis käyttänyt työtuntinsa jotenkin 

muuten kuin hyödyllisesti. Vinkeissä kehotetaan laittamaan asiat tärkeysjärjestykseen, 

suunnittelemaan sekä aikatauluttamaan paremmin ja lukemaan sähköposteja vähemmän.  

 
”Varo sälää, joka keskeyttää työn. Mieti, voisitko seurata sähköpostia vaikka vain kolme kertaa 

päivässä.” 

 

Naisen oletetaan olevan laiskimus, joka käyttää tuntinsa sähköpostien selaamiseen, turhuuteen ja 

joka ei osaa aikatauluttaa asioita. Naista on neuvottava, jotta tämä ei tuhlaisi työnantajan aikaa. 

 

 Kuva 1: Ota aikalisä (Trendi 10/06)
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Juttuun on liitetty piirros, joka on denotaatio naisesta istumassa tuolilla. Kuvan konnotaatioita ovat 

kiukku ja kapinointi. Nainen istuu minihameeseen, kauluspaitaan ja korkokenkiin sonnustautuneena 

työtuolillaan. Huoneen seinälle on kiinnitetty tikkataulu, joka päälle on laitettu kuva miehestä 

kauluspaidassa ja kravatissa virnistämässä omahyväisesti. Nainen pommittaa miehen naamataulua 

tikoilla tuima ilme kasvoillaan. Ehkä mies on naisen pomo, joka on yrittänyt antaa naiselle ohjeita 

ajanhallintaan ja käskenyt lopettaa lorvinnan. Nainen puolestaan antaa miehen ohjeille 

toiminnallaan tiukan vastalauseen ja näyttää, mitä mieltä miehen vinkeistä on. 

 

Myy itsesi töihin -jutussa lukijaa puhutellaan suoraan ja tälle annetaan ohjeita loistavan 

työhakemuksen tekemiseen sekä työpaikan saamiseen. Työhakemuksen on siis oltava loistava, ei 

hyvä tai kelvollinen, jotta nainen voi päästä työhaastatteluun. Naisen on myös myytävä itsensä 

työnantajalle, hänen on tehtävä itsestään kiinnostava. Jutussa nainen on objekti, jolle jaetaan ohjeita 

paremman työmenestyksen saavuttamiseksi. Juttuun on haastateltu asiantuntijoita, joista kaksi on 

miehiä ja yksi nainen. Etupäässä naiselle neuvoja jakelevat miehet.  

 

Naisen ja työn suhde kuvataan jutussa tärkeäksi. Työpaikka on kaiken vaivan ja tavoittelun 

arvoinen eikä nainen ole ilman työtään mitään. Jutussa annetaan ymmärtää, että myös lukijanaisten 

on syytä ryhdistäytyä, tehtävä pino yksilöityjä työhakemuksia ja laitettava kaikkensa peliin 

saadakseen työpaikan. Jutusta välittyy ajatus, että työ on elämässä tärkeintä. Naiselle annetaan 

ohjeita kuten syynää ilmoitus tarkkaan, herätä kiinnostus, tee työnantajalle tarjous, josta ei voi 

kieltäytyä ja avaa itsesi. Lisäksi sanotaan, että älä kikkaile, vältä latteita fraaseja sekä negatiivisia 

ilmauksia ja virheitä ei saa olla. Nainen ei siis osaa ilman apua tehdä työhakemusta, jossa nämä 

koukerot olisi vältetty. Siksi nainen tarvitsee kipeästi opastusta niiltä, jotka tietävät häntä paremmin.  

 

Juttu on kuvitettu piirroksella naisesta kansio ja paperinippu kädessään. Konnotaatio kuvasta on, 

että nainen kävelee koroissaan, siisteissä suorissa housuissaan ja salmiakkikuvioisessa paidassaan 

työhaastatteluun. Hän on viimeistellyn ja vakuuttavan oloinen, sillä hän on noudattanut jutun 

ohjeita. Nainen on mitä ilmeisimmin tehnyt jutussa korostetun loistavan työhakemuksen, välttänyt 

latteudet sekä virheet ja onnistunut herättämään työnantajan kiinnostuksen. 

 

Työ tekee hyvää ohjeistaa naista valitsemaan terveellisen työn. Ingressissä sanotaan, että ”jos haluat 

terveelliseen työhön, valitse näistä”. Terveellinen työ on siis tavoittelun arvoinen, ei esimerkiksi 

palkitseva, menestyksekäs tai arvostettu työ. Työ voi ja sen tulee olla terveellistä. Työ voi tehdä 
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hyvää, ei vain pahaa ja kuluttaa naista loppuun. Jutussa listataan terveellisiä ammatteja, ja 

ammattiehdotusten kohteena eli objektina on nainen.  

 

Terveellisiksi ammateiksi mainitaan toiminnanohjaaja, jonka työn tavoitteena on hyvä kunto ja 

positiivinen elämänasenne; koreografi, joka treenaa päivittäin; floristi, jonka työssä kukkien 

asettelu on rauhoittavaa ja luovuttaa ruokkivaa puuhaa; hieroja, joka toimii rentouttavassa 

ympäristössä; ja ravitsemusterapeutti, joka miettii, mitä syö. Näissä ammateissa naisella ei siis ole 

huolen häivää, hän pysyy hyvässä fyysisessä kunnossa, eikä repsahda. Lisäksi työ rauhoittaa ja 

rentouttaa. Naisen oletetaan tarvitsevan työn, joka ei stressaa tai aiheuta harmaita hiuksia. 

Päinvastoin, työn tulee tarjota nautintoja tekijälleen. Esille nostetaan hyvinvointiin, terveyteen, 

hoikkuuteen ja kauneuteen liittyviä asioita, jotka on perinteisesti liitetty feminiinisyyden kulttuuriin 

(ks. esim. Ballaster ym. 1991). Naisen ja työn suhde esitetään nautinnollisena symbioosina. Esitellyt 

ammatit luovat toisaalta stereotyyppistä kuvaa naisesta, jolle tärkeintä ei ole menestys vaan 

hyvinvointi ja onnellisuus.  

 

Jutun piirroskuva tehostaa tekstistä syntyvää vaikutelmaa. Kuvassa on nainen päässään kokkihattu 

ja kädessään kauha, jonka sisältö loiskuu maahan. Näyttää siltä kuin nainen olisi lähdössä lentoon. 

Nainen uppoutuu täysin ajatuksiinsa ja haaveisiinsa eikä työnteolla ole niin väliä. Nainen ottaa 

rennosti. 

 
Henkilöjutut 
 
Henkilöjuttuja on aineistossani viisi kappaletta. Ne ovat Kaikki tahtoo taiteilijaksi, Tahdon asia, 

Toivo on Tiiassa, Menestysreseptit 1−4 ja Luovan pöydän ääressä. Henkilöjutuissa ääneen pääsevät 

etupäässä naiset, joskin haastateltujen joukossa on myös muutamia miehiä. Jutuissa käsitellään 

ihmisten suhdetta työhönsä, joka on kaikissa jutuissa jotakin hienoa ja hohdokasta. Haastatellut ovat 

menestyjiä, eivät työtaistelun häviäjiä. Näissä jutuissa nainen pääsee subjektin asemaan, kertomaan 

omista kokemuksistaan ja ajatuksistaan. 

 

Jutussa Kaikki tahtoo taiteilijaksi on haastateltu kahta mies- ja yhtä naistaiteilijaa. Olen ottanut 

myös miestaiteilijoiden haastattelut mukaan analyysiin, sillä ne luovat mielenkiintoisen 

vertailukohdan naisen puheelle. Haastateltaville on annettu jutussa yhtä paljon tilaa ja jokaisesta on 

kuva. Nainen on jutussa subjekti, taiteilija, joka kertoo työstään. 
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Naistaiteilija kertoo, että aikataulut eivät pysy käsissä, suuri osa hänen ystävistään on taiteilijoita ja 

hän on hyvin kateellinen muille taiteilijoille, mikä parantaa motivaatiota.  

 
”Me tapaamme toisiamme ja sihisemme hampaiden välistä, että ”Tosi kiva nähdä. Perkele.” 

Tulemme kärttyisäksi, kun aina joudumme tappelemaan rahoista.” 

 

Taiteilijanaiset joutuvat siis käymään kovaa kilpailua, tappelua rahoista. Taiteilemalla ei rikastu, 

eikä vähääkään toimeentuloa ole helppo saavuttaa. Naiset ovat myös kateellisia, mitä miehet eivät 

nosta esille. Nainen on kuitenkin järjestelmällisempi kuin miehet. Naistaiteilijan työpäivään kuuluu 

paperitöitä puoleen päivään ja sitten työhuoneella taiteilua. Miehet puolestaan heräävät myöhään, 

miettivät ja nukkuvat. Yksinäinen työskentely ahdistaa naista, sillä hän kertoo tulevansa hulluksi, 

jollei kerran päivässä pääse ulos kahville. Miehet puolestaan sanovat, että työhön liittyvässä 

erakoitumisessa on hyviä puolia kuten se, ettei tarvitse välittää ulkonäöstä.  

 

Se, että juttuun on haastateltu kahta miestä ja yhtä naista, antaa kuvan taiteilijuudesta miesten 

juttuna. Miehet hallitsevat työhön liittyvän erakoitumisen ja tulevat toimeen epävarmuuden kanssa. 

He eivät ole toisilleen kateellisia, toisin kuin naiset. Jutun otsikko Kaikki tahtoo taiteilijaksi ei sovi 

jutun ilmapiiriin, sillä tekstistä ei välity sellaista viestiä. Päinvastoin taiteilijan työ tuntuu työltä, 

jossa pieni palkka ja suuri stressi eivät kohtaa. Kuka sellaista työtä haluaisi? Taiteilijat eivät 

itsekään suosittele työtä kaikille. Ingressissä sanotaan, että taiteilijoita pidetään seksikkäinä ja 

cooleina. Toimittaja on kuitenkin keskustellut seksikkyydestä vain miestaiteilijan kanssa, joten 

seksikkyys liitetään mieheen, ei naiseen.  

 

Kuvassa nainen seisoo suuren taulun edessä ja hänen ympärillään lattialla on työkalupakki sekä 

tusina purnukoita. Kuvan konnotaatio on sekamelska naisen ympärillä. Naisen on tehtävä miehiä 

enemmän ja oltava liikkeessä pärjätäkseen taiteilijana. Muissa kuvissa miehet istuvat tyynesti 

penkillä luomustensa vieressä. Naisen täytyy olla aina valppaana pärjätäkseen kateuden, 

erakoitumisen ja hulluksi tulemisen siivittämällä alalla.  

 

Tahdon asia -juttu kertoo kolmikymppisestä suomalaisesta naismuotikuvaajasta. Jutun ingressissä 

naisen sanotaan olevan Suomen menestynein muotikuvaaja. Ei kuuluisin, paras tai suosituin vaan 

menestynein. Vain menestyksellä on väliä. Jutussa nainen kertoo itsestään, urastaan ja 

menestyksestään, on subjekti. Otsikko antaa ymmärtää, että menestyminen on naiselle tahdon asia. 

Jos menestystä haluaa, sen voi saavuttaa. 
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Naisen kerrotaan valinneen uransa, hyökänneen alalle ja päättäneen ryhtyä valokuvaajaksi. Hän 

tiesi, mitä halusi, eikä esimerkiksi ajautunut tai päätynyt valokuvaajaksi. Tärkeää on menestys, mitä 

toistetaan jutussa useaan otteeseen. Nainen on kuvannut Suomessa kaiken mahdollisen. 

 
”Millään muulla ei ollut väliä kuin sillä, että minusta tulee helkkarin hyvä muotikuvaaja.” 

”Uskoin heti, että onnistuisin.” 

 

Menestyksen salat löytyvät organisointikyvystä, budjettitajusta ja itsevarmuudesta, minkä sanotaan 

olleen hyvä eväs aikana, jolloin nainen muotikuvaajana sai kansainvälisten muotipiirien 

kulmakarvat kohoamaan epäuskosta. Lahjakasta naista ei siis otettu vakavasti ja häneen 

suhtauduttiin epäuskoisesti, eikä esimerkiksi odottavaisesti tai innokkaasti. Naisen tulo 

miesvaltaisiin piireihin siis lietsoo epäuskoa.  

 

Naisen kerrotaan joutuneen näytön paikkaan ja kovan työn vieneen eteenpäin. Uransa alussa hän 

kuvasi päivät ja vedosti kuvia yöt. Nainen tunnetaan tinkimättömästä tavastaan tehdä töitä, eikä hän 

päästä itseään tai muita helpolla. Hänen alaisensa joutuvat paiskimaan töitä, ei tekemään tai 

suorittamaan. Hänen työmoraalinsa kerrotaan olevan tiukkapipoinen, sillä hänen on kannettava 

vastuu. Rennosti ei voi ottaa, jos mielii tehdä työnsä kunnolla, laittaa itsensä likoon ja menestyä. 

Työn kerrotaan menevän naisella kaiken muun edelle. 

 
”En ole uhrannut mitään, sillä työni on aina kiinnostanut minua kaikkein eniten. Sille ei samperi voi 

mitään, että työ on niin suuri intohimo.” 

 

Juttuun on liitetty kaksi kuvaa. Yhdessä nainen istuu auton päällä, kädet ilmassa. Kuvan 

konnotaatio on vauhdikkuus ja menestys, sillä naisen alla on kiiltävä tumma auto. Kuvan taustalla 

näkyy kerrostalo ja kaupungin vilinää. Kuva antaa ymmärtää, että vaikka naisen paikka auton 

konepellillä näyttää hullunkuriselta, mikään ei ole tälle naiselle mahdotonta. Naisen heiluvat kädet 

ja auki oleva suu kertovat, että menestyneellä muotikuvaajalla on jatkuvasti uusia visioita 

selitettävänään. Toisessa kuvassa sama nainen on kahden hevosen kanssa ulkona. Kuvan 

konnotaatio tuo mieleen naisen toisen, pehmeän puolen. Nainen lepertelee hevoselle ja halailee sitä. 

Kovan työn vastapainoksi täytyy saada hellyyttä ja lämpöä. 
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Toivo on Tiiassa -juttu kertoo suomalaisen nuoren vaatesuunnittelijan urasta. Otsikko antaa 

ymmärtää, että nainen on vaatesuunnittelun tulevaisuuden toivo, hänen varaansa lasketaan paljon. 

Nainen on jutussa subjekti, joka kertoo menestyksensä salaisuuden.  

 

Naisen kerrotaan päässeen pinnalle alalla, jolla useimmat menestyjät ovat pitkän uran tehneitä 

muodin grand old daameja. Valmistumisesta on vasta vuosi, ja heti hän veti muotipiirien huomion 

puoleensa. Stipendejä on sadellut ja häntä sponsoroidaan messuille. Naisen ura on saanut lentävän 

lähdön. Näin Trendi kuvailee nuorta muotisuunnittelijanaista, joka ei vain saa stipendin vaan jolle 

satelee useita stipendejä ja jonka ura on kirjaimellisesti lennossa.  

 

Vaikka menestystä riittää, jutussa sanotaan, ettei nainen aio suureksi suunnittelijapersoonaksi vaan 

nöyränä pitää pysyä. Naisen täytyy siis säilyä nöyränä, eikä menestystä saa lähteä tuulettamaan 

liikaa. Jutussa sanotaan, ettei nainen tunnusta ottavansa paineita. On siis oletusarvoista, että paineet 

ja stressi kuuluvat tällaiseen uratilanteeseen, mutta nainen ei vain suostu tunnustamaan asiaa. 

Myöhemmin jutussa nainen kuitenkin myöntää stressaavansa talousasioista. Arjessa tekemistä on 

liikaa, aikataulut eivät pidä, eivätkä asiat mene niin kuin nainen oli ajatellut. Menestyminen 

muotimaailmassa osoittautuu stressaavammaksi ja työläämmäksi kuin nainen haluaa myöntää. 

Ongelmia ja haasteita on jatkuvasti eikä työ ole ruusuista. Kaiken ylimääräisen ajan kerrotaan 

kuluvan brändin rakentamiseen eli vapaa-aikaa ei menestyjänaisella ole. 

 
”Huomaan, etten satsaa mihinkään muuhun kuin yritykseeni.” 

 

Koko jutussa nainen ei puhu sanallakaan henkilökohtaisesta elämästään, perheestään tai 

ihmissuhteistaan. Ehkä työ on pakottanut laittamaan ne jäihin. Nainen kertoo satsaavansa kaikkensa 

yritykseen, mikä vaatinee veronsa.  

 

Jutussa on useita kuvia, mutta analysoin vain kahta, jotka ilmentävät naista työssään. Molemmissa 

kuvissa nainen poseeraa, toisessa istuen ja yhdessä seisten, kohti kameraa. Naisen ilme on tiukka, 

hymystä ei ole tietoa. Kuvan konnotaatio on määrätietoisuus. Naisen on oltava viileän rauhallinen ja 

määrätietoinen menestyäkseen. Ja vaikka menestyisi, kuten naiselle on käynyt, menestys ei saa 

tehdä liian ylpeäksi. Naisella on päällään neutraalit vaatteet, jotka häivyttävät naisellisuutta. 

 

Neljäksi pieneksi kokonaisuudeksi jaetussa Menestysreseptit-jutussa menestymisestä ja sen 

merkityksestä puhuu neljä kolmikymppistä naista. Yksi naisista on tutkija, toinen mainostoimiston 
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perustaja, kolmas televisiokanavan ohjelmistotuottaja ja neljäs kriisinhallintatoimiston 

erityisavustaja − jännittävän kuuloisia ammatteja kaikki. Menestysreseptejä jaetaan juuri tällaisiin 

ammatteihin, ei esimerkiksi siistijälle, sairaanhoitajalle tai puhelinmyyjälle.  

 

Jutussa puhuvat naiset eli nainen on subjekti. Naiset puhuvat menestyksestä kierrellen, eivätkä 

halua myöntää uran tai hyvän palkan merkitystä itselleen. Jutussa puhutaan työn sovittamisesta 

hyvinvointiin ja onnellisuuteen.  

 
”Ainoa keino menestyä on tehdä sitä, mistä nauttii.” 

 

Menestyksellä ei viitata rikastumiseen vaan siihen, että on tyytyväinen työhönsä ja valintoihinsa. 

Onnellisuus ajaa maineen ja mammonan edelle. Nainen pyrkii tekemään työtä, jota rakastaa, mikä 

on varsin voimakas, tunteellinen ilmaisu, jota mies tuskin käyttäisi puhuessaan urakehityksestään. 

Naiselle ilmaus on kuitenkin sallittu, sillä nainen haluaa työltään myös iloa ja nautintoa.  

 
”En pidä itseäni uraihmisenä, eivätkä raha ja valta ole minulle tärkeitä. Uran tekemistä tärkeämpää 

on se, että voi tympeimpänäkin pakkasaamuna töihin tullessaan todeta, että tämä on nastaa.” 

”Löysin motivaationi vasta käytyäni läpi vakavan kriisin. Mietin, millaisena haluan tulla 

muistetuksi, kuinka voin parhaiten auttaa lähimmäisiäni ja mikä tekee minut onnelliseksi. [--] 

Kilpaileminen ja urasukkulointi eivät sovi minulle.” 

 

Nainen voi myös myöntää päässeensä urallaan eteenpäin, ja tehneensä sen ahkeruudella, 

innokkuudella sekä halulla kehittyä. Naisen täytyy yrittää kaikkensa edetäkseen työn maailmassa. 

Naisen on myös oltava lahjakas.  

 
”Kannattaa pyrkiä itseään parempien seuraan, jotta oma kehitys ei pysähdy.” 

 

Vaikka työssä kehittymistä korostetaan, uran vakuutetaan käsitteenä olevan naisille vieras. Vaikka 

kukin jutun naisista on menestynyt, päässyt hyvään ammattiin ja saanut hienon tittelin, he eivät 

halua korostaa urakeskeisyyttä, uraa käsitteenä, paksua tilipussia tai työn raadollisia puolia. Sen 

sijaan naiset korostavat halua kehittää itseään, rakkauttaan työhön ja ahkeruuttaan. Naiset 

korostavat perinteisesti ja stereotyyppisesti naisiin liitettyjä pehmeitä arvoja, eivät kovaa 

kilpailullisuutta tai rahan perässä juoksemista. 
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Luovan pöydän ääressä on juttu kolmen menestyjän työpöydistä, kuten jutun ingressissä sanotaan. 

Trendi haluaa katsastaa vain menestyjien, ei epäonnistujien, urapyrkyreiden tai tavallisten 

pulliaisten työpöytiä. Menestyjistä kaksi on naisia ja yksi mies. Naisten ammatit ovat 

sisustusarkkitehti ja toimitusjohtaja, miehen toimittaja. Jutussa puhuvat enimmäkseen naiset, mutta 

välillä myös mies pääsee ääneen. Naiset ovat toimijoita eli subjekteja.  

 

Naisten haastatteluosiot on väliotsikoitu seuraavasti: Tyhjän päältä ja Järjestyksen jäljillä. 

Väliotsikot vihjaavat, että nainen ponnistaa uramaailmassa seikkaillessaan aina tyhjästä. Nainen on 

järjestyksen jäljillä, ei ytimessä. Nainen kuvataan järjestelmälliseksi ihmiseksi, joka on kiinnostunut 

erilaisista asioista. Työtahti on kiivas, ei rauhallinen, sopiva tai hidas. Naisen päivä on siis täynnä 

tekemistä eikä ylimääräisiä hengähdyshetkiä jää. Nainen aloittaa uuden projektin aina tyhjältä 

pöydältä, hänen työpöytänsä on kaunis ja selkeä. Ura vaatii täydellistä panostusta, intoa, 

määrätietoisuutta ja asiallisuutta. 

 

Juttuun on liitetty kolme kuvaa haastateltujen työpöydistä. Naisten huoneet ovat siistejä ja 

järjestelmällisesti sisustettuja, mikä kertoo määrätietoisuudesta. Toisessa kuvassa työpöytää vasten 

nojaa taulu, johon piirretyssä kolmiossa lukee ”bisnes − vaikutus”. Huoneen omistaja on selvästi 

liikenaisia.  

 

Jutun naiset ovat järjestelmällisiä. Mies representoidaan naisen vastakohdaksi. Miehen haastattelun 

väliotsikko Kaaoksen tuolla puolen viittaa siihen, että mies on lähellä kaaosta ja on silti edennyt 

urallaan. Sekasotkusta ponnistaminen onnistuu vain mieheltä. Miehen työhuoneessa on muun 

muassa kahvikuppeja, joissa kasvaa karvaa. Naisen huoneessa tällaista tuskin sallittaisiin. Mies 

kertoo pomonsa pyytäneen häntä siivoamaan pöytänsä, mikä jäi yritykseksi. Miehen 

epäjärjestelmällisyydestä kertoo sekin, että tämän työpöydältä on löytynyt sattumalta 50 euron 

seteli, soittopyyntö kolmen vuoden takaa ja epäselviä muistiinpanoja.  

 

Kuva miehen työhuoneesta esittää kaaosta, josta juuri ja juuri erottuu tietokoneen näyttö, valtavia 

kasoja rojua ja pikkuhousut roikkumassa kattokruunusta. Miehen ei siis tarvitse pitää työpistettään 

siistinä todistaakseen ahkeruuttaan ja rooliaan hyvänä työntekijänä, kun taas nainen aloittaa 

uskottavuuden luomisen pitämällä työpöytänsä virheettömässä järjestyksessä. 
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Ilmiöjutut 
 

Aineistossa on kuusi ilmiöjutuiksi laskettavaa juttua: Yritys hyvä 10, Kesätöissä ympäri vuoden, 

Eka kerta, Älä pingota, Nainen maksaa, Unelmat uusiksi. Ilmiöjutuissa käsitellään työelämän 

ilmiöitä kuten naisyrittäjyyttä, epätyydyttävään työhön jumahtamista sekä siitä eroon pääsemistä ja 

ensimmäistä työpäivää unelmien ammatissa. Lisäksi jutuissa esitellään stressaavia ammatteja ja 

ammattilaisten vinkkejä stressinpoistoon. Päälaelleen käännetään naisen perinteinen rooli hellan ja 

nyrkin välissä, sillä yhdessä jutussa uranaiset elättävät kotona lorvivia miehiään.  

 

Jutuissa nainen on subjekti, joka toimii, on yrittäjänä, työntekijänä tai haluaa vaihtaa ammattia. 

Toisaalta nainen saa myös objektin aseman ollessaan stressinpoistovinkkien kohteena. Nainen voi 

olla määrätietoinen ja tehdä urallaan sitä, mitä on aina halunnutkin tai nainen saattaa olla eksyksissä 

väärällä alalla. Useimmissa jutuissa kokemuksistaan kertovat naiset, mutta joissakin jutuissa 

mukaan on otettu myös miehen tarina. Naisäänet dominoivat juttuja, miehet ovat marginaalissa. 

 

Yritys hyvä 10 kertoo menestyneistä naisyrittäjistä, jotka ovat liikeideallaan saaneet pyörimään 

tuottoisan yrityksen. Jutussa esitellään viisi yrittäjänaista, jotka ovat kasvattaneet liikeideastaan 

toimivan yrityksen. Ingressissä sanotaan, että jutussa haetaan inspiraatiota oivaltavilta yrittäjiltä, ei 

esimerkiksi epäonnistuneilta tai kaavoihin kangistuneilta yrittäjiltä. Ingressissä kerrotaan työn 

olevan velkataakkoja ja ympäripyöreitä päiviä, mutta myös paljon muuta. Antoisan työn ja kunnon 

palkan voi yrittäjä saada vain täydellisellä liikeidealla, jonka jutun naiset ovat löytäneet. Jos 

liikeidea on siis vähänkään heikolla pohjalla, naisten on turha odottaa menestystä ja hyvää palkkaa. 

Lisäksi yrittämisessä on omat huonot puolensa, joita mainitaan olevan velat ja pitkät päivät. Naisen 

on siis oltava kekseliäs, uuttera ja määrätietoinen ollakseen onnistunut yrittäjä ja menestyjä. 

 

Jutussa naisten perustamia yrityksiä ovat kulttuuripainotteinen matkatoimisto, palveluita 

kauppaava liikelahjafirma ja mainosmalleja välittävä yritys. Juttuun on liitetty myös esimerkkilista 

hyvän bisneksen taustalla olevista vahvoista ja täydellisistä liikeideoista, joita ovat koirahotelli, 

asuntostailaus, asuntohotelli, kaupunkihoitola ja nuorisoa tutkiva konsultointiyritys. Mainituissa 

yrityksissä on muodikkuutta, trendikkyyttä ja ajankohtaisuutta. Matkatoimisto ei ole mikään 

tavallinen vaan kulttuuriin painottunut erikoistoimisto. Liikelahjafirma kauppaa palveluita kuten 

golfopetusta ja kitaratunteja liikelahjoiksi, ei logoin varustettuja avaimenperiä ja lippalakkeja. 

Mallivälitys puolestaan leimataan ainutlaatuiseksi, koska se tarjoaa kuvausjärjestelyt ja mallit 

saman katon alla. Naisten liikeideat ovat Trendissä vertaansa vailla, harvinaisia timantteja.  
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Jutun naiset ovat ajautuneet yrittäjiksi sattumalta, eivätkä he suunnitelleet tulevansa yrittäjiksi. 

Yksillä harrastuksesta ja intohimosta ammatin teki puskaradio. Yhtäkkiä naiset huomasivat 

olevansa yrittäjiä. Kolmas nainen ei ollut ajatellut ryhtyvänsä yrittäjäksi, mutta ei saanut päässään 

pyörivää liikeideaa mielestään ja perusti bisneksensä siksi. Työ on rankkaa, päivät pitkiä ja palkka 

pieni. Naiset ovat yllättyneitä siitä, että voivat ylipäänsä palkkaa nostaa. Silti jutussa sanotaan, että 

homma toimii, töitä riittää ja naiset menestyvät. Vaikka työ vaatii veronsa ja vaatii 

ympärivuorokautista valppautta, Trendin naiset kokevat sen kiehtovaksi ja kannattavaksi. 

 
”Ihaninta on, että joka päivä on kiva herätä ja tulla töihin.” 

”Minua on aina kiehtonut ajatus yrittämisestä. Vastuu on suuri, mutta toisaalta kaikki on itsestä 

kiinni.” 

”Välillä on hirvittänyt, mutta mielestäni yrittäjän pitää uskaltaa ottaa riskejä.” 

 

Riskejä siis joudutaan ottamaan ja toisinaan iskevät paniikki sekä hirvitys. Silti yrittämisen 

karikoilta on vältytty. Naiset ovat onnistuneet laajentamaan ja kasvattamaan yritystään ajattelemalla 

tuoreesti ja erottumalla muista. Matkatoimisto on kasvattanut toimintaansa koko Eurooppaan ja 

haaveilee kaukokohteista, mallitoimiston lista on kasvanut viiteensataan malliin. Menestyksen 

salaisuus on naisten mukaan verkostoitumisessa ja naisten yhteistyössä, yrittämisessä jonkun kanssa 

yhdessä. Yhdessä yrittämisessä on Trendin mukaan pelkkiä hyviä puolia.  

 
”Vieressä on kaiken aikaa ihminen, jolta saa taustatukea ja mielipiteen. Myös vastuun jakaminen on 

vapauttavaa.” 

 

Nainen siis ei halua olla yksityisyrittäjä ja kantaa vastuun taakkaa yksin vaan se pitää saada jakaa 

toisen kanssa. On hyvä, kun ajatukset menevät yksiin ja ympärillä on muita yrittäjiä. Naiset 

vannovat menestyksensä salaisuuden olevan vahvassa, hyvässä liikeideassa. Naiset tarvitsevat myös 

ulkopuolisia apuja menestyäkseen. Yksi vannoo hyvän kirjanpitäjän nimiin, jolta voi kysyä apuja 

sopimuksentekoon ja veroasioihin. Toinen on saanut apua tuttavapiirinsä miehiltä, jotka ovat 

ottaneet tavakseen kannustaa häntä aggressiivisempaan toimintaan. Naisen pitää siis ottaa miehistä 

mallia, käyttäytyä liiketoiminnassaan aggressiivisesti, ei esimerkiksi määrätietoisesti tai 

huolettomasti. Jutusta välittyy ajatus, että yksin nainen ei yrittäjänä selviä. Hän tarvitsee tukea 

miehiltä, muilta naisilta, tukiverkostoiltaan ja muilta yrittäjiltä.  
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Juttuun on liitetty kolme valokuvaa, joissa esiintyvät jutun yrittäjänaiset. Kahdessa kuvassa esiintyy 

yrittäjänainen yksin. Naiset hymyilevät kuvissa väkinäisen näköisesti, mikä tuo mieleen 

konnotaatioita siitä, että ehkä yrittäminen on väkinäistä ja hymytöntä puuhaa. Naiset näyttävät 

siisteiltä ja naisellisilta, molemmilla on päällään avokauluksinen paita. Kolmannessa kuvassa kaksi 

naista istuu huoneen ikkunasyvennyksessä. Kuvan konnotaatio on yhtä väkinäisen tuntuinen kuin 

muissa kuvissa. Naiset istuvat asetellun oloisesti, katsovat toisiaan suut väännettynä hymyyn. 

Kuvilla on ehkä yritetty välittää tunnelmaa naisyrittäjyydestä leppoisana, hauskana yhteistyönä, 

mutta kuvien väkinäisyys ja lavastuksen vaikutelma vesittävät viestin. Tällaisenaan kuvien 

konnotaatio kertovat naisyrittäjyyden olevan lähinnä hampaat irvessä vääntämistä, ei niinkään 

palkitsevaa ja ihanaa, mitä tekstissä korostetaan. 

 

Jutussa Kesätöissä ympäri vuoden kerrotaan kahdesta naisesta ja yhdestä miehestä, jotka ovat 

jumiutuneet viettämään välivuotta koulutustaan vastaamattomaan työhön. Ingressissä sanotaan, että 

välivuosi töissä voi helposti venähtää, jos työ on mukava ja palkka kohtuullinen, vaikka korkeasta 

koulutuksesta ei pääsekään hyötymään. Tekstissä annetaan ymmärtää, että koulutus menee 

hanttihommissa hukkaan. Samaa sanovat juttuun haastatellut. Kaksi on ajautunut yliopistosta 

myyntihommiin ja yksi ei ole päässyt hakemaansa koulutukseen, joten hän on kouluavustajana. 

Jutussa korostetaan, että kukaan heistä ei ole nykytöissään haaveidensa ammatissa, vaan tekee työtä 

pakosta, saadakseen rahaa opinto- ja asuntolainan lyhentämiseen. Unelman epäonnistumisesta 

kertoo se, että tekstissä myyjän työn sanotaan olevan etappi matkalla unelmien työpaikkaan. 

Kassalla oleminen ei siis ole haaveammatti, vaan pelkkä pakollinen välivaihe.  

 

Yksi jutun naisista oli valmistunut yliopistosta, muttei löytänyt koulutustaan vastaavaa työtä ja 

päätyi myyjäksi. Hänen takaraivossaan hakkaa jatkuvasti paniikki oman alan töiden löytämisestä, 

ettei tutkinto mene täysin hukkaan. Kassalla tutkinto siis menee harakoille. Nykytyössään nainen 

joutuu paiskimaan hommia, jotta palkka riittää juuri välttämättömiin menoihin. Myös valtaosa 

naisen ystävistä painii samassa pätkätöiden tai väärien töiden kurimuksessa. Jutusta saa käsityksen, 

että vaikka naiset kuinka opiskelevat, he ajautuvat usein huonoihin töihin, joissa ei rikastumaan 

pääse, tutkinto menee haaskioon, eivätkä unelmat toteudu. 

  

Myös muut juttuun haastatellut ovat tyytymättömiä työtilanteeseensa. Juttuun haastateltu mies 

paiskii töitä pääosin rahan vuoksi, ja toinen nainen aikoi tienata rahaa opiskelun ohella, mutta 

opiskelut unohtuivat, kun työ vei mukanaan. Nainen kertoo, ettei hän luovu unelmistaan, vaikka 

tilapäistyö on venähtänyt. Tilapäistyö ei tunnu olevan kenellekään haastatellulle mieluisaa, ja 
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jokainen tekee sitä vain rahan vuoksi. Jutussa todetaan, että moni työskentelee muualla kuin 

unelma-alallaan, koska he eivät tiedä, mitä tulevaisuudeltaan haluavat ja ovat päättämättömiä. 

Naiset siis ajautuvat väliaikaistöihin, koska eivät tiedä, mitä todella haluavat, eivätkä osaa päättää 

tai luoda suunnitelmia. Työelämässä ajelehtiminen tuntuu olevan Trendissä naisten ongelma.  

 

Jutun kuvista yhdessä poseeraa yksi haastatelluista naisista. Kuvan konnotaatio on ristiriitaisuus. 

Kassalaitteen takana on tuiman näköinen nuori nainen. Kuva on otettu hieman alaviistosta, joten 

nainen näyttää hallitsevalta. Naisen takana näkyy valtava juliste mallinaisesta, joka hymyilee ja 

katsoo kameraan viehkeästi kuin sanoakseen, että hän ainakin on saavuttanut unelmansa. Samalla 

juttuun haastateltu nainen näyttää tyytymättömältä.  

 

Jutun miestä esittävässä kuvassa mies poseeraa sotkuisen liitutaulun edessä. Kuvasta välittyy ajatus, 

että miehen koko elämä on yhä sotkuinen kuin liitutaulu. Naisten tavoin mies ei tiedä, mitä haluaa 

tai ei sitä osaa saavuttaa. Viimeisessä kuvassa istuu tietokoneen tuolissa nuori nainen. Nainen istuu 

tuolissa asiallisen, joskin tympääntyneen näköisenä. Kuvan konnotaatio on väliaikaisuus. Nainen on 

ajautunut työhön rahoittaakseen opintonsa, mutta työ onkin pysäyttänyt opinnot. Nainen katsoo 

kuitenkin leuka ylhäällä päättäväisesti kameraan. Ehkä hän tavoittelee jotakin parempaa. 

 

Eka kerta -juttu kertoo ensimmäistä kertaa ammatissaan tositoimissa olevista kolmesta naisesta ja 

yhdestä miehestä. Nainen representoidaan showpainijana, plastiikkakirurgina ja uutistenlukijana. 

Mies esitetään lentokoneen perämiehenä. Jutussa naiset ovat subjekteja, jotka kertovat 

ensimmäisestä työpäivästään.  

 

Juttu kertoo naisten ensimmäisistä työpäivistä, jotka olivat hermostuksen, pelon ja jännityksen 

täyttämiä. Naiset tunsivat olonsa epätodelliseksi ja keskittyneeksi, olivat shokissa. Maskuliinisessa 

showpainissa naisen kerrotaan ajatelleen machosti ja toivoneen, että jotakin sattuisi ja yleisö 

uskoisi, että hänestä on johonkin. Naiset oppivat alaa kantapään kautta ja muilta kollegoilta. 

Ensimmäisten työpäiviensä jälkeen naiset tunsivat olonsa mahtavaksi, iloiseksi ja ylpeäksi siitä, että 

olivat tehneet kaiken itse. Esimerkiksi kirurgin ammatissa naista myös pelottaa, sillä vastuu on 

kasvanut ja leikkaukset tulleet vaativammiksi. Naista ei huolestuta, mietitytä tai jännitä vaan 

pelottaa. Hänelle kuitenkin tarjotaan jatkuvasti lisää vastuuta ja uusia haasteita, joista hän pyrkii 

selviämään. 
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Jutun mies esiintyy naisiin verrattuna rauhallisena viilipyttynä. Miehen ensimmäinen työpäivä 

esitetään rentona ja jännitys hallittuna, vaikka vatsanpohjaa nipisteli. Jälkeenpäin miehen fiilis oli 

iloinen, kuin hyvin menneen tentin jälkeen. Mies ei ota asioista turhaa stressiä tai pelkoa, vaan 

selviytyy tehtävistään rennosti, toisin kuin naiset. Mies myös vertaa työtään tentin suorittamiseen, 

mikä kertoo siitä, ettei työstä suoriutuminen ole miehelle homma eikä mikään. 

 

Jutun kuvitus koostuu neljästä kuvasta, joissa haastateltavat esitetään työpaikallaan. Kuva 

showpainijanaisesta tuo mieleen konnotaatioita kuten machoilu. Nainen loikoilee nyrkkeilykehässä 

miehekkäästi ja pitää otteessaan valtavaa miehen jalkaa. Nainen hallitsee tilannetta tyynen 

rauhallisesti, mikä on eri vaikutelma kuin tekstissä. Kirurginainen puolestaan poseeraa 

sairaalapöydän ääressä hennosti hymyillen. Nainen näyttää sairaalalaitteiden ympäröimänä 

ammattimaiselta ja määrätietoiselta, ei lainkaan pelokkaalta. Kolmas nainen esitetään tv-studiossa 

nojailemassa lavasteisiin. Kuvan konnotaatio on nainen katsomassa hymyillen tulevaisuuteen. 

Nainen on osittain piilossa lavasteiden takana. Aivan kuin hän ei haluaisi jatkuvasti olla 

valokeilassa. Jutun miestä esittävässä kuvassa mies näytetään pätevänä lentokoneen ohjaamossa. 

Hän istuu kylmän rauhallisena penkillään. Tunnelma on sama kuin tekstissä: mies ottaa 

rauhallisesti, naiset stressaavat. 

 

Jutussa Älä pingota kaksi naista ja yksi mies kertovat työstään, siihen liittyvästä vastuusta ja 

paineista. Jo otsikko ohjaa tulkintaa: naisilla on tapana pingottaa, stressata ja olla tiukkoja, mutta 

nyt on syytä lopettaa hampaiden kiristely ja pingottaminen. Lehti suorastaan käskee, älä pingota! 

Otsikko vihjaa, etteivät naiset osaa ottaa työasioissa rennosti ja rauhallisesti. Jutun ingressi kertoo 

konkreettisesti, mitä tuleman pitää: Kolme tapaa hallita stressiä. Stressi täytyy siis saada hallintaan. 

Pois sitä ei tarvitse saada, pääasia, että se on hallinnassa ja poissa näkyviltä. Teksti antaa ymmärtää, 

että stressi kuuluu työelämään, eikä sellaista työtä olekaan, jossa ei painetta kohtaisi. Naisen ja työn 

suhde on stressintäyteinen. Jutussa naiset ovat subjekteja, jotka kertovat paineensietokyvystään. 

 

Yksi jutun naisista on parikymppinen lennonjohtaja, toinen kolmikymppinen toimitusjohtaja. Jutun 

mies työskentelee yläasteella opettajana. Naisten ammatit kuulostavat miehen ammattia 

jännittävämmiltä ja haastavammilta. Toimitusjohtajanainen ei ole mikä tahansa duunari vaan 

vaikutusvaltainen nainen, joka tietää paikkansa yritysmaailmassa. Lennonjohtajanaisella puolestaan 

on tärkeä ja vastuullinen tehtävä, jossa virheisiin ei ole varaa. Naiset sanovatkin, että vastuu on 

kova, mokata ei voi, työ on haastavaa ja paineet nousevat ajoittain koviksi. 
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”Olen oppinut tunnistamaan pisteen, jossa kuormitus alkaa vaikuttaa työskentelyyn. [--] On tärkeää 

tunnistaa rajansa. Tavoitteena on päästä terveenä eläkkeelle.” 

 

Nainen myöntää, että paineita tulee ja että silmissä siintää pääsy kuluttavasta työnteosta eläkkeelle. 

Selväksi käy, että vaativassa ammatissa voi toimia, kunhan huomioi oman jaksamisensa. Jutussa 

sanotaan, että johtaja ei voi välttyä stressiltä, mutta hän lievittää paineita pitämällä alaiset ja 

esimiehet ajan tasalla kaikesta, myös ongelmista. Nainen siis kohtaa ongelmia ja haasteita, mutta 

jakaa vastuuta myös muille.  

 

Naiset helpottavat stressiä urheilemalla, hyppäämällä laskuvarjolla, käymällä kiipeilemässä, 

järjestämällä aikaa itselleen, juttelemalla ystäviensä kanssa työelämän haasteista. Ryhmän tuki ja 

hyvä yhteishenki auttavat jaksamaan. Yksin nainen ei siis selviä vaan hänellä täytyy olla ystävien ja 

läheisten tukiverkosto, joka auttaa uran vaikeina hetkinä.  

 
”Puhumme ystävieni kanssa paljon myös työelämän haasteista, sillä olemme monet samassa 

vaiheessa uraamme.” 

 

Johtajatason nainen valitsee siis ystävänsäkin sen mukaan, että näiden elämässä keskeisiä ovat 

samat tavoitteet ja nousujohteinen uraputki.  

 

Jutun opettajamies representoidaan erilaisena kuin naiset. Mies saa merkityksettömän nahjuksen 

roolin: mies on opettaja, naiset johtajia. Mies kertoo olevansa työssään epävarma ja hänen on vaikea 

tietää, onko tehnyt tarpeeksi. Mies arvioi itseään ja omaa rooliaan jatkuvasti. Mies helpottaa stressiä 

käsittelemällä asioita työkavereidensa kanssa. Naiset taas puhuvat samasta asiasta ryhmän tukena, 

yhteishenkenä, sparrauksena ja ystävien kanssa puhumisena, mitkä kuulostavat miehen tapaa 

tunteellisemmilta ja herkemmiltä tavoilta toimia. Mies käsittelee asioita eikä esimerkiksi puhu niistä 

ja pitää siten kiinni tietystä rationaalisuudesta.  

 

Jutun naiset esitetään tiukkojen ja tarkkojen toimintatapojen naisiksi. Mies on järjestäytymätön 

tyyppi, joka ei osaa käyttää kalenteria. Hän selviää kaaoksesta laittamalla asioita post it -lapuille. 

Mies ei siis kykene suunnittelemaan aikataulua, mikä voisi helpottaa stressiä − 

toimitusjohtajanaisesta taas on tärkeää suunnitella aikataulu. Jutussa miehen ja naisten suhde 

rakentuu tahattoman koomiseksi, sillä mies jää altavastaajan asemaan. Mies juuri ja juuri pinnistelee 

työkaaoksen keskellä eteenpäin, kun taas naiset hallitsevat paineensa järjestelmällisyydellään. 
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Juttuun on liitetty kuva lennonjohtajanaisesta työpaikallaan. Kuva tuo mieleen konnotaatioita kuten 

vastuu, yksinäisyys ja pelko. Nainen on kuvattu ylhäältäpäin ja hän näkyy pienesti kuvan 

alanurkassa. Kuvaa hallitsevat karttojen ja listojen täyttämät seinät sekä tietokoneiden ruudut. 

Näyttää siltä, että nainen olisi paineineen ja vastuineen aivan yksin. Ehkä puurtaminen 

vastuullisessa tehtävässä onkin yksinäistä. 

 

Nainen maksaa on juttu kolmesta miehensä elättävästä naisesta. Jutussa elättäjänaiset ja heidän 

puolisonsa kertovat tuntojaan siitä, millaista on se, että mies käy naisen kukkarolla. Ingressissä 

sanotaan, että nykymies nauttii, kun naisella on paksumpi lompakko ja hohdokkaampi ura. 

Oletuksena on, että naiset ovat kiivenneet uraportaikossa saamaan miehiä kovempaa palkkaa. 

Naisilla on ura, ei työpaikka tai työ. Ura viittaa menestykseen ja suunnitelmallisuuteen. Nykymiehet 

puolestaan ottavat ilon irti siitä, että nainen maksaa viulut. Käyttämällä mies-sanan edessä liitettä 

nyky- viitataan siihen, että miehet eivät suinkaan aina ole nauttineet naisen menestyksestä. Jutussa 

naiset ovat sekä subjekteja, puhujia ja tekijöitä, että objekteja, miesten puheen kohteita.  

 

Pariskunnat ovat tilanteeseen kaikin puolin tyytyväisiä. Miehen sanotaan elävän naisen siivellä ja 

tilanteen olevan kiusallinen vain ulkopuolisille. Naisesta puhutaan rouva johtajana, vaimona, 

puolisona ja naisena. Kun miehen kirjoitetaan asuvan naisen siivellä, elättinä olemiseen painetaan 

negatiivinen leima. Negatiivisuutta painottaa myös maininta tilanteen kiusallisuudesta. Vaikka parit 

itse eivät koe asiaa kiusallisena, toimittaja ja oletetut muut ihmiset näkevät siinä jotakin omituista. 

 
”Miksei nainen voisi olla perheen elättäjä.” 

”Tuntemattomat saattavat kysyä, mitä töitä teen, kun tällainen ratkaisu on tehty. Ikään kuin minun 

pitäisi olla todella uraorientoitunut tai huippupalkattu.” 

 

Yksi jutun naisista on johtaja, toinen eläinlääkäri. Kolmannen naisen, jolla on pieni lapsi, ammattia 

ei mainita. Jutun miehistä yksi on opiskelija, toinen palomies ja kolmas hoitovapaalla oleva koti-isä. 

Miehet ovat tehneet myönnytyksiä naisten uran vuoksi, muuttaneet toiseen kaupunkiin, jättäneet 

työpaikkansa ja menettäneet vapaa-aikansa. Naiset puolestaan painavat pitkää päivää, eikä naisella 

ole koskaan aikaa olla kotona. Välillä tulee huono omatunto, kun ei ehdi laittaa kotia niin kuin 

kunnon naisen kuuluisi. Tekstissä sanotaan, että miehillä on oltava keskimääräistä parempi itsetunto 

ja rutkasti miehekkyyttä pärjätäkseen järjestelyssä. Naiset eivät kuitenkaan koe joutuvansa 

valitsemaan uran ja perheen väliltä, sillä he voivat saada molemmat.  
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Juttuun on liitetty piirroskuva naisesta, miehestä ja vauvasta. Kuva tuo mieleen konnotaatioita kuten 

stereotypioiden kääntämisen päälaelleen ja huumorin. Kuvan nainen istuu jykevässä nojatuolissa 

virallisen näköisenä puku päällään ja korkokengät jaloissaan. Mies nojaa tuoliin yhdellä kädellä ja 

pitää toisella sylissään vauvaa. Mies on pukeutunut esiliinaan ja hänellä on jalassaan tohvelit. 

Kuvassa on heitetty nurin perin vanhat stereotypiat naisesta hellan ja nyrkin välissä − sinne onkin 

joutunut mies, joka hoitaa perheen ja kodin sillä aikaa, kun nainen luo uraa. 

 

 

 

Jutussa perinteiset sukupuoliroolit on käännetty ylösalaisin ja samalla Trendi väläyttää uutta 

mahdollisuutta naisen ja työn suhteelle. Jos mies jää kotiin, nainen voi onnistuneesti yhdistää uran 

ja perheen, olla monitoimiäiti. Aiempi tutkimus (esim. Rikkilä 2000, Koskela 2002) osoittaa, että 

Trendin ja Cosmopolitanin kaltaisissa moderneissa naistenlehdissä perheen ja työn yhdistämistä 

käsitellään harvoin tai ei ollenkaan. Ehkä feminiinisyyden kulttuuri ainakin Trendissä on 

pikkuhiljaa muuttumassa ja lehden naiskuvaan lukeutuvat tulevaisuudessa yhä useammin myös 

uraputken ja äitiyden onnistuneesti yhdistävät naiset. 

 

Unelmat uusiksi -jutussa käsitellään naisia, jotka ovat huomanneet olleensa väärällä alalla ja 

vaihtaneet ammattia. Jutussa puhuvat kolme kolmikymppistä naista. Nainen esitetään subjektina, 

joka omilla päätöksillään voi vaikuttaa uransa kulkuun. Jutun ingressissä annetaan ymmärtää, että 

uranvaihto on väistämättä edessä.  

Kuva 2: Nainen maksaa (Trendi 
10/06) 



 60

 
”Kun unelmien työ paljastuu kuplaksi, urasuunnitelmia on vaihdettava.” 

 

Kun-sanan käyttö viittaa siihen, että unelmien työ paljastuu väistämättä jossakin vaiheessa kuplaksi. 

Jos ingressissä olisi kun-sanan sijaan käytetty jos-sanaa, merkitys olisi ollut toisenlainen ja olisi 

viitannut siihen, ettei urakupla ole edessä jokaisella naisella vaan jotkut saattavat siihen törmätä.  

 

Kaikki naisista ovat korkeasti koulutettuja, yksi diplomi-insinööri, toinen maisteri, kolmas 

kansainvälisen oikeuden asiantuntija. Töiden aloittaminen tuntui aluksi hienolta, uudelta ja 

innostavalta. Naiset kuvittelivat olevansa uraihmisiä ja luulivat, että eivät halunneet hankkia lapsia, 

odotukset työstä olivat korkealla ja mielikuvat täyttyivät kalliista jakkupuvuista sekä bisneselämän 

glamourista. Naisia alkoivat kuitenkin ahdistaa huikeat paineet, epäinhimillinen työaika ja 

suhteettomat tulostavoitteet sekä se, ettei työllä tuntunut olevan merkitystä. Paiskittuaan töitä naiset 

huomasivat olleensa väärällä alalla ja todellisuus iski kovaa. 
 

”Olinko hullu, kun edes mietin halutun ja arvostetun työpaikan hylkäämistä?” 

”Tajusin, ettei kylmä ja kova bisnesmaailma ole sitä, mitä oikeasti haluan. Pehmeät arvot tulivat 

tärkeiksi, ja tiesin saman tien, että haluan työskennellä kehon parissa.” 

 

Ammatinvaihto tuntui aluksi rajulta hyppäykseltä, isolta taloudelliselta riskiltä ja tyhjän päälle 

jäämiseltä. Terveys, elämänlaatu ja vapaa-aika painoivat kuitenkin niin paljon, että naiset uskalsivat 

vaihtaa alaa. Jutussa kerrotaan, ettei kukaan naisista kadu aikaansa uraputkessa. Lähinnä 

ammatinvaihtoa seurasi helpotus.  

 
”Tärkein oppi on ehdottomasti se, ettei pidä mennä mukaan joukkoharhaan tai sokaistua hienoista 

puitteista. Työn pitää olla mielekästä vain itselle.” 

 

Jutussa annetaan ymmärtää, etteivät menestyminen ja ura sovi kaikille naisille. Terveys ja 

henkilökohtainen elämä ovat tärkeämpiä kuin paksu tilipussi. Jutun oletuksena on, että naiset 

tavoittelevat hienolta tuntuvaa uraa, mutta eivät ehkä tiedä, millainen maailma siellä odottaa. 

Monelle pettymys voi olla suuri, mutta onneksi unelmat voi aina laittaa uusiksi. 

 

Yksi jutun kuvista pistää silmään. Kuva on uransa diplomi-insinööristä osteopaatiksi vaihtaneesta 

naisesta. Kuvan päälle on taitettu teksti ”kylmä ja kova bisnesmaailma ei ole sitä, mitä haluan”. 

Kuvassa nainen istuu hierontapöydällä, taustalla olevaan seinään on maalattu lentelevä lintu. Kuvan 
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konnotaatio on vapaus. Nainen on vihdoin päässyt vapaaksi uran syövereistä ja on nyt vapaa ja 

huoleton kuin taivaan lintu. 

 

Muut 
 
Muut-kategoriaan sijoittui kaksi juttua Se on menoa nyt + 2310 muuta vahvaa mielipidettä ja 2211 

totuutta työelämästä. Molemmissa jutuissa on tehty lukijakysely, jossa on selvitetty lukijoiden 

ajatuksia tulevaisuuden työnäkymistä, suosikki- ja inhokkiammateista ja niin edelleen. Jutuissa 

lukijanaiset pääsevät ääneen, vaikka representaatiot ovat toki toimittajan luomia. Etupäässä jutuista 

kuultaa läpi huoli tulevaisuuden työskenaarioista sekä työllistymisestä, palkoista ja muista 

haasteista, joita nainen työssä kohtaa. 

 

Se on menoa nyt + 2310 muuta vahvaa mielipidettä on lukijakyselyn tuloksista koostettu juttu, 

jossa käsitellään mielipiteitä suomalaisen yhteiskunnan tilasta ja tulevaisuudesta. Huolet ja huonot 

kokemukset työelämästä nousevat lukijakommenteissa keskeiseksi. Analysoin jutusta vain sen osan, 

jossa käsitellään työelämää. Juttu koostuu toimittajan koostamista lyhyistä sitaateista, jotka ovat 

peräisin lukijoiden suusta, mutta toimittajan representoimia. Tässä jutussa lukijat pääsevät siis itse 

vaikuttamaan naisista ja työelämästä muodostuviin representaatioihin ainakin jonkin verran. 

 

Jutussa kerrotaan, että naisten vastauksista paistaa epävarmuus. Pelkolistan kärjessä on huoli siitä, 

löytyykö enää oman alan töitä. Vastanneista 86 prosenttia ei usko, että sukupuolten tasa-arvo 

toteutuu työelämässä, kun yli 90 prosenttia vastaajista on naisia. Naiset uskovat sukupuolestaan 

olevan haittaa. Jutun mukaan ei ole ihme, että monella on omakohtaisia kokemuksia epätasa-

arvoisesta kohtelusta. Lehti olettaa, että on aivan luonnollista, että naisia syrjitään työpaikalla ja 

siksi monella on asiasta sanottavansa. Lehden mukaan ei myöskään ole yllätys, että naiset kokevat 

palkkauksen epäreiluksi. Johan se tiedetään, ettei naiselle ja miehelle makseta samasta työstä samaa 

palkkaa. Lehti siis tekee oletuksia, luonnollistuksia. Sen sijaan yllättäväksi lehti kokee sen, että 

moni nainen kertoo kohdanneensa töissä nimittelyä ja avointa väheksyntää. Naisia ei siis piikitellä 

piilossa vaan suoraan päin naamaa. Miehet ovat nimitelleet naisia töissä likaksi, pimatsuksi, tytöksi, 

pirpanaksi, mussuksi ja tussuksi. Nimenomaan miehet ovat siis niitä, jotka syrjintää johtavat.  

 
”Protestoin, että minulla on nimikin, ja jouduin puhutteluun epäsosiaalisuudesta. Miesmyyjiä 

puhuteltiin nimeltä.” 

”Olin järjestömme kokouksessa edustamassa osastoamme. Eräs keski-ikäinen mies tokaisi minut 

nähdessään, että kukas tänne on oikein sihteerinsäkin raahannut.” 
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”Olin vaihtamassa työpaikkaa, kun pomoni sanoi, että minun kannattaisi jatkossa yrittää ymmärtää 

paremmin asemaani naisena. Se kuulemma helpottaisi elämääni.” 

 

Jutussa sanotaan, että naisten nimittely ja väheksyntä kuulostaa uskomattomalta ja ettei uskoisi, että 

työpaikoilla pätevät edelleen sovinistiset sukupuolikäsitykset. Tällainen toiminta mielletään 

vanhanaikaiseksi eikä uskota, että moista enää tapahtuu. Naisten kokemukset kertovat toista. 

Nainen on jutussa sekä subjekti, kokemusten kertoja, että objekti, huonon kohtelun kohde. Jutussa 

puhuvat naiset. 

 

Vaikka juttu on koostettu yksittäisten lukijoiden vastauksista ja kommenteista, naiset esiintyvät 

jutussa yhtenä rintamana heitä kiusaavia mieskollegoita ja epäreilua työmaailmaa vastaan. Naiset 

pelkäävät, ettei heille riitä töitä, ainakaan muuta kuin pätkätöitä, eikä heitä arvosteta. Naiset tietävät 

sukupuolestaan olevan haittaa työmarkkinoilla. He uskovat jäävänsä tyhjän päälle. Lisäksi he 

uskovat tekevänsä työtä, josta eivät pidä. Jutussa ei ole sanaakaan siitä, että naiset näkisivät 

tulevaisuuden ruusuisena, nousujohteisena uraputkena, jossa naiseus on vain positiivista. 

Menestystä ei mainita sanallakaan. Päinvastoin, naisten vakavimmat huolenaiheet liittyvät työhön ja 

sen epäreiluuteen. Ei puhuta esimerkiksi pienistä huolista tai erilaisista mahdollisuuksista, vaan 

vakavista huolenaiheista.  

 

 

 

 

Kuva 3: Se on menoa nyt + 2310 
muuta vahvaa mielipidettä (Trendi 
1/06)
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Jutun yhteyteen on liitetty kuva naisesta, jonka pää on painuksissa niin, ettei kasvoja näy. Nainen 

suuntaa keskisormensa suoraan kameralle. Kuvan konnotaatio tuo mieleen, että naisilla ei 

todellakaan mene hyvin. Nainen on masentunut ja epätoivoinen, sillä työrintamalta ei puhalla hyviä 

uutisia. Kuva tukee voimakkaasti tekstiä. 

 

2211 totuutta työelämästä -jutussa käydään läpi urakyselyyn vastanneiden lukijoiden kommentteja. 

Otsikko kertoo, että kyseessä ovat ehdottomat totuudet, eivät mielipiteet tai kokemukset. Vastanneet 

naiset kertovat, mistä työelämässä on kyse, eikä muuta totuutta ole. Jutussa nainen on subjekti, 

tekijä, joka kertoo tuntojaan työelämän vääryyksistä ja ihanuuksista. Tekstissä pohditaan naisten 

arvioita palkan suuruudesta, uratavoitteista, hankalista työtilanteista sekä unelma- ja painajaistöistä. 

Jutussa ääneen pääsevät oikeat, kyselyyn vastanneet naiset, joiden vastaukset toimittaja representoi 

haluamallaan tavalla Trendin linssin läpi. Toimittaja vakuuttaa, että juttu kannattaa lukea, sillä se 

kertoo, mitä naisen täytyy työssään tavoitella. 

 
”Otimme selvää, mitä tavoittelet urallasi. Saimme kuulla, että haluat haastavan työn, mutta 

kammoat haudankaivuuta.” 

 

Nainen haluaa olla onnellinen työntekijä ja hyvä siinä, mitä tekee. Lukijoilta on kysytty 

uratavoitetta, mikä kertoo, että tavoite on jokaisella oltava. Kysymyksessä ei puhuta haaveista 

työelämässä vaan tavoitteista eli naisen on asetettava itselleen rima ylitettäväksi. Jutussa on kysytty 

lukijan hankalinta työelämässä kohtaamaa tilannetta, mikä viittaa siihen, ettei uratavoitteita 

saavuteta ruusuisesti vaan vaikeuksia joutuu kohtaamaan. Naisia on esimerkiksi hylätty 

työhaastattelussa siksi, että nämä ovat naisia. Kommentti on taitettu sivulle isommalla kuin muut 

kommentit, mikä kertoo, että toimituksen mielestä syrjintä on huomioitava. 

 

Jutussa esitetään lukijoiden näkemyksiä unelmatöistä ja urapainajaisista. Ei puhuta totuuksista vaan 

näkemyksistä eli unelma- ja painajaistöitä voi olla monenlaisia ja jokaiselle omansa. Naiset 

tavoittelevat työtä, jossa voi kehittyä, kantaa osansa vastuusta ja työn on oltava hyvin palkattua sekä 

haasteellista. Nainen haluaa paljon rahaa mahdollisimman vähällä vaivalla. Unelmatöiksi on listattu 

julkkisten pukeutumisneuvoja, huippukuuluisa stara, hotellinomistaja, sedukoskinen ja 

festivaalipomo. Unelmatyöt ilmentävät naisten huoletonta haaveilua, jossa työelämän realiteetit 

jätetään unholaan. Harva päätyy staraksi tai festaripomoksi. Naisten urapainajaisia ovat 

haudankaivajan, puhelinmyyjän, bussiemännän, liukuhihnatyön tekijän ja portsarin työt. Niitä naiset 
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eivät arvosta eivätkä halua tehdä. Tällaiset työt mieltyvät huonopalkkaisiksi ja vähää koulutusta 

vaativaksi töiksi, joista kunnianhimo on kaukana. 

5.2 Cosmopolitan 
 
Vinkkijutut 
 
Aineistossani on viisi vinkkijutuiksi luettavaa juttua. Ne ovat Selkeyttä ansioluetteloon, Ohjelmoi 

mielesi menestykseen, 9 syytä miksi naisten pitää auttaa toisiaan työelämässä, Työtodistus mukaan 

kesätöistä ja Kiusaaja kuriin. Jutuissa naiselle jaellaan neuvoja, joiden avulla nainen voi kasvattaa 

arvoaan työnantajan silmissä, myydä itsensä paremmin uuteen työpaikkaan ja menestyä siellä. 

Naisille annetaan ohjeita siitä, miten heidän tulee töissä vetää yhtä köyttä. Myös siihen perehdytään, 

kuinka nainen voi saada työpaikkakiusaajat kuriin. Kaikissa vinkkijutuissa naiselle annetaan 

neuvoja. Ohjeita jakavat sekä miehet että naiset. 

 

Vinkkijutuissa nainen on useimmiten objekti, jota on muokattava aiempaa paremmaksi, 

menestyvämmäksi työntekijäksi. Cosmopolitan olettaa, ettei nainen ole aivan onnistunut 

urasuunnitelmissaan, joten tätä tulee opastaa kohti parempaa. Nainen voi ottaa neuvoista hetkellisiä 

ohjeita, mutta hän ei voi koskaan tulla täydelliseksi työntekijäksi. Tästä kertoo se, että kuukaudesta 

toiseen lehti jakelee usein samojakin vinkkejä. Naisen onkin syytä palata säännöllisesti lehden 

pariin omaksumaan uudet apukeinot pärjätäkseen. Vinkkijutut ovat naistenlehden genressä varsin 

yleisiä. Tyypillistä on myös se, että naistenlehti neuvoo naista vain sellaisissa asioissa, joihin nainen 

voi itse vaikuttaa muokkaamalla olemustaan tai käyttäytymistään. 

 

Selkeyttä ansioluetteloon on lyhyt vinkkijuttu, jossa naiselle annetaan vinkkejä, miten tehdä 

ansioluettelo huolella ja selkeästi. Oletusarvona siis on, että naisen tekemästä ansioluettelosta 

puuttuu selkeyttä, eikä sitä ole tehty huolellisesti. Jutun neuvoilla ansioluetteloa voi kuitenkin 

parantaa. Nainen on jutussa objekti, neuvojen kohde. Naiselle neuvoja antaa 

rekrytointiasiantuntijamies. Hyvässä ansioluettelossa faktat ovat oikein ja turhaa kikkailua on 

vältetty, sillä kiireinen työnantaja haluaa löytää etsimänsä nopeasti. Ansioluetteloon voi halutessaan 

laittaa kuvan, jonka pitää olla siisti. Naisilla on siis riskinsä työhakemuksen teossa, sillä heillä 

voivat faktat heitellä ja tekstit rönsyillä. Myöskään kuvaksi ei kelpaa mikä tahansa kuva, sillä sen 

tulee olla siisti, ei vaikkapa rento, persoonallinen tai asiallinen. 
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Juttuun on liitetty kuva naisesta tietokoneen näppäimistön äärellä. Kuva tuo mieleen konnotaatioita 

kuten epävarmuus ja yrittäminen. Nainen näyttää hölmistyneeltä tuijottaessaan kameraan suu auki, 

toinen kulmakarva ylhäällä. Aivan kuin hän kysyisi neuvoa, miten työhakemuksen kanssa edetä. 

Kuvateksti korostaa tunnelmaa: ”Ei ole sama, millaisen CV:n teet”. Cosmopolitan muistuttaa 

naiselle, että annetuista neuvoista on otettava oppia, sillä ansioluettelon on oltava tietynlainen, jotta 

työnantaja voi naisesta kiinnostua. 

 

Jutussa Ohjelmoi mielesi menestykseen listataan keinoja, joilla nainen voi saavuttaa päämääränsä 

ja menestyksen. Menestys ei tule itsestään vaan naisen on ohjelmoitava mielensä siihen ja 

tavoiteltava sitä tietoisesti. Menestys on itseisarvo, jota jokaisen tulee tavoitella. Jutun on 

kirjoittanut poikkeuksellisesti miestoimittaja eli jutun representaatioista vastaa mies. Nainen on 

objekti, neuvojen kohde.  

 

Jutussa sanotaan voimafraasien lisäävän itseluottamusta eli oletuksena on, että naisten itseluottamus 

on alhainen ja sitä on syytä lisätä. Mieleen on ladattava uskoa ja fraaseja toisteltava, jolloin niistä 

tulee uskomuksia, jotka vaikuttavat toimintaan. Jutussa kehotetaan toistelemaan fraaseja 

työmatkalla tai ruokatunnilla, jolloin ne lataavat henkisiä pattereita koko loppupäiväksi. Nainen siis 

tarvitsee henkistä vahvuutta ja uskoa itseensä, ja sitä on erityisesti ladattava mieleen. 

 
”Esiintymisjännitystä poteva voi rohkaista itseään ajattelemalla: Huomenna kokouksessa esitykseni 

sujuu hyvin ja saan innostuneen vastaanoton. Olen perehtynyt aiheeseeni ja hallitsen tilanteen.” 

”Säännöllisellä visualisoinnilla saat piirrettyä mieleesi selvän kuvan, jota kohti siirryt joka päivä. 

Harjoita mieltäsi vähintään kahdesti viikossa enintään 15 minuuttia kerrallaan.” 

 

Naiselle listataan tarkkoja ohjeita, kuinka voimafraasien toistelu ja siten menestyksen tavoittelu 

työelämässä on tehtävä. 

 Kuva 4: Ohjelmoi mielesi 
menestykseen. (Cosmopolitan 

2/06)
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Jutun kuvatekstissä toistetaan, että visualisoimalla pääsee elämässä eteenpäin. Eteenpäin 

pääseminen, uralla eteneminen ja menestys ovat tärkeitä. Elämässä ei saa juuttua paikoilleen vaan 

eteenpäin on mentävä, vaikka väkisin.  

 

Jutun kuvassa nainen istuu sohvalla meditoivassa asennossa. Kuvan konnotaatio on tyytyväisyys. 

Nainen hymyilee ja katsoo kaukaisuuteen, näkee ehkä edessään siintävän loistavan tulevaisuuden. 

Myös puitteet ja hieno sisustus antavat ymmärtää, että jutun ohjeilla nainen on jo saavuttanut 

tavoitteitaan ja menestynyt.  

 

9 syytä, miksi naisten pitää auttaa toisiaan työelämässä on juttu, jossa kerrotaan miten ja miksi 

naisten tulee luoda tukiverkostojaan töissä. Otsikko vakuuttaa lukijalle, että tässä on 9 syytä, faktaa, 

joiden vuoksi naisten on pakko toisiaan auttaa. Ingressissä kysytään suoraan, miten muiden 

auttaminen hyödyttää juuri sinua. Muita kannattaa siis auttaa, koska siitä saa itsekin vastineeksi 

jotakin. Muussa tapauksessa vaivannäkö ei tulisi kysymykseenkään. Tässä vinkkijutussa nainen on 

sekä subjekti että objekti. Äänessä ovat naiset, sillä juttu perustuu kahden naisen naisverkostoista 

kirjoittamaan kirjaan.  

 

Jutun alussa lukijalle vakuutetaan, että työelämä on epätasa-arvoista ja tämä on fakta, ei 

mielipidekysymys. Lisäksi sanotaan, että on naisten velvollisuus verkostoitua, mikä on avainasia 

epätasa-arvoisuuden poistamiseksi. Nainen on huono nainen, jos hän laiminlyö velvollisuuksiaan. 

Jokaisen naisen on siis pakko noudattaa jutun ehdotuksia hoitaakseen velvollisuutensa naisena. 

Jutussa kirjoitetaan, että naisyhteistyöllä voi vaikuttaa kaikkeen: avioliitoista tulee onnellisempia, 

avioerojen määrä ja rikollisuus, väkivalta sekä päihteiden käyttö vähenevät ja taloudellinen tilanne 

paranee. Rivien välissä piilee oletus, että on naisten vastaanhangoittelun syytä, että tällaisia 

ongelmia ylipäänsä on. Jutun mukaan kaikki merkittävät yhteiskunnalliset ongelmat voivat siis 

kadota, jos vain naiset täyttävät velvollisuutensa. Naisen vääränlainen toiminta on ongelmien 

taustalla.  

 
”Naiset tukevat passiivisuudellaan työelämän epätasa-arvoa.” 

”Naisia ei auta kukaan muu kuin he itse. Varsinkaan miehet eivät sitä tee. Älä erehdy uskomaan, 

että jos vain olet ahkerampi, mukavampi, pätevämpi ja sitkeämpi, palkinto kyllä odottaa.” 

 
Jutussa kirjoitetaan, että kun naiset auttavat toisiaan, ei jos. Naisilla ei ole vaihtoehtoja vaan heidän 

on ehdottomasti autettava muita naisia. Naisten käsketään puolustaa itseään palkkaneuvotteluissa, 
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unohtaa kiltin tytön rooli, ymmärrettävä todelliset kykynsä, vaadittava huomiota ja olemaan 

sietämättä vähättelyä. 

 
”Älä niele purematta sitä roolia työyhteisössä, joka sinulle on varattu, sillä vaarana on, että 

omaksut roolihahmosi niin hyvin, että muutut rooliksesi, esimerkiksi työpaikan äitihahmoksi.” 

”Sinua on vaikeampi käyttää hyväksi, kun otat selvää asioista ja jaat tietoa ystäviesi kesken.” 

 

Oletuksena on, että naista käytetään työpaikalla hyväksi, että hän on pihalla asioista eikä vaihda 

tarpeeksi tietoja muiden kanssa. Jutun lopussa naisen käsketään tehdä unelmistaan totta, saavuttaa 

jotakin elämässään ja kannustaa muita naisia näiden unelmien tavoittelussa. Tekstissä sanotaan, 

ettei kaikkien tarvitse tehdä uraa, mutta sen pitäisi silti olla mahdollista. Koko teksti antaa kuitenkin 

ymmärtää, että ura ja menestys on ehdottomasti saavutettava ja ongelmat poistettava naisten omalla 

toiminnalla. Keskeiseksi nousee menestyksen teema, vaikkei menestys-sanaa suoraan mainitakaan.  

 

Työtodistus mukaan kesätöistä -juttu neuvoo naista pyytämään todistuksen tekemästään työstä. 

Lyhyessä tekstissä kehotetaan, että parasta on pyytää todistus heti työsuhteen päätyttyä ja nainen 

voi itsekin kirjoittaa luonnoksen todistuksesta, jotta siihen varmasti tulee merkittyä kaikki 

työtehtävät. Jutussa kerrotaan internetosoite, josta voi katsoa todistukselle mallia. Jutusta saa kuvan, 

ettei nainen ole kovinkaan kokenut saati tietoinen työelämän käytännöistä, koska tällainenkin asia 

on kädestä pitäen opastettava.  

 

Lyhyessä jutussa Kiusaaja kuriin annetaan ohjeita työpaikan ongelmatilanteisiin. Otsikko kehottaa 

naista toimimaan tehokkaasti, jotta kiusaaja saadaan kuriin. Kiusaamisen lopettaminen on 

ensisijaista. Kiusaamista työpaikalla kutsutaan jutussa henkiseksi väkivallaksi, jatkuvaksi 

kiusaamiseksi, mitätöinniksi, häirinnäksi ja kielteiseksi käytökseksi, jonka nainen kokee 

ahdistavana. Jutussa sanotaan, että jokaisella työpaikalla syntyy joskus ristiriitoja. Cosmopolitan 

siis antaa ymmärtää, että kiusaaminen on tavallista, eikä sitä voi välttää, koska joka paikassa 

kiusataan joskus. Lehti antaa vinkkejä siltä varalta, jos joutuu kiusatuksi: ilmaise kiusaajalle, että et 

hyväksy toimintaa, ota yhteyttä esimieheen, pidä kirjaa, pyydä apua työterveyshuollosta ja puhu 

tilanteesta läheisillesi. Cosmopolitan puhuu suoraan lukijalle ja jakelee ohjeita käskyjen muodossa. 

Näin tulee toimia. Cosmopolitan ei puhu kiusaamisen syistä ja laittaa tilanteen ratkaisemisen naisen 

kontolle. Jos nainen ei toimi lehden ohjeiden mukaan, on turha odottaa kiusaamisen loppuvan. 
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Henkilöjutut 
 
Henkilöjuttuja on aineistossani 12 kappaletta. Henkilöjuttuja julkaistiin vuoden 2006 

Cosmopolitaneissa kuukausittain palstalla, jonka nimi oli ensin Työ paikallaan ja joka ristittiin 

vuoden puolivälissä uudelleen Tuumasta toimeen -nimiseksi. Cosmopolitanin henkilöjutut ovat 

Mangan pauloissa, Hiukset hallinnassa, Juustoa ja irtokananmunia, Trendien poimija, 

Leikkaussalissa pärjää yhteistyöllä, Hiio hoi!, Leidi landella, Raskasta työtä ja huvia, Porukalla 

kokkaamaan, Kielestä toiseen, Vieraalla maalla koti-Suomessa ja ”Uskottavuus on asenteesta 

kiinni”. 

 

Henkilöjutuissa äänessä ovat vain naiset. Jutuissa käsitellään lyhyesti ja ytimekkäästi, 

kysymys−vastaus-tyyppisesti naisten suhdetta työhönsä. Haastatelluissa on erilaisten ammattien 

edustajia, muun muassa naisia miesvaltaisella alalla. Osa naisista on jo työhönsä vakiintuneita, osa 

on vielä kesätöissä ja vasta omaa alaansa etsimässä. Henkilöjutuissa nainen on subjekti, joka kertoo 

kokemuksistaan ja ajatuksistaan. 

 
Mangan pauloissa kertoo parikymppisestä mangasarjakuvien piirtäjänaisesta. Otsikko kertoo, että 

nainen on työnsä pauloissa, siitä hurmaantunut. Nainen ei ole esimerkiksi mangan tekijä tai piirtäjä, 

hän on sen pauloissa. Jutussa nainen on subjekti. Tekstin alussa kysytään, milloin nainen innostui 

mangan piirtämisestä. Jos kysymys olisi muotoiltu toisin ja siinä tiedusteltaisiin, milloin hän aloitti 

piirtämisen, merkitys olisi toinen. Työn lähtökohdan oletetaan olevan innostuksessa, ei esimerkiksi 

siinä pakossa, että työstä on saatava rahaa. 

 

Nainen joutuu tekemään paljon. Hän opiskelee, tekee opetustöitä ja freelancehommia, piirtää 

Anime-lehteä, tekee levynkansia, julisteita ja ohjaa mangapiirtämisen kursseja. Naisella on monta 

rautaa tulessa. Rahasta ei puhuta, vaikka kyseessä on työnteko. Ehkä rahaa tulee vain vähän, koska 

sitä ei mainita. Jutussa on kysytty, kuinka paljon nainen harjoittelee piirtämistä. Naisen täytyy siis 

harjoitella, sillä koskaan ei voi olla tarpeeksi hyvä. Nainen harjoittelee joka päivä, yrittää kehittää 

tyyliään, eikä halua koskaan jämähtää paikalleen ja ajatella olevansa tarpeeksi hyvä.  

 

Hiukset hallinnassa -jutussa kerrotaan kolmeakymmentä lähestyvästä parturikampaajanaisesta. 

Otsikosta voi päätellä, että nainen pitää hallinnassaan hiukset ja siten myös työnsä. Kaikki on 

tarkkaan kontrolloitua, ja nainen pitää itse uraohjaksia käsissään. Nainen on jutussa subjekti. Naisen 

kerrotaan ryhtyneen kampaajaksi, hänelle selvisi, että se on hänen juttunsa ja hänelle kävi hirveän 

hyvä tuuri. Naisessa on potentiaalia ja häntä kannatti jaksaa kouluttaa työhön. Nainen ei siis tullut 
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alalle päätettyään, että hän haluaa kampaajaksi, vaan asia selvisi hänelle. Nainen ajautui ammattiin 

sattumalta. Työssä naiselta vaaditaan luovuutta ja tyylitajua. Mikään tylsä, mielikuvitukseton ja 

tyylitajuton henkilö ei hommassa menesty.  

 

Jutun nainen vuokraa tuolia eli on yrittäjä. Hän on siis oman itsensä johtaja ja jo sinänsä menestyjä, 

vaikkei yrittäminen aina ruusuista olekaan. Työn kerrotaan olevan arkista liiketyötä, johon tarvitaan 

piristystä, mitä ovat näytökset ja kuvaukset. Työ on siis arkista ja rutinoitunutta eikä kovin 

piristävää, koska siihen tarvitaan lisäpiristystä. Jutun lopussa toimittaja on kysynyt, mikä on korkein 

taso, jolle kampaajana voi päästä. Oletuksena on, että kampaaja etenee uraportaita yhä 

korkeammille tasoille eikä jää paikalleen polkemaan. Naisen täytyy menestyä.  

 
Juustoa ja irtokananmunia kertoo kolmikymppisestä juustoliikkeen pitäjästä. Nainen on jutussa 

subjekti. Naisen kerrotaan päätyneen juustokauppiaaksi oltuaan ensin unelma-ammatissaan 

toimittajana ja ahdistuneensa. Toimittaja kysyy, mitä nainen teki ennen juustokauppiaan uraansa eli 

oletus on, että jotakin muuta nainen on varmasti tehnyt ennen tällaista työtä. Oletusta vahvistaa 

myös se, että naisen sanotaan päätyneen kauppiaaksi. Hän ei opiskellut, halunnut tai alkanut 

kauppiaaksi. Naisella ei ole kaupalliselle alalle koulutusta, vaan hän on itseoppinut lukemalla 

juustokirjan ja kyselemällä äidiltään.  

 

Toimittaja on kysynyt, miten naisen elämä on muuttunut ammatinvaihdon myötä. Ammatinvaihto 

siis jotenkin muuttaa elämää tai niin ainakin oletetaan. Nainen kertoo elämänsä muuttuneen todella 

paljon, elintason laskeneen, elämänlaadun parantuneen ja vapaa-ajan lisääntyneen rutkasti. Naisen 

kerrotaan kokeneen oravanpyörästä hyppäämisen hyvänä muutoksena, vaikka rahaa ei tulekaan yhtä 

paljon kuin ennen. Naisella kerrotaan olevan kaksi lasta, joten nyt hänellä on aikaa lapsilleen, sillä 

töitä hän tekee vain viisi tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa, mikä on naisen mielestä aika 

vähän. Ahdistavan työn vaihtaminen rennompaan on mahdollistanut työn ja perheen yhdistämisen. 

 
Trendien poimija -jutussa kerrotaan kolmeakymmentä lähestyvästä trenditutkijanaisesta. Nainen on 

korkeasti koulutettu maisteri ja jännittävän kuuloisessa ammatissa etsimässä trendejä, fiiliksiä 

ympäristöstä. Nainen on jutussa subjekti. Naisen kerrotaan tarkkailevan jatkuvasti arkea, seuraavan 

maailman tapahtumia, etsivän fiiliksiä ja todistusaineistoa. Nainen on siis koko ajan töissä.  

 

Jutussa kysytään, miten nainen päätyi trendianalyytikoksi. Naisen oletetaan päätyneen sattumalta, 

eikä alkaneen tai halunneen alalle. Nainen kuitenkin kertoo pyrkineensä alalle, koska häntä on aina 
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kiinnostanut tietää, mistä ilmiöt saavat alkunsa. Jutussa kysytään, mikä on parasta hänen työssään. 

Kysymykseen on latautunut oletus siitä, että työssä on huonoa ja hyvää, pahaa ja parasta. Toimittaja 

on halunnut kysyä vain ammatin hyvistä puolista. Nainen kertoo nauttivansa työssään asioiden 

selvittämisestä, tulkitsemisesta, yhdistelemisestä ja ymmärtämisestä. Nainen haluaa siis selvittää 

asiat työssään perin juurin ja nauttii siitä. 

 
Otsikolla Leikkaussalissa pärjää yhteistyöllä kulkeva juttu käsittelee parikymppistä anestesia- ja 

leikkaushoitajanaista. Jutun otsikko painottaa yhteistyön merkitystä, sillä leikkaussalissa kukaan ei 

voi sooloilla tai olla huomioimatta muita. Vain yhteistyöllä pärjää. Jutussa subjekti on nainen. Se, 

että juttuun on valittu leikkaus- ja anestesiahoitaja kertomaan työstään, merkitsee paljon. Toimittaja 

ei ole haastatellut tavallisen kuuloisia lähi- ja sairaanhoitajia vaan erikoistunutta 

leikkaussalihoitajaa, joka kuulostaa varsin vastuulliselta työltä. Jutun naisen kerrotaan halunneen 

alalle jo lukiosta lähtien, jolloin hän halusi päästä tekemään töitä ihmisten ja erityisesti lasten 

kanssa.  

 
”Lopullisen herätyksen koin nähdessäni sairaaladraama Patch Adamsin − kirjoitin samana iltana 

päiväkirjaani, että vitsi, tätä mä haluan tehdä.” 

 
Nainen siis innostui alasta katsottuaan televisiosta fiktiivisen kuvauksen leikkaushoitajista. Tulee 

tunne, että nainen on helposti houkuteltavissa ja innostettavissa työhön kuin työhön. Jutussa on 

kysytty työn parhaita ja huonoja puolia. Oletuksena on siis, että kolikossa on kaksi puolta eikä työ 

ole pelkkää ruusuilla tanssimista. Parhaiksi puoliksi listataan haastavuus, taito ennakoida, 

keskittyminen, kalabaliikin välttäminen, nopeus, rauhallisuus ja kyky nähdä kokonaisuus. Huonoa 

ovat työn rankkuus, pitkät leikkaukset ja se, että hoitosuhde lapsiin jää lyhyeksi. Jutussa on myös 

kysytty, millaista palkkaa työstä maksetaan. Naisen mukaan palkka on melko pientä suhteessa työn 

vaativuuteen. Nainen ei siis ole palkkaukseen täysin tyytyväinen, koska työn haasteellisuus ja 

tilipussin paksuus eivät kohtaa. Jutun nostossa sanotaan, että lasten auttaminen motivoi töihin joka 

päivä. Nainen siis tarvitsee motivaattoria jaksaakseen päivästä toiseen kiinnostua työstään.  

 
Hiio hoi! -jutussa esitellään parikymppisen naisen kesätyötä öljytankkerilta. Naisen ammatti eroaa 

aiemmista samalla palstalla ja tässä analyysiryhmässä esitellyistä, sillä tällä kertaa nainen on 

tunkeutunut reilusti miesvaltaiselle alalle. Nainen on jutussa subjekti. Naisen työnkuvan kerrotaan 

olevan varsin miehinen: hän korjaa ja huoltaa konehuonetta, tekee moottorimiehen töitä, tarkistaa 

mittareita, täyttää tankit ja siivoaa. Toimittaja kirjoittaa, että nainen tiesi, mihin itsensä pisti, sillä 

tämä seilasi tankkerilla myös toissa vuonna. Toimittajan oletuksena on ollut, että nainen laittaa 
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itsensä jotenkin alttiiksi ja kummalliseen työhön, johon naisen ei ehkä kuuluisi ottaa osaa eikä 

arpaa. Hän tiesi, mihin itsensä pisti -ilmaus saa asian kuulostamaan siltä, että nainen on tehnyt 

valtavan uhrauksen mennessään tankkerille töihin. 

 

Nainen on opiskellut laiva-alaa korkeakoulussa ja haluaa valmistumisensa jälkeen laivojen 

tekniseksi tarkastajaksi. Miesvaltainen ala sekin. Toimittaja on kysynyt naiselta, mitkä ovat työn 

parhaat puolet ja onko huonoja puolia. Kysymyksenasettelusta paistaa oletus, että työssä on oltava 

imua ja parhaita puolia, mutta huonoja ei ehkä niinkään tai ainakin niistä kysyttäessä kainostellaan. 

Ehkä huonoista puolista kysytään niin varovaisesti, koska miesvaltaisella alalla työskentelevää 

naista ei haluta syrjiä. Nainen kertoo, että parasta on työn vaihtelevuus ja hyvä palkka. Työkaverit 

osoittautuivat hyviksi tyypeiksi, vaikka miesvaltainen työporukka ensin vähän arvelutti. Nainen 

kertoo tulleensa hyvin toimeen miesten kanssa, eikä häntä ole syrjitty. Taustaoletuksena siis on, että 

miesvaltaisella alalla naisia syrjitään, joten miehiin on suhtauduttava varauksella. Miesporukkakin 

voi olla hyvä porukka, mitä vielä erikseen korostetaan jutun nostossa, jossa merimiesten todetaan 

olevan hyvää porukkaa. Naisen täytyy vakuutella, ettei hän ole kokenut syrjintää ja että mieslauma 

tosiaan on mukava työporukka. Huonoiksi puoliksi nainen listaa tekemisen puutteen iltaisin, pitkät 

kuuden viikon jaksot tankkerilla ja kuumat konehuoneet, mitkä tekevät työstä rankkaa. Huonoja 

puolia siis on kuten muissakin ammateissa. 

 

Leidi landella käsittelee parikymppisen naisen kesäharjoittelua maatilalla. Jutussa nainen on 

subjekti. Hän opiskelee maaseutuelinkeinoja ja työ liittyy opintojen harjoittelujaksoon. Aiemmin 

nainen opiskeli tietotekniikkaa, muttei ole katunut alanvaihtoa. Nainen kertoo viihtyvänsä työssään, 

koska on kivaa olla eläinten kanssa ja työskennellä ulkona. Työ on kuitenkin fyysisesti rankkaa ja 

aikaiset herätykset hankalia. Työstä maksetaan palkkaa vain 500 euroa kuussa. Jutussa nainen 

toteaa, ettei valmistuttuaan aio ruveta maatalon emännäksi, koska hän haluaa työskennellä 

mieluummin toimistossa. Juttu antaa ymmärtää, että väliaikaisena hommana maatilan pyörittäminen 

on kelvollista hommaa, mutta pitemmän päälle nainen kuitenkin tahtoo siistiin sisätyöhön. 

Maatalon emännän rooli ei kiinnosta, koska se ei ole siisti, mukava toimistotyö vaan sisältää 

aikaisia aamuherätyksiä ja rankat rutiinit. 

 

Jutussa Raskasta työtä ja huvia kerrotaan kaksikymppisestä naisesta, joka on lukio-opintojensa 

ohella kesätöissä lasien kerääjänä baarissa. Toimittaja antaa ymmärtää otsikossa, että työ on 

raskasta ja raskas työ vaatii raskaat huvit. Työ kuulostaa kuluttavalta ja rankalta. Parasta työssä ovat 

naisen mukaan ihmiset ja asiakaspalvelu sekä työporukan mainio yhteishenki. Huonoa ovat pitkät, 
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jopa 16-tuntiset vuorot ja henkilökunnan vähyys. Palkka on kelvollinen, TES:in mukainen ja sillä 

tulee hyvin toimeen. Ei siis mainiosti tai loistavasti, eikä sillä pääse rikastumaan, mutta tulee 

kuitenkin toimeen. 

 
”Yksinkertaiselta vaikuttava toimenkuva onkin yllättävän menevää hommaa hyvässä työporukassa.” 

 

Vaikka työ on yksinkertaista ja helppoa, kyseinen työ on vain väliaikainen keino saada rahaa. 

Jutussa sanotaan työn sopivan hyvin kesätyöksi. Kesällä lasien kerääminen yökerhossa on sopivaa, 

mutta tekstissä annetaan ymmärtää, ettei hommaa pitemmän päälle jaksa.  

 
Porukalla kokkaamaan -jutun aiheena on kolmikymppisen naiskokin ja -kokkikouluyrittäjän 

työnkuva. Otsikko kertoo, ettei kyse ole yksinäisestä puurtamisesta vaan yhdessä tekemisestä. 

Juttuun on kirjoitettu kysymys, miksi halusit tähän ammattiin. Naisen oletetaan haluavan, ei 

päätyneen tai alkaneen ammattiin. Kyseessä on naisen unelma ja kaipuu tehdä monipuolisempaa 

työtä ihmisten parissa. Nainen ei siis halua työskennellä yksin vaan ryhmässä ja tavata muita 

ihmisiä. Hänet on koulutettu korkeasti, hänellä on kaksi tutkintoa. Nainen kertoo, että työn paras 

puoli on seurata ”tavis-kokkien” onnistumisen iloa, hän siis nauttii muiden onnistumisen 

kokemuksista. Huonoa ovat pitkät päivät, vaikka jutussa muistutetaan, ettei siitä pitäisi valittaa, 

koska se tarkoittaa, että töitä riittää. Naisen ei siis sovi nurista pikkuasioista kuten pitkistä 

työpäivistä ja siitä, ettei vapaa-aikaa juuri jää. Tärkeintä on, että töitä riittää. Kun puhe kääntyy 

palkkaukseen, nainen kiemurtelee vastauksen. 
 

”Yrittäjänä maksan itse itselleni palkkaa. Vaikka toiminta tuottaa sopivasti, yrityksen alkutaipaleella 

sitä yleensä haluaa sijoittaa suurimman osan tuotoista firman kehittämiseen.” 

 
Lausahduksen voisi tulkita niin, ettei nainen käytännössä voi juurikaa nostaa palkkaa, vaan kaikki 

on laitettava yritykseen kiinni. Nainen siis tekee jälleen pienellä palkalla pitkää päivää. 

 

Kielestä toiseen kertoo parikymppisestä naisesta, joka on työkseen suomentaja. Nainen on 

toistaiseksi kääntänyt vain lehtijuttuja, mutta hän haaveilee romaanin suomentamisesta. Naisella on 

työssään haaveita, mutta hän ei ole vielä yltänyt niihin. Romaanin suomentaminen on naisen haave, 

ei tavoite tai suunnitelma, mikä kertoisi, että hän aikoo varmasti urakan tehdä. Nainen on jutussa 

subjekti, kokemustensa kertoja ja tekijä.  
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Naisen kerrotaan opiskelleen maisteriksi alalle, koska hän oli hyvä kielissä sekä kirjoittamisessa. 

Hän pystyi yhdistämään työssä vahvuutensa. Alaa kuvaillaan luovaksi, haastavaksi, monipuoliseksi 

ja opettavaiseksi. Työmatkoja ei ole, joten nainen saa nukkua pitkään. Huonoa työssä on 

yksinäisyys ja se, että palkkaan liittyy pieni taloudellinen epävarmuus. Naisen siis kerrotaan 

toteuttavan haaveitaan ja vahvuuksiaan työssä, josta todella pitää, vaikka varmuutta hyvästä 

palkasta tai työkavereiden tuesta ei olekaan. Nainen on valmis tinkimään palkastaan. 

 

Jutussa Vieraalla maalla koti-Suomessa käsitellään maahanmuuttajia avustavaa 

tukiasumisohjaajanaista. Lähes kolmikymppinen nainen kertoo halunneensa työskennellä ihmisten 

kanssa ja auttaa heitä. Nainen kiinnostui jo nuorena kulttuureista ja ihmisten erilaisuudesta. 

Naisella kerrotaan olevan korkeakoulututkinto eli hän on korkeasti koulutettu. Työn parhaiksi 

puoliksi jutussa kirjoitetaan erilaiset ihmiset, uudet kulttuurit, opettavaisuus, työn merkittävyys ja 

se, että töihin on joka päivä kiva tulla. Työ on kuitenkin raskasta, asiakkailla on rankkoja taustoja, 

paljon ongelmia, työaika vaihtelee lyhyellä varoitusajalla paljon ja illat voivat venyä. Työ on siis 

raskasta ja päivät pitkiä. Ennustettavuus ei työhön kuulu vaan on tyypillistä, että työ syö vapaa-

aikaa. Nainen kertoo saavansa palkkaa vajaat kaksi tuhatta euroa kuussa. Myöhempi lausahdus siitä, 

että kunnan töissä palkka on hiukan suurempi, kertoo, että nainen kokee palkan nykyisellään olevan 

pieni ja huonompi kuin muualla. Juttu antaa ymmärtää, että palkka ei kuitenkaan ole syynä siihen, 

että nainen on alalle päätynyt: halu auttaa ihmisiä ajaa rahan edelle. 

 

”Uskottavuus on asenteesta kiinni” on ryhmän viimeinen juttu. Siinä parikymppinen 

oikeustieteiden kandidaatti kertoo työstään valtionvarainministeriön hallitussihteerinä. Otsikko 

kertoo, että päästäkseen tällaiseen vastuulliseen työhön, on oltava uskottava, mikä on kiinni 

asenteesta. Nainen ei voi siis olla epäuskottava tai väärällä asenteella liikkeellä. Naisen kerrotaan 

kirjoittaneen pykäliä lakiin ja ministereille muistioita, avustaneen Suomen EU-

puheenjohtajuuskauden hankkeissa, neuvotellut direktiiveistä Brysselissä, valmistelleen kokouksia 

ja koordinoineen EU-asioita. Työtehtävät kuulostavat vakuuttavilta ja hienoilta, onhan nainen 

neuvotellut ja koordinoinut. Tällaisilla sanavalinnoilla Cosmopolitan tuntuu tekevän työstä entistä 

vakuuttavampaa ja uskottavampaa. Käsitteet korostavat arvovaltaa. 

 

Nainen on jutun subjekti kuten muissakin henkilöjutuissa. Hän kertoo tulleensa alalle, koska on aina 

ollut kova lukemaan. Työn hyviksi puoliksi listataan monipuolisuus, uuden oppiminen, vaativuus, 

haastavuus ja työskentely yhdessä muiden kanssa. Huonoa on byrokratia. Jutussa nostetaan esiin se, 

ettei nainen ole koskaan kohdannut tytöttelyä, vaikka on osastonsa nuorin. Tekstistä saa sen 
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käsityksen, että tytöttely on hyväksyttävää, jos kyseessä on nuori nainen. Se, ettei nainen ole 

nimittelyä kohdannut, tuodaan esille enemmän poikkeuksena kuin sääntönä. 

 
Ilmiöjutut 
 
Aineistossa on kuusi ilmiöjutuiksi laskettavaa juttua: Tohtoriksi vai duunariksi?, Onko työpaikka 

kiloista kiinni?, Toisen viihde on toisen työ, Naisia hermoromahduksen partaalla, Rohkeasti irti 

rutiineista ja Eläimellistä menoa. Ilmiöjutuissa käsitellään työelämän ilmiöitä kuten 

duunariammattien ja akateemisten ammattien eroja, naisia elokuva-alalla ja aloilla, jossa 

työskennellään eläinten kanssa. Lisäksi jutuissa selvitetään naisen ulkomuodon sekä painoindeksin 

vaikutusta työpaikan saantiin ja uppoudutaan työhönsä tympääntyneiden naisten elämään.  

 

Jutuissa nainen on subjekti, joka toimii, on tavallisena työntekijänä tai haluaa vaihtaa ammattia. 

Toisaalta nainen saa myös objektin aseman ollessaan vinkkien kohteena. Nainen voi olla 

määrätietoinen ja tehdä urallaan sitä, mitä on aina halunnutkin tai nainen saattaa olla eksyksissä 

turhauttavalla, voimat vievällä alalla. Juttuja dominoivat naisäänet ja miehet on työnnetty 

marginaaliin. 

 

Jutussa Tohtoriksi vai duunariksi? käsitellään nuorten naisten ammatinvalintaa ja sen seurauksia. 

Vastakkain asetetaan ammattikoulusta valmistuvat ja akateemisesti koulutetut. Jutussa tuodaan 

esille paitsi naisten vertaiskokemuksia myös yhteiskunnallista ulottuvuutta. Nainen on jutussa sekä 

subjekti että objekti. 

 

Ingressi kertoo, että suurin osa nuorista haluaa vakituisen työpaikan, perheen ja omistusasunnon. 

Haaveista ei välttämättä tule totta, sillä vaikka taskussa olisivat tohtorin paperit, töitä ei aina löydy. 

Cosmopolitan siis kertoo, mitä nuoret (naiset) haluavat. Pätkätöitä ja hanttihommia ei kaivata, ja 

työstä pitäisi tienata sen verran, että on varaa ostaa asunto ja perustaa perhe. Cosmopolitan murskaa 

haaveet kertomalla, ettei töitä aina löydy. Töitä siis on, mutta niitä ei vaan löydy naiselle. 

 

Juttuun on haastateltu ammattikoululaista ja väitöskirjan tekijää, molemmat naisia. 

Asiantuntijalähteinä ovat mies ja nainen. Jutussa naisten äänet saavat suuren painoarvon. Tekstissä 

kerrotaan suunnitteluassistentiksi ammattikoulussa opiskelevasta nuoresta naisesta, jolle 

opiskelupaikka oli selvä vaihtoehto ja joka uskoo ammattinsa olevan kiva. Toinen haastateltu on 

väitöskirjaa tekevä parikymppinen nainen, jolle opiskelupaikka oli selvä jo nuorena, jolla ei ollut 

selvää urasuunnitelmaa, mutta oli kova into opiskella. Nainen kertoo, että hänen työnkuvansa ei 
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muutu väitöskirjan teon jälkeen ja helpotusta tuskin tulee pitkiin, ainakin 10-tuntisiin, päiviin. 

Vaikka akateeminen nainen etenee urallaan ja kerää meriittejä, työ ei helpotu eivätkä päivät lyhene. 

Omaa aikaa naisella on tuskin jatkossakaan.  

 

Jutussa sanotaan, että ennen vanhaan tohtorin tutkinto oli pääsylippu turvattuun tulevaisuuteen, 

mutta nykyään vakituista työtä voi olla vaikea saada, ylikoulutettuna voi jäädä työttömäksi eikä 

palkoillakaan leveillä. Tutkijanainen kertoo olevansa valtavan kiinnostunut työstään ja voisi 

paiskoa töitä pienemmälläkin palkalla. Nainen on siis valmis tekemään uhrauksia saadakseen raataa 

työssä, joka on hänelle intohimon kohde. Tekstissä kerrotaan, että etenkin naiset tavoittelevat 

täydellisyyttä puolisoina, äiteinä ja työntekijöinä, mikä aiheuttaa paineita. Työssä on siis oltava 

vetoa ja naisen on oltava täydellinen, ei esimerkiksi hyvä, osaava tai lahjakas. Vain paras kelpaa. 

Lisäksi työn on oltava vaativaa ja mielekästä, mikä on palkkaa ja uralla etenemistä tärkeämpää.  

 

Jutussa on myös yhteiskunnallista ulottuvuutta, eikä työnsaannin ongelmia laiteta vain 

naisyksilöiden piikkiin.  

 
”Suomi kuitenkin tarvitsisi lisää juuria Nean kaltaisia ammattikouluopiskelijoita. Tohtoreita meillä 

kyllä riittää, mutta ei putkimiehiä, sähköasentajia eikä lähihoitajia.” 

”Korkeakoulututkinto ei ole lupaus turvatusta tulevaisuudesta. On täysin hölmöä, että 

sadoilletuhansille nuorille yritetään väittää sellaista.” 

”Moni nuori voisi olla paljon onnellisempi perinteisessä ammatissa kuin esimerkiksi akateemisella 

uralla.” 

 

Juttu yrittää kääntää arvostuksen kelkkaa. Akateemiset ammatit esitetään työttömyyden, 

pätkätöiden sekä huonon palkan varjostamina ja perinteiset ammatit kiehtovina, varmoina 

työpaikkoina, joilla tekijöitä tarvitaan. Juttu ehdottaa, että putkimiehen tai lähihoitajankin työ on 

tärkeää ja turvatumpaa kuin akateemiset pestit. Akateeminen työ nähdään jopa hölmönä valintana. 

 

Onko työpaikka kiloista kiinni? -juttu pohtii painon merkitystä työnsaannissa ja työpaikalla 

etenemisessä. Jutussa korostetaan, että lihavia syrjitään, minkä tiedostavat sekä pomot että lihavat 

työnhakijat itse. Jutussa nainen on sekä subjekti että objekti. Juttuun on haastateltu lihavia naisia 

syrjintäkokemuksistaan, kahta nais- ja yhtä miesasiantuntijaa sekä sekalaista joukkoa johtajia, 

joiden sukupuolta ei kerrota. Jutussa korostuvat naisten äänet. 
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Jutun ingressissä sanotaan, että ylipainoinen nainen häviää työmarkkinoilla hoikille kilpasisarilleen 

työpaikoissa ja tilipussissa. Syytä etsitään työnantajan asenteista ja työntekijän laiskuudesta. 

Cosmopolitan siis toitottaa, että lihavat jäävät altavastaajiksi taistossa töistä ja hoikat kilpasisaret 

voittavat. Työelämä mielletään kilpailuksi palkasta ja työpaikoista. Syyksi lihavien huonoon 

tilanteeseen etsitään asennevammaisista työnantajista ja laiskoista työntekijöistä. Lihavien siis 

oletetaan olevan laiskoja.  

 

Juttuun haastatellut johtajat myöntävät, että valitsisivat lihavasta ja laihasta työnhakijasta laihan. He 

myöntävät mielipiteensä ylipainoisia syrjiväksi. Paino vaikuttaa myös palkan suuruuteen. 

 
”Korkeasti koulutetut lihavat naiset saavat keskimäärin peräti kolmanneksen vähemmän palkkaa 

kuin sirot kollegansa. Tuloero voi liittyä siihen, että hoikat etenevät urallaan paremmin kuin 

ylipainoiset.” 

”Joku kuuli rekrytoinnista vastaavan ihmisen todenneen, että erästä toista hakijaa ei oteta, koska 

’sehän on läski’. Tiesin heti, etten minäkään saa paikkaan. Lopulta paikkaan valittiin huomattavan 

hoikka ihminen, ja rekrytoija naureskeli, että uudelle työntekijälle voidaan hankkia puolet pienempi 

tuoli kuin edeltäjälleen.” 

 

Cosmopolitan luo jutun väliotsikoissa kantaansa asiaan: Lisää liksaa lihavalle!, Vatsa sisään 

työhaastattelussa, Syrjintä pitää tuoda ilmi. Cosmopolitan siis haluaa, että lihaville on maksettava 

samaa palkkaa kuin hoikille ja opastaa huijaamaan työnantajaa vetämällä mahan sisään 

työhaastattelussa, jotta työnantaja luulisi naista hoikemmaksi kuin mitä tämä on. Lehti haluaa, että 

syrjintä tuodaan esille. Koko jutun aihe poikkeaa Cosmopolitanin agendasta yleensä, sillä lehden 

naiskuva korostaa hoikkia naisia ja hoikkuuden tavoittelua. Nyt lehti yhtäkkiä asettuukin 

puolustamaan isoja naisia. Naistenlehtien ideologian ja naiskuvien sallivuutta tutkineen Minna 

McGillin (2001, 2, 7, 53−54) mukaan naistenlehtien agendalla korostetaan lähinnä kauneutta ja 

lihavuuden pelkoa. Jos lehden sivuilla kuitenkin puhutaan erilaisista, kaikenlaisista naisista, voi 

lehden naiskuva moninaistua, mikä voi olla merkittävä sosiaalisen muutoksen edistäjä.  

 

Artikkelin lopussa Cosmopolitan palauttaa järjestyksen normaaliksi ja toteaa ylipainoisten syrjinnän 

johtuvan siitä, että paksuilla naisilla on ongelmia elämäntavoissaan ja asennoitumisessaan 

ylipainoon. Lihavuus ja siitä johtuvat ongelmat työelämässä ovat siis lopulta naisen oma 

henkilökohtainen ongelma, johon hän vain itse voi vaikuttaa. Lehti antaa ymmärtää, että vaikka 

työnantajat lihavia naisia sorsivatkin, suurin syy on naisessa itsessään, koska nainen ei ole 
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oikeanlainen. Oikeanlainen nainen on sellainen, jonka elämäntavat ovat terveet, asenne reipas ja 

painoindeksi pieni. 

 

 

 

Juttu on kuvitettu valokuvalla naisen uumasta ja mittanauhasta. Kuvan konnotaatio on 

ylipainoisuus. Nainen näyttää rehevältä ja muodokkaalta. Paita repsottaa pullean mahan päällä ja 

housut näkyvät kiristävän. Nainen on kiristänyt vyötärönsä ympärille mittanauhan. Vaikka nainen 

on pukeutunut siististi, tulee mieleen, että asiallisen pukeutumisen lisäksi vyötärönympäryksen on 

oltava tietynlainen, jotta nainen kelpuutetaan töihin. Nainen yrittää mittaamalla senttejään tarkistaa, 

josko hän jo kelpaisi, olisi riittävän hoikka. 

 

Jutussa Toisen viihde on toisen työ käsitellään elokuva-alalla työskentelemistä. Juttuun on 

haastateltu neljää naista, joista yksi on maskeeraaja, toinen pukusuunnittelija, kolmas 

markkinointipäällikkö ja neljäs elokuvaaja. Naiset ovat kaksi- tai kolmikymppisiä. Ääneen pääsevät 

vain naiset. Nainen on siis jutussa subjekti. Otsikko kertoo, että viihteellä on kääntöpuolensa, sillä 

se täytyy jonkun myös tehdä. Tässä tapauksessa viihteen tekijät ovat naisia. Ingressissä sanotaan, 

että ovet aukeavat vain kovalla työllä ja sisulla. Ilmaiseksi, vähän sinne päin tehden elokuva-alalle 

on turha kuvitella pääsevänsä. On oltava sisukas ja sinnikäs, ei luovuttaja. 

 

Naisille elokuva-ala on ollut unelma jo lapsena, mutta alalle päädyttiin vasta myöhemmin, kun 

ensin oli kokeiltu muita töitä kuten ravintola-alan ja siivoojan hommia. Jutussa sanotaan onnen 

potkaisseen, kun elokuva-alalle pääsikin yllättäen. Kyse on siis onnesta, sattumankaupasta, että 

naiset ovat päätyneet alalle. Menestymiseen vaaditaan perustekniikkaa, intoa, rohkeutta, sitkeyttä ja 

Kuva 5: Onko työpaikka 
kiloista kiinni? (Cosmopolitan 

4/06)
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energiaa. Tavoitteena on tälläkin alalla menestys, eivät säännölliset tulot tai vakituinen työ. Työssä 

joutuu tekemään pitkää, jopa 10-tuntista, päivää, paljon työtä pienellä palkalla, puoli-ilmaiseksi eikä 

koskaan ei tiedä, milloin rahaa tulee. Vapaa-aikaa naisilla ei ole nimeksikään.  

 
”Rankasta aikataulusta huolimatta Muru pitää työstään. Fiilis kuvauksissa on hyvä, kun koko 

työryhmä puhaltaa yhteen hiileen.” 

 

Nainen pitää työstään, mutta ei rakasta sitä. Tärkeää tuntuu olevan hyvä yhteishenki ja muiden tuki. 

Nainen voi menestyä elokuva-alalla vain ahkeruudella ja sinnikkyydellä. Vaikka kyseessä kerrotaan 

olevan miesvaltainen ala, nainenkin voi pärjätä. 

 
”Tulevaisuuteen on vain yksi tie: pitää tehdä paljon töitä ja uskoa itseensä.” 

”Moni nainen ei varmasti yksinkertaisesti ole tullut ajatelleeksi, että tämä ammatti olisi heille 

mahdollinen.” 

 

Yksi jutun kuvista on kiinnostava. Kyseessä on kollaasi, johon on laitettu kuvat kaikista neljästä 

haastatellusta naisesta. Kaikki naiset ovat työn touhussa, yksi sutii ilmaa pensselillä, toinen selaa 

työpöydän ääressä papereita, kolmas sommittelee kuvan rajausta ja neljäs pitelee tekemiään 

kehyksiä itsensä ympärillä. Kuva tuo mieleen konnotaatioita kuten ahkeruus ja sinnikkyys. 

Cosmopolitanin naisten on koko ajan puskettava eteenpäin ja tehtävä ahkerasti töitä, muutoin he 

eivät menesty, mikä on uralla kaikkein tärkein meriitti. 

 

Naisia hermoromahduksen partaalla kertoo uupumisesta ja väsymisestä työelämässä. Otsikko 

muistuttaa, että kyseessä ovat naiset, jotka ovat hermoromahduksen partaalla, eivät miehet. Naiset 

ovat romahduksen partaalla eli eivät vielä romahtaneet, mutta paljoa ei puutukaan. Jutussa nainen 

on sekä objekti, ohjeiden kohde että subjekti, kokemusten kertoja. 

 

Hermoromahduksen syytä kuvaillaan tekstissä seuraavasti: nuorten naisten päätä hieman kiristää, 

naisia kohtaan on valtavasti odotuksia, kiltin tytön syndrooma leviää, nuoret naiset kärsivät entistä 

enemmän ahdistuksesta ja uupumisesta, työelämän ja perheen yhteensovittaminen on entistä 

vaikeampaa ja akateemisesti koulutetuista nuorista naisista suurin osa tekee pätkätöitä. Naiset ovat 

suorituskeskeisiä, tekevät kaiken liian tunnollisesti, eivätkä siksi kestä paineessa.  

 
”Miespuolinen kollega ryntää edelle niin asemassa, työsuhteen pituudessa kuin lompakon 

paksuudessa, eikä sinulla kasva muu kuin takapuoli.” 
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”Naisten oletetaan olevan hyvännäköisiä ja hyväkroppaisia. Heidän tulee olla menestyneitä 

työssään ja opinnoissaan ja olla vielä hyviä äitejä. Naisen täytyy päteä sisäisesti ja ulkoisesti, jotta 

hän on riittävä. Kun suorittamisesta tulee koko elämän sisältö, saattaa naisen tunne-elämä jäädä 

vajaaksi.” 

 

Uupumukseen ammennetaan ohjeita naisten vertaiskokemuksista: naisen pitää opetella tekemään 

töitä kuin mies, töistä pitää lähteä ajoissa ja jättää työasiat kesken, naisen on opeteltava sanomaan ei 

ja työnantajan kanssa on yritettävä puhua. Juttu antaa ymmärtää, että naiset ovat 

hermoromahduksen partaalla, koska heiltä odotetaan paljon. Tilanteen voi kuitenkin ratkaista, ja 

niin ovat tehneet ainakin jutun esimerkkien naiset. Työuupumus ja hermoromahduksen saaminen 

ovat siis jälleen naisen itsensä ratkaistavissa. Vaikka Cosmopolitan syyttää ongelmista 

suorituskeskeistä yhteiskuntaa, kovia vaatimuksia ja epäoikeudenmukaisuutta, se palauttaa 

ongelman lopulta naisten omaksi syyksi, johon nämä voivat käyttäytymisellään vaikuttaa. Naisen 

on muutettava itseään toisenlaiseksi ja työskenneltävä kuin mies. 

 

 

 

Juttuun on liitetty valokuva, jonka denotaatio on tuoliin sidottu jalka. Kuva tuo mieleen 

konnotaatioita kuten epätoivo, ahdistus ja autonomian puute. Naisen jalka on sidottu köydellä 

tuoliin. Nainen on juuri lähdössä liikkeelle, mutta köysi estää häntä pääsemästä kauas. Kuvasta 

välittyy ajatus, että nainen yrittää ottaa etäisyyttä työhön, mutta työ tunkeutuu mukana joka 

paikkaan eikä siitä pääse eroon. Kuvan päälle printattu nosto vahvistaa tulkinnan: ”Työtä on liikaa, 

se ei ole mielekästä eikä siitä saa edes tarpeeksi rahaa.” Lause vihjaa, että jos edes rahaa saisi 

tarpeeksi, työn määrän ja mielekkyyden puutteen voisi kestää. Koska rahaa ei saa, työtä ei kestä.  

Kuva 6: Naisia 
hermoromahduksen partaalla 

(Cosmopolitan 7/06) 
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Rohkeasti irti rutiineista kertoo radikaaleista ammatinvaihdoksista, työhön kyllästymisestä ja 

uuden, sopivamman alan etsimisestä. Otsikko kehottaa naisia: nyt rohkeasti irti rutiineista. Naisen 

tulee olla rohkea, ei ujo tai hissukka, päästäkseen rutiineista irti. Rutiini-sanan käyttö viittaa saman 

toistumiseen, tylsään ja yksitoikkoiseen. Sellaisesta on päästävä irti. Jutussa on haastateltu kolmea 

naista, jotka kertovat ammatinvaihdoksistaan. Lisäksi juttuun on haastateltu kahta asiantuntijaa, 

joista yksi on nainen ja toinen mies. Jutussa kuuluvat pääasiassa naisäänet. Nainen on sekä subjekti 

että objekti. 

 

Jutun ingressissä sanotaan, että moni meistä kyllästyy joskus työhönsä ja että mieleen saattaa 

juolahtaa jopa täyskäännös uralla. Sanavalinnoilla viitataan siihen, että on ihan ymmärrettävää 

tympääntyä työhönsä, koska niin muutkin tekevät. Ammatinvaihto eli täyskäännös uralla voi 

juolahtaa mieleen, mikä kuulostaa harkitsemattomalta. Ehkä ammatinvaihtoa ei mietitä kovasti. 

Jutussa ammatinvaihdon taustoja kuvaillaan seuraavasti: paikka ei tuntunut oikealta, suurin syy uran 

vaihtoon oli kyllästyminen, töihin ei ollut enää kiva mennä. Ammatinvaihdon syynä kerrotaan siis 

olevan tunne, joka kertoi, että työ tuntuu väärältä eikä anna virikkeitä. Naiset halusivat jutun 

mukaan kokeilla siipiään uudella alalla ja ovat olleet muutoksen jälkeen tyytyväisiä. Siipien kokeilu 

viittaa siihen, että naisen täytyi testata, onko hänestä uudelle alalle, sillä asiasta ei ole varmuutta.  

 
”Meri rohkaisee kaikkia työhönsä tyytymättömiä miettimään muita mahdollisia vaihtoehtoja.” 

 

Vaikka naisten kokemukset radikaaleista uravaihdoksista esitetään jutussa hyviksi, naisia halutaan 

kuitenkin toppuutella muistuttamalla, että vain 5−10 prosenttia vaihtaa ammattia radikaalisti. 

Ammatinvaihtamisessa on siis jotakin radikaalia, harvinaista ja odottamatonta, eikä vaihtaminen ole 

kovin yleistä. Cosmopolitan rohkaisee naisia irtautumaan rutiineista ja huonosta työstä, vaikka se 

harvinaista onkin. Jutusta välittyy mielikuva, että naisen ei tarvitse kitua huonossa työpaikassa ja 

että vaatii vain aimo annoksen rohkeutta, jotta elämänlaatu voi parantua huomattavasti.  

 

Eläimellistä menoa on Cosmopolitanin ilmiöjutuista viimeinen. Jutussa tutustutaan neljään naiseen, 

jotka työskentelevät eläinten parissa. Yksi naisista on eläinlääkäri, toinen hevostallin omistaja, 

kolmas toimittaja ja neljäs ylikonstaapeli. Otsikko viittaa, että meno on eläimellistä, villiä. Työstä ei 

ainakaan jännitystä ja pehmeitä karvaisia tovereita puutu. Jutussa naiset ovat subjekteja. 
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Jutussa eläinten kanssa työskentelyä kuvataan toiveammatiksi ja lapsuuden unelmaksi. Naiset 

tykkäävät eläimistä, tulevat toimeen ihmisten kanssa, ovat harrastaneet eläimiä lapsesta pitäen ja 

ovat aina rakastaneet eläimiä. Naisten ammatinvalinnan taustat tuntuvat jutussa sulkeutuvan pitkälti 

tunteisiin, siihen millaisia tunteita ja mieltymyksiä naisilla on. Rahasta ei puhuta eikä kukaan 

haastatelluista mainitse tekevänsä työtään rahan vuoksi. Yhteistyö eläinten kanssa on pääsijalla.  

 

Kaksi naisista on yrittäjiä. Yksi perusti oman praktiikan ja aloitti yrittäjänä ihan pystymetsästä. 

Hevostilayrittäjäksi ryhtyneellä puolestaan aika kuluu yrittäjän elämän asioiden hoidossa. Eläinten 

kanssa työskentely on palkitsevaa. 
 

”Siitä tulee aina hyvä fiilis, kun näkee, että koira onnistuu.” 

 

Yhden naisista kohdalla pyöritellään myös sukupuolten sopimista eläinten kanssa työskentelyyn. 

Poliisikoiran kanssa työskentelevä ylikonstaapelinainen ryhtyi poliisikoiran kouluttajaksi 

huolimatta siitä, että poliisipiireissä pitkään vallalla oli uskomus, että naiset eivät työssä pärjää. 
 

”Minun mielestäni sillä ei ole väliä, onko koirantalutushihnan päässä mies vaiko nainen. Nainen voi 

olla partiokoiran ohjaaja siinä missä mieskin, mutta se vaatii sen, että naisella on mies, joka hoitaa 

huushollin ja lapset, sillä kaikki vapaa-aika menee koiran kanssa.” 

 

Jutusta saa sen kuvan, että naiset ovat eläinalalla yrittäjinä ja työntekijöinä rakkaudesta eläimiin ja 

niiden kanssa työskentelyyn. Vaikka naiset kohtaavat ennakkoluuloja, niillä ei ole väliä, kun saa 

tehdä työtä, josta on pikkutytöstä lähtien haaveillut. Mikään eläinten parissa tehtävä työ 

eläinlääkärin ammattia lukuunottamatta ei ilmeisesti ole erityisen hyvin palkattua, sillä palkoista ei 

jutussa puhuta. Ehkä vaikeneminen tuloista johtuu myös siitä, että Cosmopolitan haluaa korostaa 

työn ihanuutta ja emootioihin liittyvää palkitsevuutta paksun tilipussin sijaan. Naiset vaikuttavat 

tyytyväisiltä ja onnellisilta ammatissaan. Samaa vaikutelmaa tukevat jutun kuvat haastatelluista 

naisista, sillä kussakin kuvassa naiset hymyilevät varauksetta vierellään eläin. Hymyt eivät näytä 

väkinäisiltä vaan aidoilta.  

 
Muut 
 
Muut-kategoriaan sijoittuu viisi juttua, jotka eivät sopineet muihin ryhmiin. Jutut ovat seuraavat: 

Kuukauden kysymys: ”Pelkään uupuvani töissä. Mikä neuvoksi?”, Puuduttaako meno työpaikalla?, 

Miksi nainen tienaa vähemmän?, Voiko määräaikaisen työsopimuksen irtisanoa? ja Kestääkö 

liksasi vertailun?. 
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Jutut ovat lyhyitä, enintään parinsadan merkin pituisia palstan palasia. Kussakin esitetään kysymys 

tai ongelma, jonka Cosmopolitan pinnallisesti ratkaisee. Jutuista kuultaa läpi huoli työelämän 

ongelmista: Nainen on uupunut työssään, joka ei tuo mielihyvää ja jossa on huono palkka, joten 

nainen haluaa työstä eroon. Jutuissa nainen on objekti, Cosmopolitanin opastuksen kohde. 

 

Kuukauden kysymys: ”Pelkään uupuvani töissä. Mikä neuvoksi” -jutussa käsitellään 

työuupumusta. Jutussa ei kerrota, onko kysymys Cosmopolitanin lukijan lähettämä vai toimituksen 

keksimä. Joka tapauksessa kysymys olettaa, että naisia uhkaa uupumus töissä. Naiset jopa pelkäävät 

uupuvansa ja kaipaavat neuvoja. Uupumuksen kerrotaan olevan hyvin yleistä. Ongelmaan liittyy 

kokonaisvaltainen väsymys, kyyninen suhde työhön ja heikentynyt ammatillinen itsetunto. 

Uupumus käsketään katkaista useiden viikkojen sairauslomalla. Juttu on kuin lääkäripalstalta 

konsanaan, vaikka lähteenä on ollut vain internet. Naiselle kerrotaan oireista ja hoidosta sekä siitä, 

että moni muukin nainen kärsii ongelmasta. Juttu haluaa sanoa, ettei nainen ole tilanteessa yksin.  

 

Jutun loppuun on koottu vinkkejä, joilla nainen voi uupumusta välttää: naisen on opeteltava 

sanomaan ei, suunniteltava työt ennalta, määriteltävä työtehtävät selkeästi, huolehdittava fyysisestä 

kunnosta, rentoutumisesta ja ihmissuhteista. Nainen ei siis osaa rentoutua, huoltaa itseään ja 

ihmissuhteitaan, kieltäytyä ylimääräisistä töistä eikä suunnitella töitään etukäteen. Näitä taitoja 

nainen ei ole ennen osannut, mutta nyt ne on opeteltava. 

 

Puuduttaako meno työpaikalla? -jutussa annetaan leikkimielisiä ideoita ilmapiirin keventämiseen 

ja parantamiseen työpaikalla. Otsikko olettaa, että työpaikalla on puuduttavaa, tylsää. Jutussa on 

käytetty lähteenä työiloa käsittelevää kirjaa. Jutussa nainen on objekti, jolle kerrotaan keinoja 

piristää työpaikan ilmapiiriä. Naisille annetaan suoria ohjeita ja näiden käsketään muun muassa 

kiinnittää seinille kylttejä, joissa lukee, että tämä on leikkipaikka, varokaa aikuisia lapsia. Lisäksi 

ehdotetaan kuukausittaisen vitsikilpailun perustamista sekä akvaarion ja kasvien tuomista 

työpaikalle. Nainen laitetaan jutussa huumoriniekan asemaan ja työpaikasta tehdään leikkipaikka.  

 

Miksi nainen tienaa vähemmän? pureutuu sen syihin, miksi naisten tilipussi on miesten 

lompakkoa laihempi. Otsikko antaa ymmärtää, että jutussa kerrotaan jokainen syy, mikä epätasa-

arvon taustalla vaikuttaa. Otsikko olettaa, että jokin syy on oltava. Jutussa nainen on objekti, puheen 

kohde ja aihe. Jutun alussa todetaan, että naiset saavat jopa 25 prosenttia vähemmän palkkaa kuin 

miehet. Syyksi ehdotetaan sitä, että naisvaltaisilla aloilla palkat ovat kehnoja. Lisäksi miesjohtajat 
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tienaavat suuryrityksissä miljoonapalkkoja. Tällaisille paikoille naisten on yhä vaikea päästä, 

tekstissä sanotaan. Syytä ei kuitenkaan kerrota. Cosmopolitan myös toteaa, että miehet saattavat 

satsata uraansa enemmän, kun taas naiset panostavat perheeseen. Cosmopolitan syyllistyy jutussa 

toistamaan stereotypioita naisen paikasta kotona ja johtajuudesta miesten tehtävänä, minkä luulisi 

olevan lähinnä ikiaikaisten, ei nykypäivän, naistenlehtien tehtävä (vrt. Scanlon 1995). Yhtäkään 

tieteellistä faktaa lehti ei kerro väitteidensä taustaksi vaan monistaa myyttejä mututuntumalta.  

 

Jutussa Cosmopolitan kehottaa naisia pitämään puolesta palkkaneuvotteluissa, mutta muistuttaa heti 

perään, että kohtuuttomia ei pidä vaatia. Samalla lehti tulee toistaneeksi ajatusta, että naisen on 

hyvä tyytyä miestä vähempään, sillä suuri palkka voisi olla naiselle kohtuuton. 

 
Juttu Voiko määräaikaisen työsopimuksen irtisanoa? käsittelee työsopimukseen kuuluvia 

sitoumuksia. Otsikko kertoo, että määräaikaiset työsopimukset ovat arkipäivää, sillä kyseessä on 

nimenomaan määräaikaisen, ei esimerkiksi vakituisen työsopimuksen irtisanominen. Pätkätyöthän 

ovat juuri naisten ongelma. Jutussa nainen on objekti, neuvojen kohde. Tekstissä sanotaan, ettei 

sopimusta saa irtisanoa kesken sovitun ajan. Lisäksi tekstissä kerrotaan sopimuksen irtisanomisen 

seurauksista. Jutusta saa sellaisen käsityksen, että naisilla voi olla painavia syitä purkaa 

määräaikaiset sopimuksensa. Ehkä työ ei ole tyydyttävää, palkka ei ole kohdallaan tai työssä mättää 

jokin muu.  

 

Kestääkö liksasi vertailun? on lyhyt teksti palkkojen vertailusta siihen erikoistuneella 

internetsivustolla. Otsikko vihjaa, ettei naisen palkka välttämättä ole vertailukelpoinen. Se korostaa 

myös sitä, että palkkoja on syytä vertailla. Jutussa oleva nosto korostaa samaa, sillä siinä sanotaan, 

että älä kulje sokkona työmarkkinoilla. Naisen tulee siis pitää silmänsä auki työelämässä, ja osa tätä 

valppautta on oman palkan vertaaminen muihin. Jutussa sanotaan, että internetsivuston 

palkkalaskurin avulla voi verrata, miten koulutus, sukupuoli ja työkokemus vaikuttavat palkkaan. 

Tällä lauseella Cosmopolitan olettaa, että sukupuoli automaattisesti on tärkeä tekijä palkan 

määräytymisessä. Lehti ei kyseenalaista sitä, saako sukupuoli vaikuttaa palkkaukseen, vaan se pitää 

asiaa itsestäänselvyytenä. Cosmopolitan ei tämän perusteella ainakaan auta vähentämään 

työmarkkinoiden tasa-arvopuutteita. 
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6. Diskurssianalyysi: representaatioita ohjaavat diskurssit 
 
Edellisessä luvussa esiteltyjä representaatioita feminiinisyyden kulttuurista sekä naisen suhteesta 

työhön Trendissä ja Cosmopolitanissa jäsentävät diskurssit. Tässä luvussa käsitellään diskursseja, 

jotka toimivat tutkimusaineistossani reunaehtoina ja puhetapoina, äänensävyn, sana- ja 

aihevalintojen muotoilijoina. Diskurssianalyysi kokoaa yhteen sisällön erittelyssä tekemiäni 

havaintoja ja löydöksiä Trendin ja Cosmopolitanin naisen sekä työn suhteen representaatioista. 

Sisällön erittely toimi tutkielmassani apuna huomata erilaisia teksteissä vaikuttavia diskursseja. 

Diskurssianalyysissä tulkitsen juttuja ja etsin niistä säännönmukaisuuksia. Diskurssit olen nimennyt 

itse. Sisällön erittelyn tavoin olen diskurssianalyysissäkin kursivoinut joitakin tutkimusaineiston 

teksteissä esiintyviä diskurssille keskeisiä ilmauksia ja sanavalintoja, jotka diskurssia perustelevat. 

 

Esittelen diskurssit tässä luvussa selvyyden vuoksi toisistaan erillisinä, mutta lehtiteksteissä ne 

kietoutuvat usein yhteen ja yhdessä jutussa voi vaikuttaa montakin eri diskurssia. Lehden numeron 

sisällä nainen voi esimerkiksi esiintyä sekä menestyvänä liikenaisena että perheenäitinä, jolloin 

tekstistä itsensä löytää mahdollisimman moni lukija. Ehkä naistenlehtien menestyksen salaisuus 

piileekin juuri ristiriitaisten feminiinisyyksien esittämisessä (ks. esim. Ballaster ym. 1991). 

Naistenlehden lukijat ovat sitä paitsi tottuneet tähän ristiriitaisuuteen (ks. Macdonald 1995). 

 

Ensin käyn läpi Trendin diskurssit, sitten Cosmopolitanin. Seuraavaksi vedän havaintojani yhteen ja 

pohdin kahden lehden diskurssien välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä. Lopuksi vertailen naistenlehtien 

representaatioita toisiin todellisuuden esityksiin eli extra media datoihin, työelämätutkimukseen. 

Vastaan luvun lopussa myös tutkimuskysymyksiini. 

6.1 Trendissä tärkeintä on menestys 
 
Trendissä representaatioita naisen ja työn suhteesta luodaan neljässä diskurssissa, joita ovat nainen 

työelämän modernina menestyjänä, nainen epävarmana stressaajana, nainen huolettomana 

haaveilijana ja nainen monitoimiäitinä. 
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Nainen työelämän modernina menestyjänä -diskurssi 

 

Trendin 18 jutussa hallitsevaksi osoittautui naisen menestyksen diskurssi. Tässä diskurssissa kuvaa 

naisen ja työn suhteesta luodaan välttämättömänä asiana, elämän suurten nautintojen tarjoajana. 

Vain työelämässä nainen löytää itsensä ja hän määrittyy työnsä kautta. Naisen ja työn suhde on 

menestystarina, jollainen jokaisen pitää omasta elämästään tehdä tai johon ainakin tulee pyrkiä. 

Menestyminen työssä tarkoittaa onnellisuutta ja tyytyväisyyttä myös muilla elämän osa-alueilla 

kuten vapaa-aikana, harrastuksissa ja parisuhteessa. Menestysdiskurssi näkyy valtaosassa niistä 

jutuista, joissa naisia on haastateltu näiden suhteesta työhön ja se näkyy myös vinkkijutuissa, joissa 

naisille annetaan ohjeita menestyksen tavoittelemiseen. Perimmäinen viesti on, että vaikka 

menestystä ei olisi vielä saavutettu, se on tavoite, jollainen jokaisella naisella on oltava.  

 

Sanat menestys ja menestyminen toistuvat jutuissa jopa monta kertaa saman jutun sisällä. 

Esimerkiksi neljässä pienessä Menestysreseptissä jo koko juttu on otsikoitu suuntaamaan huomion 

kohti menestystä. Trendi jakaa ohjeita ja esittelee menestyjänaisia, jotta muutkin naiset, lehden 

lukijat, voisivat menestyä. Juttu ei ole otsikoitu vaikka onnellisuus- tai tyytyväisyysreseptiksi, sillä 

menestys on tavoittelun arvoista.  

 

Naisen on kehitettävä itseään jatkuvasti voidakseen olla painonsa arvosta kultaa, hyvä tyyppi, jonka 

kaikki haluavat töihin (Ryhdy ryhmätyön mestariksi). Naisella on potentiaalia menestyä ja kehittyä 

keskivertokaisaa paremmaksi työntekijäksi, menestyjäksi ja mestariksi. Menestystä ei kuitenkaan 

saavuteta tuosta vain, mistä kertoo sekin, että lähtöoletuksena naisen oletetaan olevan 

keskivertokaisa, jota kukaan ei halua töihin ja joka ei ole mestari vaan häviäjä. Trendin jakamilla 

ohjeilla keskivertokaisakin voi kehittyä, muuttua arvostetuksi työntekijäksi ja menestyjäksi. 

Menestyminen on tavoite, jota kohden tulee lehden vinkkien avulla edetä.  

 

Vain menestyksellä on väliä, eikä työtä kannata tehdä, jollei siinä voi menestyä. Näin oletetaan 

esimerkiksi jutussa Tahdon asia. Jutun ingressissä sanotaan, että jutussa on haastateltu Suomen 

menestyneintä muotikuvaajaa. Mitään tavallista, kuuluisaa tai suosittua kuvaajaa ei siis lehden 

sivuille tuoda. Vain menestynein kelpaa. Otsikko antaa ymmärtää, että menestyminen on naiselle 

tahdon asia. Naiset voivat menestyä, jos vain niin haluavat. Menestys on yksilöstä ja tämän 

valinnoista kiinni. Yhteiskunnallisella tilanteella ja esimerkiksi naisten sukupuolella ei Trendin 
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mukaan ole vaikutusta naisten pääsyssä uraputkeen, vaan kaikki on naisen omista teoista 

riippuvaista.  

 

Ohjeita naisen menestyksen tielle jakavat sekä miehet että naiset, joskin valtaosa jutuissa esitellyistä 

menestyjistä, johtajista ja menestysohjeiden jakajista on miehiä. Sinut on ylennetty -jutussa naisille 

annetaan ohjeita uralla etenemiseen ja ylennyksen saamiseen. Jutun taustalla on oletus siitä, että 

jokaisen naisen tulee tavoitella nousujohteista uraputkea, paikalleen ei saa jämähtää. Otsikolla 

luodaan mielikuvaa siitä, että tällaiset sanat joka nainen tahtoo työssään pomonsa suusta kuulla. 

Jälleen kerran naisen on tavoiteltava ylennystä, mikä tarkoittaa menestymistä. Samaisessa jutussa 

naiselle menestymisvinkkejä jakavat miehet: neljä viidestä haastatellusta johtajasta on miehiä. 

Miehet siis kertovat naiselle, mitä tämän tulee tehdä. Selvää on, ettei nainen ole sellaisenaan valmis 

tai kyvykäs etenemään uralla. Jälleen kerran naisella on kuitenkin potentiaalia tähän. 

 

Menestymisen kriteerit ovat tiukat (Sinut on ylennetty, Myy itsesi töihin). Menestys lähtee siitä, että 

pääsee hyvään työhön. Tämän eteen on tehtävä loistava työhakemus, myytävä itsensä töihin 

tarjouksella, josta työnantaja ei voi kieltäytyä. Hyvä tai keskinkertainen työhakemus ei riitä 

työpaikan saamiseksi, vaan hakemuksen on oltava loistava, jotta nainen erottuu massasta. Kun 

työpaikka on löytynyt, naisen tulee olla erittäin kunnianhimoinen ja kerrottava se pomolle. On 

oltava asennetta, hyviä myyntilukuja ja tuloksellisuutta. Häneen on voitava luottaa 

sataprosenttisesti. Lisäksi naisen on kehityttävä jatkuvasti, siedettävä painetta hyvin ja onnistuttava 

jokaisessa tehtävässään. Menestyksen polulla naisella ei siis ole varaa yhteenkään virheeseen tai 

hän lentää asemastaan kuin leppäkeihäs. Myös painetta on kestettävä hyvin, eikä riitä, että sitä 

kestää vähän tai kohtalaisesti. Naisen on hallittava hermonsa rautaisesti. Menestyvällä naisella 

kerrotaan olevan organisointikykyä, budjettitajua ja itsevarmuutta (Tahdon asia).  

 

Trendin diskurssissa naisen menestys tulee usein yllätyksenä. Trendi antaa rivien välistä ymmärtää, 

ettei naisen oleteta menestyvän, vaikka se suositeltavaa onkin. 

 
”Itsevarmuus oli hyvä eväs aikana, jolloin nainen muotikuvaajana sai kansainvälisten muotipiirien 

kulmakarvat kohoamaan epäuskosta.” 

”Uskalsin antaa hänelle lisää vastuuta, koska hän pääsi tavoitteisiinsa ja oli tehtävässään 

kyvykkäämpi kuin olisi uskonut.” 
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Lahjakasta naista ei siis oteta vakavasti vaan häneen suhtaudutaan epäuskoisesti eikä esimerkiksi 

odottavaisesti tai innokkaasti. Naisen tulo miesvaltaisiin menestyksen piireihin lietsoo epäuskoa. 

Työn kerrotaan kuitenkin menevän naisella kaiken muun edelle. Menestyksellä on hintansa. 

Jutuissa sanotaan naisten tehneen töitä tinkimättömästi ja työmoraalin olleen tiukkapipoinen, sillä 

naisen on kannattava vastuu. Rennosti ei siis voi ottaa, jos mielii tehdä työnsä kunnolla. Itsensä on 

laitettava likoon ja paiskittava pitkiä päiviä. Trendin menestysdiskurssissa nainen ei silti hevillä 

myönnä tehneensä uhrauksia menestyksensä eteen.  

 
”En ole uhrannut mitään, sillä työni on aina kiinnostanut minua kaikkein eniten. Sille ei samperi voi 

mitään, että työ on niin suuri intohimo.” 

 

Nainen tekee työtään ja menestyy, koska työ on hänelle intohimo. Työn ei kerrota olevan 

pakkopullaa, rahan lähde tai rutiinia vaan se on intohimo. Naisen menestyksen taustalla on siis 

oltava imu tai rakkaus työhön. Rutiinihommista ei menestystä kumpua.  

 

Trendin mukaan naisia työelämän menestyjinä ei ole missä tahansa ammatissa. Siivoojia, 

sairaanhoitajia tai kaupan kassoja ei menestysdiskurssin määrittämissä jutuissa esiinny eikä 

menestystä liitetä tällaisiin töihin. Sen sijaan menestykseen liitetään hohdokkaan ja hyväpalkkaisen 

oloisia ammatteja kuten vaatesuunnittelija, muotikuvaaja, mainostoimiston perustaja, television 

ohjelmistotuottaja, kriisinhallinnan erityisavustaja, sisustusarkkitehti, toimitusjohtaja, 

plastiikkakirurgi ja uutistenlukija. Menestyjänaiset ovat merkittävissä töissä, joissa on vastuuta. 

 

Menestymisen diskurssissa korostuu ajatus siitä, että työ on naisen elämässä tärkeintä. Diskurssi 

muotoutuu suhteessa miehiin. Jutuissa pääsevät ääneen sekä miehet ja naiset: useissa jutuissa 

miehet kertovat naiselle menestysniksejä ja naiset muokkaavat itseään kaavaan sopivaksi. Niissä 

jutuissa, joissa pohditaan sekä miesten että naisten suhdetta työhönsä, mies näyttäytyy työelämässä 

usein epäjärjestelmällisenä koheltajana (Älä Pingota, Luovan pöydän ääressä, Nainen maksaa, 

Kaikki tahtoo taiteilijaksi). Nainen puolestaan on onnistunut hankkimaan itselleen hyvän ammatin 

tai hankkii sitä parhaillaan. Jos mies on onnistunut etenemään, mies on tehnyt sen erilaisin avuin 

kuin nainen. Naiset ovat kovia organisoimaan, kestävät stressiä ja suunnittelevat aikatauluja, kun 

taas miehet elävät kaaoksessa, ovat järjestäytymättömiä ja selviävät töistään vasta viime minuuteilla 

sitten, kun on pakko − tämä kuitenkin sallitaan miehille. Trendin menestysdiskurssissa naisen 

menestys koostuu erilaisista elementeistä kuin miehen menestys.  
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Trendin jutuista välittyy ajatus, että yhä useampien naisten menestys tasoittaa kivikkoista polkua 

myös muille naisille. Helppoa uraputkeen pääsy ei ole, mutta Trendi muistaa vakuutella, että se on 

kuitenkin mahdollista ja tavoittelun arvoista. Diskurssin nimeen liittämäni sana moderni liittyy 

siihen, että Trendin nainen tekee jotakin uraauurtavaa ja uutta hamuamalla menestystä tiukkojen 

päämäärien, tavoitteiden ja kunnianhimon avulla. Tämä piirre näkyy selvästi Nainen maksaa  

-jutussa, jossa naiset luovat uraa, ehtivät viettää miehiään vähemmän aikaa kotona ja tuovat 

talouteen miehiä enemmän rahaa. Perinteistä nainen kotona, mies töissä -stereotypiaa rikkoo myös 

se, etteivät jutun miehet pistä tilannetta pahakseen vaan ovat tyytyväisiä siitä, että naiset 

menestyvät. Miehet arvostavat myös sitä, että järjestely luo aiempaa tasa-arvoisempia ajatusmalleja 

ja mahdollistaa naisten etenemisen uralla. Naisesta puhutaan jutussa rouva johtajana, naisella on 

paksumpi lompakko ja hohdokkaampi ura. 

 

Trendin mukaan naiset menestyksen salaisuus on siinä, että naiset osaavat verkostoitua ja tekevät 

yhteistyötä keskenään, tukeutuvat toisiinsa (Yritys hyvä 10, Menestysresepti 1−4, Ryhdy ryhmätyön 

mestariksi, Älä pingota).  

 
”Vieressä on kaiken aikaa ihminen, jolta saa taustatukea ja mielipiteen. Myös vastuun jakaminen on 

vapauttavaa.” 

 

Naiset siis tarvitsevat taustatukea, kannustusta ja turvaa muilta naisilta. Trendi antaa ymmärtää, että 

yksin nainen ei voi pärjätä ja menestyä. Vain ryhmässä naiset selviytyvät. Naiset haluavat jakaa 

vastuun ja saada muilta naisilta mielipiteitä toimistaan. Vastuu on liian suuri yhden naisen 

kannettavaksi. 

 

Nainen työelämän modernina menestyjänä -diskurssi näkyy hallitsevana läpi aineiston. Se korostaa 

naisten menestymistä uralla ja ylenemistä. Menestyminen tarkoittaa Trendissä pitkiä päiviä, 

koetuksella olevia ihmissuhteita ja kovaa työntekoa. Naisen tulee olla tietynlainen menestyäkseen. 

Trendi jakaa halukkaasti ohjeita, kuinka menestyä, ja esimerkkejä niistä naisista, jotka ovat jo 

edenneet hyvän matkaa menestyksen tiellä. 

 

Nainen epävarmana stressaajana -diskurssi 

 

Toinen Trendin juttuja hallitseva diskurssi esittää naisen epävarmana stressaajana. Diskurssissa 

nainen on urallaan eksyksissä ja epävarma. Hän ei tiedä, miten menestys saavutetaan ja paineita 
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hallitaan. Työ on epävarmaa, tulot pienet ja naissukupuolesta koetaan olevan työmarkkinoilla 

haittaa. Jutuissa, joissa diskurssi esiintyy, nainen on usein ajautunut väärälle alalle ja jämähtänyt 

sinne. Naiset jännittävät, stressaavat ja jopa pelkäävät työssään ja ajatellessaan työtulevaisuuttaan.  

 

Diskurssissa naiselle jaetaan ohjeita ja vertaiskokemuksia, joiden turvin naisen sopii yrittää pitää 

epävarmuutensa aisoissa. Jutussa Myy itsesi töihin annetaan ohjeita loistavan työhakemuksen 

tekemiseen. Sanavalinta loistava paljastaa, että ilman Trendin ohjeita naiset tekevät korkeintaan 

hyviä tai keskivertoja työhakemuksia, eivät loistavia. Nyt heille avautuu kuitenkin mahdollisuus 

tehdä loistava hakemus. Jutussa annetaan rivien välissä ymmärtää, että naisten on syytä ryhdistäytyä 

ja laitettava kaikkensa peliin työtaistossa. Jutussa kerrotaan tarkkaan, mitä hakemukseen tulee 

kirjoittaa ja mitä ei. Tekstissä sanotaan, ettei hakemuksessa tule kikkailla, latteita fraaseja ja 

negatiivisia ilmauksia on vältettävä eikä virheitä saa olla. Jutusta välittyy kuva, että nainen ei osaa 

ilman apua tehdä edes työhakemusta oikein vaan käy läpi kaikki kompastuskivet. Siksi epävarma 

nainen tarvitsee kipeästi opastusta niiltä, jotka häntä paremmin tietävät.  

 

Nainen on siis työelämässä eksyksissä, eikä löydä helpotusta ongelmiinsa. Työ on stressaavaa ja 

palkka pieni. Esimerkiksi jutussa Kaikki tahtoo taiteilijaksi naisen ja työn suhteesta luodaan kuva 

epätyydyttävänä ja stressintäyteisenä. Naisella eivät aikataulut pysy käsissä, hän on kateellinen 

muille ja ahdistunut työskentelystä yksin. Jutussa naisen kerrotaan jopa tulevan hulluksi, jollei 

kerran päivässä pääse ulos kahville.  

 
”Me tapaamme toisiamme ja sihisimme hampaiden välistä, että tosi kiva nähdä. Perkele.” 

 

Työnteko näyttäytyy naiselle pakollisena pahana, josta nautinto on kaukana. Jutusta saa 

vaikutelman, että naiset käyvät kovaa kilpailua kollegoidensa kanssa ja tämä kilpailu vie naiselta 

voimat. Naiset joutuvat sihisemään hampaidensa välistä tavatessaan kilpailijoitaan. Työssäkäynti on 

siis kovaa, kylmää kilpailua ja jatkuvaa stressiä. Stressi korostuu myös jutussa Älä pingota. Jo 

otsikon sanavalinnat kertovat, että Trendi olettaa naisten pingottavan, olevan kireitä. Siksi lehti 

suorastaan käskee, että nyt pingottamisen on loputtava ja tokaisee naiselle, että älä pingota. Otsikko 

vihjaa, etteivät naiset yksinkertaisesti osaa ottaa työssään rennosti. Jutun ingressi Kolme tapaa 

hallita stressiä kertoo, että stressiä todella on ja se on saatava hallintaan. Stressi on siis mahdollista 

saada hallintaan ja tähän on erilaisia konsteja. Naisten vastuu on kova, mokata ei voi, työ on 

haastavaa ja paineet ajoittain kovat ja siksi paineita on lievitettävä.  
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Paineita ja stressiä Trendin naiset lievittävät tukeutumalla ystäviinsä. Tekstissä vannotaan ryhmän 

tuen ja yhteishengen nimeen. Yksin nainen ei siis selviä vaan hänellä on oltava ystävien ja läheisten 

tukiverkosto, joka auttaa jaksamaan.  

 

Diskurssin nainen on eksynyt vääriin töihin, väärälle alalle (Kesätöissä ympäri vuoden, Unelmat 

uusiksi). Nainen ei ole päätynyt haaveidensa ammattiin vaan työtä tehdään pakosta ja vain rahan 

vuoksi. Naisen takaraivossa hakkaa jatkuvasti paniikki siitä, että tutkinto menee hukkaan väärässä 

työssä. Töitä joudutaan paiskimaan. Myös naisten ystävät ovat samassa väärien töiden 

kurimuksessa. Naisilla on siis hirvittävä huoli ja paniikki siitä, että he joutuvat tekemään rahan 

vuoksi työtä, jota eivät halua tehdä. Naiset ovat epävarmoja tulevaisuudestaan ja pelkäävät, etteivät 

uraunelmat toteudu. Diskurssin jutuissa naisia työssään kuvaillaan seuraavasti: he ovat epävarmoja 

ja shokissa; heitä pelottaa, koska vastuu on kasvanut. Naista ei siis huolestuta tai mietitytä vaan 

suorastaan pelottaa työnteko ja työstä suoriutuminen. Naiset ovat shokissa, mistä välittyy ajatus, 

että he eivät juuri pysty toimimaan tai olemaan hyödyksi, sillä he jännittävät niin paljon. Kaiken 

kaikkiaan naisen epävarmuus ja stressialttius esitetään yleisenä piirteenä naiselle työelämässä. 

 

Diskurssin nainen saattaa jopa päätyä vaihtamaan ammattia. Unelmat uusiksi kertoo naisista, jotka 

ovat vaihtaneet alaa yllättäen. Jutun ingressi painottaa, että todennäköisesti yksikään unelmien työ 

ei lopulta täytä haaveita vaan aiheuttaa pettymyksiä ja osoittautuu kuplaksi.  

 
”Kun unelmien työ paljastuu kuplaksi, urasuunnitelmia on vaihdettava.” 

 

Kun-sana viittaa siihen, että jokanaisen uraunelmat paljastuvat ennemmin tai myöhemmin harhaksi 

ja uranvaihto on edessä jokaisella. Ammatinvaihdon syyksi kerrotaan paineiden ahdistaminen, 

epäinhimillinen työaika ja suhteettomat tulostavoitteet. Työ on siis ollut liian stressaavaa naiselle. 

 

Epävarman stressaamisen diskurssi korostuu etenkin kahdessa Trendin jutussa (Se on menoa nyt + 

2310 muuta vahvaa mielipidettä, 2211 totuutta työelämästä). Naisten kerrotaan olevan huolissaan 

oman alan töiden löytymisestä, sukupuolten tasa-arvosta työelämässä, epäreilusta palkkauksesta ja 

naisten vähättelystä töissä. Jutussa sanotaan, että lukijoiden vastauksista paistaa epävarmuus. 

Naisten vakavimpien huolenaiheiden kerrotaan liittyvät työhön. Nämä huolenaiheet ovat siis 

vakavia, eivät vaikka suuria tai merkittäviä. Vakava-sanalla viitataan siihen, että nämä ongelmat 

tulee ottaa todesta.  
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Nainen huolettomana haaveilijana -diskurssi 

 

Huolettoman haaveilijan diskurssissa Trendi representoi naisen joko työelämässä paikkaansa 

hakemassa tai vasta oikeaa alaa ja onnellisuutta etsiskelemässä. Diskurssin nainen ei turhia stressaa 

työasioista, eikä ota asioita turhan vakavasti. Diskurssin taustaoletuksena on, että nainen kyllä 

haluaa ja hänen on oltava mukana työelämässä, mutta hänen ei tarvitse olla yltiöpäisen menestynyt, 

kovapalkkaisessa työssä tai aina edes aivan selvillä urasuunnitelmistaan. Nainen huolettomana 

haaveilijana -diskurssi painottaa, että työssä tärkeää on tyytyväisyyden ja onnellisuuden 

saavuttaminen − muu on toissijaista. Diskurssi esiintyi Trendin jutuissa marginaalisempana kuin 

kaksi edellistä, selvästi hallitsevampaa diskurssia eli nainen epävarmana stressaajana ja nainen 

työelämän modernina menestyjänä. Vaikka etenkin menestysdiskurssi korostuu läpi aineiston, 

kaikki Trendin naiset eivät menestyksestä haaveile. Diskurssissa nainen huolettomana haaveilijana 

naisille annetaan ohjeita, jotta työelämästä löytyisi edes jotakin tolkkua.  

 

Diskurssin naisille on epäselvää, mitä he elämältään ja uraltaan haluavat. Naiset ovat hukassa, sillä 

heiltä puuttuu realistinen käsitys siitä, mikä on uralla etenemisessä ja työelämässä ylipäänsä 

mahdollista ja todennäköistä. Naiset haaveilevat vailla huolen häivää mitä epärealistisimmista 

ammateista. Naisten silmissä siintää muun muassa unelmaura huippukuuluisana starana, 

sedukoskisena tai julkkisten pukeutumisneuvojana (2211 totuutta työelämästä). Naiset haaveilevat 

työnteosta, mutta eivät juuri pohdi, onko moista unelmien työtä olemassa tai onko se 

saavutettavissa.  

 

2211 totuutta työelämästä -jutussa Trendi kertoo ottaneensa selvää siitä, mitä lukijanaiset 

tavoittelevat urallaan. Tuloksista käy ilmi, etteivät naiset itsekään tiedä vastausta − tai ainakin 

valtaosa haaveista lähentelee utopiaa. Jutussa naiset kertovat myös työelämän ongelmista, sillä 

heidän sanotaan epäonnistuneen töissään ja naisten huomanneen kulkeutuneensa väärälle alalle. 

Naisilla ei ole aavistusta, miten selvitä työstä kunnialla ja löytää oikealle alalle. Siksi naisten 

haavekuvissa siintävät epärealistiset ammatit kuten julkkiksena oleminen. Jutussa toimittajan 

kysymyksenasettelu korostaa, että naiset suhtautuvat työhön haaveillen, sillä kyselyssä on haettu 

vastauksia unelmien työstä ja urapainajaisista. Unelmien työllä viitataan siihen, ettei työllä ole 

välttämättä tekemistä työelämän realiteettien kanssa, vaan työstä nimenomaan haaveillaan ja 

unelmoidaan.  
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Nainen ei työelämässä ota paineita tai stressaa esimerkiksi työajan tuhlaantumisesta, minkä vuoksi 

jutuissa jaetaan auliisti vinkkejä, jotta naiset ottaisivat itseään niskasta kiinni. Ota aikalisä -jutussa 

oletuksena on, että naiset lorvivat ja vetelehtivät työpaikalla, eivätkä he siksi ole työnantajalle 

tuottoisia.  

 
”Toisen pöydän luona lörpöttelyä, yksityiskohtien loputonta hiomista, kymmenen ihmisen 

kommentoimia sähköpostiviestejä ja palavereja, joiden tavoitteista kukaan ei tunnu tietävän 

mitään.” 

 

Näin jutussa kuvataan naisten työmoraalia ja työrutiineita. Toimittajan sanavalinta lörpöttely viittaa 

johonkin turhamaiseen, jota naiset harrastavat keskenään myös työajalla. Sanasta saa käsityksen, 

etteivät naiset työpaikallaan suinkaan töitä tee vaan tuhlaavat työnantajan kallista aikaa turhuuteen. 

Naisesta luodaan näin kuvaa päämäärättömänä ja huolettomana työntekijänä, joka ei näe 

tarpeelliseksi uhrata täyttä panostaan työnteolle vaan haluaa nauttia elämän iloista kuten toisten 

kanssa juttelemisesta. 

 

Huolettomuus työelämässä näkyy myös siten, että naista ohjeistetaan juttujen aiheissa ja sisällöissä 

olemaan stressaamatta (Älä pingota, Työ tekee hyvää, Unelmat uusiksi). Jutussa Älä pingota 

esitellään kolme tapaa hallita stressiä. Jutun taustalla on oletus siitä, että jonkinlaista stressiä voi 

olla, mutta siitä on päästävä eroon, jotta työstä ja elämästä voi jälleen nauttia. Juttu Työ tekee hyvää 

vakuuttaa, ettei työn kuulu olla stressaavaa vaan terveellistä ja nautinnollista. Toimittaja luettelee 

jutussa terveellisiä töitä, joita voi tehdä ilman huolenhäivää. Tekstissä sanotaan, että työ tekee 

hyvää ja rentouttaa, työtä tehdään luovassa ympäristössä ja työssä saavutetaan positiivinen 

elämänasenne, mikä on avain huolettomuuteen ja stressittömyyteen. Nämä ovat siis tavoitteita, joita 

kohden naisten on pyrittävä. Rivien välissä piilee kuitenkin vihje siitä, että ilman opastusta naiset 

ajautuvat kaikkea muuta kuin terveelliseen ja rentouttavaan työhön, jossa elämänasenne on 

negatiivinen.  

 

Huolettoman haaveilun diskurssissa naisen ja työn suhde representoidaan nautintosuhteeksi, josta 

haetaan hyvinvointia ja hyvää oloa, ei niinkään mainetta ja mammonaa. 

 

 

 

 



 93

Nainen monitoimiäitinä 

 

Naisen yksityiselämää tai perhesuhteita ei Trendin jutuissa juuri kuvata. Haastateltujen perhetilanne 

pidetään visusti piilossa lukijoilta yhtä juttukokonaisuutta lukuun ottamatta (Nainen maksaa). 

Jutussa esitellään kolme pariskuntaa, joiden arki poikkeaa normista. Haastatelluissa pariskunnissa 

nainen on se, joka käy töissä ja elättää perheen. Mies puolestaan nauttii tyytyväisenä kotipuolison 

tai -isän roolista. Jutussa stereotypioita murretaan voimakkaasti, mikä tekee siitä huomioinnin 

arvoisen. Juttu ei myöskään istu muihin esittelemiini diskurssikategorioihin, joten vaikka se on 

marginaalinen, nostan sen esille. Diskurssi väläyttää naisen, työn ja perheen yhdistämiselle 

Trendissä harvinaisen mahdollisuuden.  

 

Perinteisesti on oletettu, että kun perheeseen tulee lapsia, nainen jää kotiin jälkikasvun hoitajaksi 

sekä kodinhengettäreksi ja mies saa jatkaa uransa luomista aivan kuten ennenkin. Nainen maksaa  

-jutussa ehdotetaan toisenlaista, jopa vallankumouksellista ja nykyaikaista mahdollisuutta. Nainen 

esiintyy jutussa monitoimiäitinä ja puolisona, joka jatkaa uraputkessa etenemistä, vaikka vakiintuisi 

puolisonsa kanssa ja saisi lapsia. Jutussa esitetään luonnolliseksi, että nainen pystyy yhdistämään 

uran ja perheen, ja on siten oikea monitoiminainen. 

 
”Tuntemattomat saattavat kysyä, mitä töitä teen, kun tällainen ratkaisu on tehty. Ikään kuin minun 

pitäisi olla todella uratietoinen tai huippupalkattu. Olen ylpeä [--] siitä, että pystyn elättämään 

perheeni.”  

 

Nainen ei välttämättä ole urallaan erityisen menestynyt, muttei työelämän ulkopuolellakaan. 

Äitiyden ja työn yhdistäminen ja miehen jääminen kotiin lastenhoitajaksi liitetään siihen, että mies 

toivoo koti-isyyden yleistymisen auttavan vähentämään lapsentekoiässä olevien naisten syrjintää 

työmarkkinoilla. Jutun miehet ja naiset tiedostavat yhteiskunnalliset haasteet, joita naiset 

sukupuolensa vuoksi kohtaavat ja joista miehet ovat vapaita. Syrjinnän työmarkkinoilla myönnetään 

olevan naisten ongelma. Trendi tarjoaa ongelmaan ratkaisua, sillä naisesta voi tulla monitoimiäiti, 

joka käy töissä, elättää miehensä ja pitää huolta perheestään, on omaksunut perinteisen miehin 

roolin. Naisesta voi Trendissä tulla perheen pää. Nainen monitoimiäitinä -diskurssi horjuttaa 

voimakkaasti perinteisiä sukupuolimalleja sekä stereotypioita sa tarjoaa naiselle uusia 

mahdollisuuksia laajentamalla feminiinisyyden kulttuuria naistenlehdessä. 
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6.2 Cosmopolitan ja sorretut naiset 
 
Trendin tavoin Cosmopolitanissakin representaatioita ohjaavia ja määrittäviä diskursseja esiintyi 

neljä kappaletta. Nämä diskurssit ovat nainen työelämän tyytyväisenä menestyjänä, nainen 

tavallisena duunarina, nainen epävarmana stressaajana ja nainen sorron kohteena. Vaikka diskurssit 

ovat osittain samoja kuin Trendin jutuissa, halusin pitää analyysissä lehdet erillään. Tein tällaisen 

valinnan, koska haluan vertailla lehtien diskursseja keskenään, enkä vain selvittää, millaisia 

diskursseja kahdessa samalle kohderyhmälle suunnatussa ja silti erilaisessa naistenlehdessä yleisesti 

on. 

 
Nainen työelämän tyytyväisenä menestyjänä -diskurssi 

 

Naisen menestyksen diskurssi on Cosmopolitanin jutuissa hallitseva. Trendin tavoin Cosmopolitan 

representoi naisen useimmiten menestyksen areenalle. Cosmopolitanin naiset ovat jännittävissä ja 

vaativissa ammateissa, joihin ei jokainen tyttö pääse. Menestystä alleviivataan sanavalinnoin: 

esimerkiksi sanaa menestys toistellaan monessa jutussa. Menestys tuntuu olevan naisten 

tavoitettavissa, mutta siihen tarvitaan kuitenkin Cosmopolitanin neuvoja. Yksin naisesta ei ole 

menestyjäksi, sillä eihän hän tiedä niitä niksejä, joilla uraputkesta saa kiinni. Säännöllisesti itseään 

naisen parhaaksi ystäväksi tituleeraava Cosmopolitan rientää apuun. Reitti menestykseen on 

muutamaa vinkkiä vaille valmis. 

 

Cosmopolitanin rooli naisen neuvonantajana menestyksen polulla korostuu jutussa Ohjelmoi mielesi 

menestykseen. Tekstissä kerrotaan keinoja, joilla nainen voi saavuttaa menestyksen ja päämääränsä. 

Naisen on toisteltava voimafraaseja, jotka lisäävät itseluottamusta ja lataavat uskoa omiin kykyihin. 

Cosmopolitan olettaa, että naisen on aivan mahdollista olla menestyvä, mutta itseluottamusta ja 

uskoa omaan potentiaaliin on saatava lisää − luonnollisesti lehdellä on antaa omat apukeinonsa 

ongelman ratkaisemiseksi. Koko jutun perimmäinen tavoite on, että naisen on nähtävä paljon vaivaa 

ja muutettava käyttäytymistään menestyäkseen. Naisen on laitettava peliin kaikkensa.  

 
”Säännöllisellä visualisoinnilla saat piirrettyä mieleesi selvän kuvan, jota kohti siirryt joka päivä. 

Harjoita mieltäsi vähintään kahdesti viikossa enintään 15 minuuttia kerrallaan.” 
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Cosmopolitan omaksuu menestyksen diskurssissa paitsi neuvonantajan myös eräänlaisen lääkärin 

viran. Lehti kertoo menestyksen reseptin, annostelun ja vaikutukset. Ilman lehden neuvoja naisen 

on turha haaveillakaan nousujohteisesta urapolusta, joka kuitenkin luonnollistetaan jokaisen naisen 

perimmäiseksi tavoitteeksi. Jutussa sanotaan, että elämässä on päästävä eteenpäin. Paikalleen ei siis 

auta jumiutua vaan aina on mentävä eteenpäin. Naisen on muutettava ja kehitettävä itseään 

saavuttaakseen menestyksen sekä päämääränsä ja päästäkseen eteenpäin.  

 

Menestys näkyy taustaoletuksena sellaisissakin jutuissa, joissa siitä ei suoraan puhuta. Jutussa 9 

syytä, miksi naisten pitää auttaa toisiaan työelämässä annetaan naisille eväitä käytöksen 

muokkaamiseen ja työelämässä verkostoitumiseen. Vaikka juttu on naamioitu korostamaan naisten 

verkostoitumisen tärkeyttä, rivien välistä välittyy toinen sanoma, joka on jutun lopussa kirjoitettu 

auki: naisen on tehtävä unelmistaan totta, saavutettava jotakin elämässään. Cosmopolitanin 

sanavalinnat unelma ja saavutus kytkeytyvät toisiinsa. Tuntuu, että jokaisen naisen unelman on 

oltava juuri menestyksen saavuttaminen.  

 
”Kaikkien ei tarvitse tehdä uraa, sen pitäisi silti olla mahdollista.” 

 

Yllä olevalla lausahduksella toimittaja yrittää häivyttää ajatusta siitä, että joka naisen tulee olla 

uranainen, menestyjä. Uran pitäisi olla kaikille mahdollista, vaikkei kaikkien tarvitse sitä 

tehdäkään, sanotaan. Toteamalla näin lehti korostaa uravinkkeliä ja tuo menestymisen diskurssia 

esille. Lukijalle syötetään huomaamatta ajatus siitä, että sinullakin on mahdollisuus menestyä.  

 

Menestymisen diskurssissa tuodaan esille erilaisia ja erikoisia ammatteja. Yksi nainen on 

mangapiirtäjä, toinen trendianalyytikko, kolmas anestesia- ja leikkaushoitaja, neljäs 

valtiovarainministeriön hallitussihteeri, viides tutkija ja niin edelleen. Tyypillistä Cosmopolitanin 

menestystöille on se, että naiset ovat töissä jatkuvasti tai tekevät töitä paljon ja ovat usein korkeasti 

koulutettuja. Naiset eivät ole päätyneet menestysammattiin sattumalta, vaan he ovat pyrkineet ja 

halunneet alalle. Työtä kuvataan haastavaksi ja rankaksi, työpäiviä pitkiksi. Palkasta puhutaan vain 

harvoissa menestysdiskurssin värittämissä jutuissa, mutta silloin kun palkasta puhutaan, sen 

korostetaan usein olevan melko tai liian pientä suhteessa työn vaativuuteen. Vaikka nainen siis 

tekee vaativaa ja vastuullista työtä, palkkaa ei heru tarpeeksi. Cosmopolitanin jutuissa naiset 

korostavat myös sitä, että he voisivat paiskoa töitä nykyistä pienemmälläkin palkalla. 

Cosmopolitanin naiselle menestys on ennen kaikkea haastavia ja vastuullisia sekä kiinnostavia 

työtehtäviä, ei niinkään suurta palkkaa. Toisen viihde on toisen työ -jutussa raadannan ja 



 96

tienaamisen suhdetta kuvataan seuraavasti: paljon työtä pienellä palkalla, puoli-ilmaiseksi ja 

koskaan ei tiedä, milloin rahaa tulee. Vaikka työ on siis arvostettua ja uraputki menestyksekäs, 

palkka ja työn vaativuus eivät Cosmopolitanin naisella korreloi. 

 

Diskurssissa korostuu ajatus siitä, että menestyjänaisen on aina päästävä työssään ja elämässään 

eteenpäin (9 syytä, miksi naisten pitää auttaa toisiaan työelämässä, Mangan pauloissa, Hiukset 

hallinnassa). Jutuissa sanotaan, että nainen ei halua koskaan jämähtää paikalleen ja ajatella 

olevansa tarpeeksi hyvä. Naisen on siis jatkuvasti kehityttävä. Toimittaja tuo menestyksen 

diskurssia kysymyksillään myös sellaisiin juttuihin, joissa jokin toinen diskurssi on menestyksen 

diskurssia hallitsevampi. Näin tehdään esimerkiksi jutussa Hiukset hallinnassa, jossa toimittaja 

yllättäen kysyy korkeinta tasoa, jolle kampaaja voi päästä. Oletuksena siis on, että uraportaita on 

edettävä ylöspäin, oli ammatti mikä hyvänsä. On tavoiteltava korkeinta tasoa, ei hyvää, tavallista tai 

keskimääräistä tasoa. Vain korkein ja paras kelpaa. Cosmopolitan korostaa, että menestystä on 

pakko tavoitella.  

 

Naisen menestystä ja arvovaltaa vastuullisissa tehtävissä korostetaan sanavalinnoilla ja 

painotuksilla. Jutussa ”Uskottavuus on asenteesta kiinni” nainen muun muassa neuvottelee ja 

koordinoi. Tällaisten sanojen käytöllä Cosmopolitan tuntuu tekevän naisen työtehtävistä entistä 

vakuuttavampia ja uskottavampia. Käsitteet kasvattavat arvovaltaa ja asiantuntijuutta. Niillä 

vakuutetaan, että kyseessä on työ, jollaista eivät suinkaan kaikki kykene tekemään. Jutun otsikko 

kertoo, että menestyvälle naiselle tärkeää on uskottavuus. Ei auta, jos nainen on ahkera, osaava tai 

hyvä, jos uskottavuus puuttuu. Otsikossa kerrotaan, että oikealla asenteella naisesta tulee uskottava. 

Jos nainen siis muokkaa asennettaan oikeanlaiseksi ja kasvattaa uskottavuuskerrointaan, hän voi 

menestyä − aivan kuten jutun esimerkkinainen. 

 

Cosmopolitan listaa menestyksen avaimiksi perustekniikan, innon, rohkeuden, sitkeyden, energian, 

kovan työn ja sisun. Erityisen tärkeäksi menestystekijäksi nousevat hyvä yhteishenki ja muiden 

tuki. Nainen siis tarvitsee apuja, tukea ja turvaa menestyäkseen. 

 

Cosmopolitanissa menestyksen diskurssiin sisältyy voimakas lataus siitä, että menestystyö on yhtä 

kuin työ, josta nauttii. Jutussa Eläimellistä menoa esitellään neljä eläinammateissa työskentelevää 

naista, joista kaksi on yrittäjiä, jotka ovat saaneet firmansa pyörimään hyvin. Rahasta ei jutussa 

puhuta vaan työn palkitsevuudesta. Naiset ovat hakeutuneet työhönsä ja menestyneet siinä, koska 

kyseessä on toiveammatti, lapsuuden unelma ja eläinrakkaus. Ehkä eläinten parissa tehtävä työ ei 
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ole erityisen hyvin palkattua, koska rahasta vaietaan. Tai kenties tuloista vaikeneminen johtuu siitä, 

että Cosmopolitan haluaa korostaa työn ihanuutta ja emootioihin kytkeytyvää palkitsevuutta paksun 

tilipussin sijaan. Cosmopolitanissa menestyjänainen on siis onnellinen, työhönsä tyytyväinen 

nainen.  

 

Nainen tavallisena duunarina -diskurssi 

 

Diskurssissa nainen tavallisena duunarina nainen representoidaan tuiki tavallisessa työssä kuten 

kampaajana, myyjänä, hoitajana, kokkina tai merimiehenä. Naisen työ esitetään kovana ja rankkana 

puurtamisena, jossa on pienet ilonsa ja kohokohtansa, mutta joka ei kuitenkaan ole erityisen 

hohdokasta, jännittävää tai korkealla töiden hierarkiassa. Tavallisen duunarin diskurssissa nainen 

joutuu painamaan pitkiä työpäiviä usein pienellä palkalla. Diskurssin nainen on yleensä 

naisvaltaisella alalla, joskin muutama esimerkkitapaus on päätynyt työhön, jossa enemmistö 

kollegoista on miehiä. Nainen tavallisena duunarina -diskurssissa naisilla on työssään pieniä iloja, 

mutta myös suuria suruja, joista esimerkki on työn raskaus. 

 

Diskurssi näkyy useissa sisällön erittelyssä henkilöjutuiksi kategorisoimissani jutuissa. 

Cosmopolitanilla on taipumusta valita ”elävistä”, oikeista naisista representoitaviksi sellaiset, jotka 

tekevät aivan tavallista työtä. Näihin naisiin on helppo samaistua. Diskurssissa naiset kertovat 

avoimesti sekä työelämän plussista että miinuksista. 

 

Naisten päätymistä työhönsä kuvaillaan ryhtymiseksi, innostumiseksi, ajautumiseksi, päätymiseksi 

ja haluamiseksi. Useimmissa diskurssin jutuissa nainen representoidaan ikään kuin alalle sattumalta 

ajautuneeksi. Sanavalinnoista syntyy vaikutelma, että tavallisten ammattien edustajat eivät ole 

erityisesti hakeneet tai tavoitelleet valitsemaansa alaa vaan ovat huomaamatta ajautuneet työhön.  

 

Cosmopolitanin toimittajilla tuntuu olevan asenteita representoimiaan ammatteja kohtaan. Jutussa 

Juustoa ja irtokananmunia esitellään juustokaupan pitäjänainen. Nainen on aiemmin työskennellyt 

unelma-ammatissaan toimittajana, joka liikkunut julkkispiireissä ja elänyt ilmeisesti hohdokasta, 

mutta ahdistavaa elämää. Jutun nainen vaihtoi ammattia toimittajasta myyjäksi ja yrittäjäksi. 

Naisen aiempaa ammattia kuvaillaan unelmaksi, mitä ilmausta ei kauppiaan työstä käytetä. Se ei 

siis ole mikään unelma-ammatti vaan ennemminkin ainoa vaihtoehto ja sattumankauppaa. 

Cosmopolitanin toimittaja näyttää asenteellisuutensa kysymällä jutussa, mitä nainen teki ennen 

juustokauppiaan uraansa. Toimittaja siis olettaa, että jotakin muuta nainen on varmasti tehnyt ennen 
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tällaista työtä. Vaikutelmaa tukee myös se, että naisen sanotaan tekstissä päätyneen 

juustokauppiaaksi. Nainen ei siis ole opiskellut tai hinkunut alalle vaan päätyi, sattumalta.  

 

Sattumalta ammattiin päätymistä korostetaan useissa aineiston jutuissa. Tekstissä asiaa tuodaan ilmi 

merkitsevin sanavalinnoin. Naiselle kerrotaan selvinneen, että työ on hänen juttunsa; hänellä kävi 

hirveän hyvä tuuri; hän ajautui ammattiin kokeiltuaan sitä työharjoittelussa; hän tiesi, mihin itsensä 

pisti. Diskurssin nainen ei siis haaveile tai uneksi ammatista, johon lopulta päätyy, mutta tekee silti 

työnsä nurisematta. Ammatinvalinnassa on kyse tuurista ja sattumasta, ei tavoitteista ja niiden 

saavuttamisesta.  

 

Tavallisen duunarin diskurssissa Cosmopolitan representoi työnteon rankaksi puuhaksi, joka vie 

veronsa. Nainen joutuu tekemään paljon, sillä pienellä panoksella ei tavallisesta työstä selviä. 

Jutussa Mangan pauloissa naisen kerrotaan opiskelevan, tekevän opetustöitä, freelancerhommia, 

piirtävän Anime-lehteä, tekevän levynkansia ja julisteita sekä ohjaavan piirtämiskursseja. Naisen 

vapaa-ajasta ei puhuta, joten lieneekö sitä ollenkaan. Ehkä tavallisen duunarin kaikki aika kuluu 

työntekoon, eikä tämä osaa sanoa ei.  

 

Diskurssin jutuissa työntekoa kuvataan arkiseksi ja rankaksi. Työksi, jossa ei ole hohdokkuudesta 

tietoakaan. Työtä kuvataan arkiseksi liiketyöksi, johon tarvitaan piristystä (Hiukset hallinnassa). 

Työ on rankkaa ja päivät pitkiä (Hiio hoi!, Leidi landella, Raskasta työtä ja huvia, Porukalla 

kokkaamaan, Vieraalla maalla koti-Suomessa). 

 
”Kiireisinä aikoina tänne tarvittaisiin enemmän työntekijöitä. Vuorot ovat joskus pitkiä: vappuna 

peräti 16 tuntia. [--] Tässä työssä täytyy vain päästä rytmiin kiinni ja pysyä liikkeellä, niin hommat 

eivät kasaudu päälle.” 

”Työ oli joskus hiukan rankkaa kuumassa konehuoneessa.” 

”Työ on joskus raskasta, sillä asiakkailla on rankkoja taustoja. Työaikamme vaihtelevat paljon 

lyhyellä varoitusajalla. Teen joka viikko suunnilleen saman tuntimäärän, mutta illat voivat venyä.  

Toisaalta ehdin käydä omilla asioilla vaikka lounasaikaan.” 

 

Esimerkkipoiminnoista käy ilmi, että työntekijöitä ei ole tarpeeksi ja töitä on painettava jatkuvasti 

täysillä tai tehtävät kasautuvat. Nainen ei voi hengähtää hetkeäkään. Naisen on turha suunnitella 

henkilökohtaista elämäänsä tai vapaa-aikaansa, sillä illat venyvät ja työajat vaihtelevat paljon, ei 

vain vähän tai välillä. Naisen on päivystettävä ja oltava työnantajan käytössä aamusta myöhäiseen 
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iltaan, ja omaa elämäänsä hän voi yrittää hoitaa esimerkiksi lounasaikaan. Diskurssin määrittämissä 

jutuissa ei tuoda esille sitä, että naisilla olisi mahdollisuutta vapaa-ajan viettoon tai perhe-elämään.  
 

”Pitkistä päivistä ei pitäisi valittaa, sillä se tarkoittaa, että töitä riittää.” 

 

Vaikka työ on siis raskasta, mikä näkyy lähes jokaisessa diskurssin jutussa, naiset vähättelevät 

asiaa. Kommentista yllä käy ilmi, että työn raskaudesta ja pitkistä päivistä kertominen on 

valittamista, mitä ei pitäisi tehdä, jos mielii saada töitä jatkossakin. Lausahduksesta kuitenkin 

välittyy ajatus, että perimmiltään nainen on väsynyt pitkiin päiviin ja olemattomaan vapaa-aikaan. 

 

Toisaalta taas tavallisesta työstä voi nauttiakin, vaikka palkka on pieni ja päivät pitkiä.  

 
”Elämäni on muuttunut todella paljon. Elintaso on ehkä laskenut, mutta elämänlaatu on parantunut. 

Kauppiaana minua ei ole kertaakaan harmittanut mennä töihin.” 

 

Tavallisen, ei ehkä kovin arvostetun ammatin valinta tarkoittaa siis elintason laskemista, tilipussin 

kaventumista ja silti elämänlaadun kohentumista. Nainen tavallisena duunarina -diskurssin 

naisesimerkit löytävät työstään hyvää. Työn hyviä puolia kuvaillaan teksteissä seuraavasti: nainen 

on työnsä pauloissa, innostunut, työ on haastavaa ja vaihtelevaa, työssä viihdytään, se on kivaa. 

Yhdessä tekeminen ja muiden naisten tuki tuntuu olevan teema, joka nousee diskurssin naiselle 

keskeiseksi. 

 
”Työporukassa on mainio yhteishenki.” 

”Leikkaussalissa pärjää yhteistyöllä.” 

 

Yhteishengen on siis oltava mainiota ja yhteistyön saumatonta, jotta nainen pärjää työssään. 

Cosmopolitan antaa ymmärtää, että naisen on voitava luottaa tukiverkostoonsa ja kollegoihinsa 

pystyäkseen toimimaan työelämässä. 

 

Diskurssissa työstä välittyy myös väliaikaisuuden leima. Työtä ei ehkä aiota tehdä loppuelämää tai 

ainakaan se ei ole suunnitelmissa. Haaveissa siintää kuva toisenlaisesta, siististä sisätyöstä.  

 
”Maatalon emännäksi en aio ruveta, koska haluan jäädä pääkaupunkiseudulle ja työskentelisin 

mieluummin toimistossa.” 
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Erityisen selvästi Cosmopolitanin ja lehden toimittajan asenteellisuus naista ja työtä kohtaan näkyy 

jutussa Tohtoriksi vai duunariksi. Jutussa asetetaan vastakkain ammattikoulusta duunareiksi 

valmistuvat ja akateemisesti koulutetut naiset. Jo otsikko kertoo, että naisen on tehtävä valinta, 

ryhtyäkö tohtoriksi vai duunariksi. Duunari-sana kalskahtaa korvaan värittyneeltä. Duunarilla 

tarkoitetaan stereotyyppisesti työn raskaan raatajaa, tohtorilla jotakin hienoa ja akateemista. Juttu 

kääntää stereotypiat ylösalaisin, eikä suinkaan nosta korokkeelle akateemisia vaan duunariammatit.  

 

Cosmopolitan ottaa jutussa mukaan jopa yhteiskunnallisen ulottuvuuden, mikä on yllättävää. 

 
”Suomi kuitenkin tarvitsisi lisää juuri Nean kaltaisia ammattikouluopiskelijoita. Tohtoreita meillä 

kyllä riittää, mutta ei putkimiehiä, sähköasentajia eikä lähihoitajia.” 

”Moni nuori voisi olla paljon onnellisempi perinteisessä ammatissa kuin esimerkiksi akateemisella 

uralla.” 

 

Cosmopolitan välittää tekstissä arvolatauksia ja ehdottaa, että perinteisiin, duunariammatteihin 

liittyy onnellisuus. Perinteisessä ammatissa voi olla jopa paljon onnellisempi kuin akateemisessa 

ammatissa. Samalla lehti tulee väittäneeksi, että akateemisella uralla olevat eivät ole erityisen 

onnellisia. Tuomalla tekstiin yhteiskunnallisen ulottuvuuden ja ongelman perinteisten ammattien 

työvoimapulasta Cosmopolitan ei yritä palauttaa ongelmallista tilannetta naisyksilön syyksi vaan 

tuo mukaan yhteiskunnan rakenteelliset ongelmat. Lehti kertoo, mikä on tilanne ja vaivihkaa 

ehdottaa siihen ratkaisua, houkuttelee onnellisuuteen vedoten nuoria naisia duunaritöihin.  

 

Cosmopolitan pyrkii kääntämään arvostuksen kelkkaa esittelemällä nainen tavallisena duunarina –

diskurssissa tavallisia, perinteisiä ammatteja. Ääneen ja juttujen aiheeksi eivät pääse johtajanaiset, 

eikä menestystä tuoda esille ollenkaan, sillä se ei kuulu diskurssin tematiikkaan. Sen sijaan 

puheenvuoron saavat tavalliset, tavallisissa töissä olevat naiset, joiden työ on rankkaa, mutta 

palkitsevaa. Naiset ovat työssään tyytyväisiä ja löytävät siitä hyviä puolia. Diskussissa akateemiset 

ammatit näyttäytyvät työttömyyden tyyssijoina ja duunariammatit innostavina, varmoina 

työpaikkoina, joissa tekijöitä tarvitaan tulevaisuudessakin. Diskurssissa Cosmopolitan ehdottaa, että 

putkimiehen tai kaupan kassankin työtä on arvostettava ja että se voi olla mielenkiintoista ja 

kiehtovaa siinä, missä muutkin työt. Vaikka perinteinen ammatti voi tarkoittaa naiselle pientä 

palkkaa, tilipussin paksuus ei ole työssä prioriteettilistan kärjessä.  
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Nainen epävarmana stressaajana -diskurssi 

 

Epävarmuuden ja stressaamisen diskurssi muistuttaa Trendissäkin esiintynyttä samannimistä 

diskurssia, jossa nainen tarvitsee runsaasti ohjeita ja vinkkejä, miten työelämässä toimia. Naisella 

on ongelmia, työ ei ole tyydyttävää, palkka on kehno eikä mikään tunnu onnistuvan. Cosmopolitan 

rientää jälleen apuun ja käsittelee työelämän ongelmia − useimmiten siltä kannalta, että muutos on 

naisesta itsestään kiinni. Cosmopolitan olettaa, että ongelma on ainakin osin naisen väärän 

toiminnan tulosta ja siksi erilaisin toimintamallein ratkaistavissa. 

 

Naisen epävarmuus näkyy Cosmopolitanin jutuissa esimerkiksi siten, että nainen tarvitsee apua 

ansioluettelon laadintaan, menestyksen tavoitteluun, työtodistusten pyytämiseen ja stressin 

vähentämiseen (Selkeyttä ansioluetteloon, Ohjelmoi mielesi menestykseen, Työtodistus mukaan 

kesätöistä, Naisia hermoromahduksen partaalla, Rohkeasti irti rutiineista, Kuukauden kysymys: 

”Pelkään uupuvani töissä, mikä neuvoksi?”, Puuduttaako meno työpaikalla?, Voiko määräaikaisen 

työsopimuksen irtisanoa?, Kestääkö liksasi vertailun?)  

 

Cosmopolitan representoi naisen epävarmana stressaajana aivan yksinkertaisissakin työasioissa. 

Lehti neuvoo esimerkiksi tekemään ansioluettelon huolella sekä selkeästi ja pyytämään 

työtodistuksen työnantajalta heti työsuhteen päätyttyä. Tekstistä välittyy kuva naisesta, joka ei oma-

aloitteisesti osaa tehdä edes alkeellisimpia asioita. Cosmopolitan karaisee naista ja tämän 

epävarmuutta antamalla tarkkoja ohjeita, miten missäkin tilanteessa tulee menetellä. Yksin nainen 

ei selviydy. 

 

Työelämä on naiselle usein rankkaa ja ahdistavaa. Jutussa Juustoa ja irtokananmunia naisen 

kerrotaan olleen työstään ahdistunut ja vaihtaneen sitten ammattia. Työtä kuvataan siis niin 

ahdistavaksi, että tilanteeseen ei auttanut muu kuin alanvaihto. Myös jutuissa Naisia 

hermoromahduksen partaalla ja Rohkeasti irti rutiineista toistuu sama teema, ahdistuneisuus ja 

tyytymättömyys työelämässä. Naisten kerrotaan kyllästyneen työhönsä, tehneen radikaaleja 

ammatinvaihdoksia ja täyskäännöksiä uralla. Naiset kuvataan uupuneiksi, väsyneiksi, 

hermoromahduksen partaalla oleviksi. Ongelmiksi listataan valtavat odotukset, kiltin tytön 

syndrooma, pään kiristäminen, kärsiminen ahdistuksesta ja uupumisesta, työn sekä perheen 

yhteensovittamisen vaikeutuminen ja pätkätyöt.  
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Cosmopolitan antaa naisesta kuvan moniongelmaisena, työhönsä tyytymättömänä huolehtijana, 

jonka epävarmuudella ei ole rajoja. Naisilla pyyhkii niin huonosti, että he ovat hermoromahduksen 

partaalla, miten yksi jutuista on myös otsikoitu. Cosmopolitan representoi naiset niin suuren 

paineen alle, että nämä ovat ajautuneet umpikujalta kuulostavaan hermoromahdukseen. Toki lehti 

jakaa ohjeita myös tähän ongelmaan, sillä se korostaa, että kaikki ongelmat ovat naisen itsensä 

ratkaistavissa. Cosmopolitan käskee naista tekemään töitä kuin mies, millä ongelmat ratkeavat. 

Nainen on siis vain toiminut väärällä tavalla, feminiinisesti, ja jos hän omaksuu työelämässä 

miehiset käytösnormit, ongelma on pois pyyhkäisty.  

 

Epävarmuuden ja stressin diskurssissa ongelmat kytkeytyvät usein rahaan. Jutussa Toisen viihde on 

toisen työ naiset tekevät pitkää, jopa 10-tuntista päivää, paljon työtä pienellä palkalla, eivätkä he 

koskaan tiedä, milloin rahaa tulee. Nainen ei siis voi koskaan olla varma siitä, milloin saa palkkaa ja 

milloin ei. Cosmopolitan representoi naisen elämään jatkuvassa stressaavassa epävarmuudessa.  

 

Diskurssissa nousevat esille uupumus ja työpaikan rutiinien tympiminen. Jutuissa Kuukauden 

kysymys: ”Pelkään uupuvani töissä, mikä neuvoksi?” ja Puuduttaako meno työpaikalla? jo juttujen 

lähtökohta on, kuten otsikot vihjaavat, että töissä uuvutaan, se pelottaa ja että työpaikalla on 

puuduttavaa. Cosmopolitan ei anna diskurssissa erityisen myönteistä kuvaa naisen ja työelämän 

suhteesta vaan kertoo, ettei töissäkäynti ole ruusuilla tanssimista. Cosmopolitanin naisella on aina 

pelko ja huoli siitä, ettei hän jaksa töissä, työt ahdistavat, eikä hän tiedä, mitä missäkin tilanteessa 

pitäisi tehdä.  

 

Nainen sorron kohteena -diskurssi 

 

Diskurssi nainen sorron kohteena eroaa merkittävästi muista Cosmopolitanin naisen ja työn 

suhdetta ilmentävistä diskursseista. Jutuissa marginaalisesti esiintyvässä sortodiskurssissa 

Cosmopolitan tuo esille työelämän epäkohtia, jotka liittyvät naissukupuoleen. Osan ongelmista lehti 

palauttaa naisen itsensä syyksi. Nainen on ehkä käyttäytynyt väärällä tavalla, koska on kohdannut 

syrjintää tai ei ole saavuttanut menestystä. Toisaalta taas diskurssissa aivan kaikkia ongelmia ei 

kaadeta naisyksilön niskaan, eikä kaikkea voi muuttaa omalla toiminnalla. Cosmopolitan nostaa 

sortodiskurssia esiin puhumalla suoraan (nais)sukupuoleen liittyvistä epäoikeudenmukaisuuksista 

työelämässä. Vaikka Cosmopolitan luo naisen ja työn suhteelle uudenlaisia mahdollisuuksia ja avaa 

lukijan silmiä, se syyllistyy myös stereotypioiden toistamiseen: vaikka lehti tiedostaa ongelmien 
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olemassaolon, se ei pyri etsimään niille ratkaisua tai kaivamaan syitä pintaa syvemmältä. Tällainen 

toiminta ei naistenlehden agendalle mahdu. 

 

Sortodiskurssissa Cosmopolitan esittää sortamiseksi seuraavia seikkoja: naisen palkka on pienempi 

kuin miehen palkka, naisen ulkomuoto ja elopaino vaikuttavat ratkaisevasti työpaikan saamiseen, 

nainen ei sukupuolensa vuoksi pärjää työelämässä miesten tavoin (9 syytä, miksi naisten pitää 

auttaa toisiaan työelämässä, Kiusaaja kuriin, Onko työpaikka kiloista kiinni, Miksi nainen tienaa 

vähemmän?, Kestääkö liksasi vertailun?). Diskurssissa myös vähättely, nimittely ja tytöttely 

käsitetään naissorroksi (Hiio hoi!, ”Uskottavuus on asenteesta kiinni”).  

 

Cosmopolitan ehdottaa, että naisten on autettava toisiaan työelämässä, koska naiset ovat siellä 

automaattisesti alakynnessä. Naisia ei oteta vakavasti, he eivät pääse urallaan eteenpäin eivätkä 

palkat parane. Cosmopolitanin mukaan syy on naisessa itsessään. Naisen käyttäytyminen vaikuttaa 

lehden mukaan siihen, että työelämä on epätasa-arvoista. 

 
”Naiset tukevat passiivisuudellaan työelämän epätasa-arvoa.” 

 

Lehti siis väittää, että työelämän epätasa-arvoisuus ja naisten sortaminen ovat naisten omaa syytä. 

Koska naiset ovat passiivisia, työelämä on epätasa-arvoista, kuuluu lehden väite. 

Esimerkkisitaatissa yllä ei anneta epätasa-arvoisuuden syille mitään muuta vaihtoehtoa kuin naisten 

passiivisuus. Naiset ovat itse hankkineet itsensä nykytilanteeseen. Se on heidän syytään. 

Cosmopolitan ei mainitse sanallakaan, että epätasa-arvoisuudella voisi olla tekemistä työelämän 

hitaasti muuttuvien ja jäykkien rakenteiden, miesten käytöksen tai työelämää järjestävien 

käytäntöjen kanssa. 

 

Naisille vakuutetaan kerta toisensa jälkeen, että sukupuolten tasa-arvoa ei työmaailmassa ole 

olemassakaan ja että naisten on tehtävä asialle jotakin. 

 
”Lukuisten tutkimusten mukaan työelämä on epätasa-arvoista. [--] On meidän naisten velvollisuus 

tehdä asialle jotakin.” 

”Kun naiset auttavat toisiaan, tulee niin työelämästä kuin yhteiskunnasta ylipäätään tasa-

arvoisempi.” 

”Vaarallisin miina on uskoa, että maailma on tasa-arvoinen. Jotta voisit pärjätä miesten kanssa, on 

sinun opeteltava vallan kieli eli miesten tapa puhua.” 
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Cosmopolitan ehdottaa, että naissortoa voidaan vähentää vain naisten toiminnalla. On naisten 

velvollisuus toimia yhdessä ja autettava toisiaan. Yksin naiset eivät siis pärjää. Koska naiset ovat 

Cosmopolitanin mukaan työelämän epätasa-arvon suurin aiheuttaja, naisten tulee unohtaa 

sukupuolensa ja omaksua miesten eli vallan puhetapa. Feminiinisyys on siis työnnettävä syrjään, 

sillä maskuliinisuudella hallitaan maailmaa. Väittämällä naiivisti näin Cosmopolitan sysää 

työelämän ongelmat naissukupuolen syyksi. Samalla lehti unohtaa, että ehkä syy naisten 

sortamiseen onkin työelämän käytännöissä tai miehissä ja maskuliinisissa tavoissa. 

 

Naissorrosta käytetään diskurssissa nimityksiä henkinen väkivalta, jatkuva kiusaaminen, mitätöinti, 

häirintä, kielteinen käytös, syrjintä ja tytöttely. Cosmopolitan luo siis sortamisesta kuvaa 

monisyisenä ja -muotoisena naissukupuolta vähättelevänä toimintana. Lehti kertoo, että ristiriitoja 

syntyy joskus jokaisella työpaikalla. Sanomalla näin Cosmopolitan antaa ymmärtää, että sortaminen 

on tavallista eikä sitä voi välttää, sillä jokaisella työpaikalla sitä tapahtuu joskus. Naisalistus 

näytetään näin luonnollisena, jopa hyväksyttävänä toimintana. 

 

Vaikka Cosmopolitan tiedostaa naisalistuksen ja -sorron olemassaolon, se ei etsi syitä ongelmiin 

pintaa syvemmältä. Syiden sijaan lehti ehdottelee erilaisia toimintamalleja ongelmatilanteisiin: 

naisen tulee ilmaista kiusaajalle, ettei hyväksy toimintaa, pitää asiasta kirjaa, otettava yhteyttä 

esimieheen ja puhuttava läheisilleen. Toimintamallilistasta käy ilmi, että ongelma on jälleen kerran 

palautettavissa naiseen. Naisen on itse toimittava, jos hän haluaa tehdä asialle jotakin. Jos nainen ei 

Cosmopolitanin ohjeita noudata, on turha kuvitella epäoikeudenmukaisen käytöksen loppuvan.  

 

Sortodiskurssissa sukupuoliin liittyvät haasteet ja ongelmat työelämässä kytketään etenkin niihin 

naisiin, jotka työskentelevät miesvaltaisilla aloilla. Jutuissa Hiio hoi! ja ”Uskottavuus on asenteesta 

kiinni” haastatellaan miesvaltaisten alojen naistyöntekijöitä. Yksi naisista työskentelee 

öljytankkerilla korjaajana ja moottorimiehenä, toinen puolestaan on valtiovarainministeriössä 

hallitussihteerinä.  
 

”Olen osastomme nuorin, mutta en ole koskaan kohdannut tytöttelyä enkä tarvinnut imagolaseja.” 

”Etukäteen miesvaltainen työporukka vähän arvelutti, sillä Temperassa on vain muutama nainen. 

Tulimme kuitenkin hyvin toimeen, eikä minua syrjitty.” 

 

Vaikka juttujen teema on naisten työnkuvan esittelyssä, toimittaja on halunnut nostaa esille 

syrjimisen ja tytöttelyn. Sitaattien perusteella vaikuttaa siltä, että juttujen naiset ovat itsekin 
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sukupuolisyrjintää miettineet, mutta eivät kuitenkaan myönnä sitä kohdanneensa. Tekstistä saa sen 

käsityksen, että tytöttely on hyväksyttävää, jos kyseessä on nuori nainen. Se, ettei nainen ole 

vähättelyä kohdannut, tuodaan esille enemmän poikkeuksena kuin sääntönä.  

 

Erääksi sorron muodoksi Cosmopolitan sijoittaa ylipainoisten naisten syrjinnän työmarkkinoilla. 

Jutussa Onko työpaikka kiloista kiinni? paljastetaan, että lihavia naisia syrjitään, mistä kertovat sekä 

lihavat naiset itse että työnantajat. Jutun ingressissä lähdetään heti metsästämään syyllisiä. 

 
”Ylipainoinen nainen häviää työmarkkinoilla hoikille kilpasisarilleen työpaikoissa ja tilipussissa. 

Onko syy työnantajan asenteissa vai työntekijän laiskuudessa?” 

 

Cosmopolitan väittää jutun ingressissä, että syyn lihavien naisten sorsintaan täytyy piillä joko 

työnantajassa tai tekijöissä eli naisissa. Muita syitä lehti ei etsi eikä ehdota. Jompikumpi näistä on 

syyllinen. Työntekijöiden eli naisten viitataan ingressissä olevan laiskoja eli laiskuus on 

Cosmopolitanin väitteet perusteella suoraan kytköksissä naisten sortamiseen. Naiset ovat siis 

laiskoja ja lihavia, minkä vuoksi heillä menee töissä huonosti.  

 

Vaikka juttuun on haastateltu useita eri ihmisiä ja pohdittu eri näkökulmia sekä syitä tilanteeseen, 

jutun lopussa Cosmopolitan palauttaa lukijan lähtötilanteeseen.  

 
”Ongelmia on joidenkin työntekijöiden elämäntavoissa, mutta myös heidän omassa 

asennoitumisessaan ylipainoon.” 

 

Lopulta ylipainoisten naisten syrjintä työmarkkinoilla on siis näiden naisten omaa syytä. Rivien 

välissä Cosmopolitan ehdottaa, että naisten on syytä laihduttaa ja muuntautua tavanomaiseen 

muottiin sopivaksi, jotta tilanne helpottuu. Vika ei tälläkään kertaa ole työnantajien pinnallisessa 

ajattelutavassa tai lihavuuteen liittyvissä stereotypioissa vaan naisissa itsessään. Nainen on lihavana 

vääränlainen, mikä oikeuttaa työnantajan karsastamaan tätä. 

 

Sortodiskurssissa palkkakysymys nousee keskeiseksi. Cosmopolitan yrittää selvittää, miksi naisen 

tilipussi on miehen lompakkoa laihempi (Miksi nainen tienaa vähemmän?, Kestääkö liksasi 

vertailun?). Juttujen otsikot kertovat, että on luonnollista, että nainen tienaa miestä vähemmän ja 

lehti lupautuu vain kertomaan syitä tilanteeseen. Cosmopolitan myös olettaa, ettei naisen palkka ole 

ollenkaan vertailukelpoinen.  
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Otsikoilla ja kysymyksenasettelulla Cosmopolitan korostaa, että jokin syy kieroutuneeseen 

palkkatilanteeseen on oltava. Lehti ei kuitenkaan pääsee pintaa syvemmälle asiaa analysoimaan 

vaan sortuu toistamaan ikiaikaisia stereotypioita. Tekstissä sanotaan, että naisvaltaisilla aloilla 

palkat ovat kehnoja ja että miesjohtajat tienaavat miljoonapalkkoja suuryrityksissä, joihin naisten on 

vaikea päästä. Naisten kerrotaan panostavan perheeseen ja miesten uraan. Ehkä huomaamattaan 

Cosmopolitan tulee pedanneeksi naiselle paikkaa kotona hellan ja nyrkin välissä samalla, kun se 

sijoittaa miehen automaattisesti uraputkeen ja johtoasemaan. Tieteellisiä faktoja lehti ei väitteensä 

tueksi kerro vaan monistaa myyttejä mututuntumalta.  

 

Nainen sorron kohteena -diskurssissa Cosmopolitan tuo esille naissukupuoleen työelämässä liittyviä 

ongelmia. Vaikka sortoteeman esilletuominen on ansiokasta, Cosmopolitan ei pääse aiheen 

kehittelyssä pintaraapaisua pidemmälle. Näin siksi, että Cosmopolitan toteuttaa naistenlehtiin 

kuuluvaan feminiinisyyden kulttuuria palauttamalla ongelmat aina naiseen ja tämän toimintaan. 

Cosmopolitan olettaa ja antaa ymmärtää, että kaikki työelämän ongelmat ja vinoumat ovat 

poistettavissa naisten käyttäytymistä ja toimintamalleja muuttamalla. Ehkä siinä on syy myös 

siihen, miksi lehti niin hanakasti tarjoaa jutusta toiseen omia pettämättömiä neuvojaan naisille 

ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi. 

6.3 Yhteenvetoa analyysistä 
 
Trendin ja Cosmopolitanin naisen ja työn suhdetta määrittävissä diskursseissa on sekä 

yhtäläisyyksiä että eroja. Molemmissa lehdissä esiintyy omanlaisensa menestymisen diskurssi ja 

epävarmuuden sekä stressin diskurssi. Siihen yhtäläisyydet loppuvatkin. Diskursseja on 

molemmissa lehdissä neljä eli yhteensä kahdeksan, eikä jäljelle jäävissä neljässä diskurssissa ole 

samoja ominaisuuksia. Käyn tiivistetysti läpi diskurssit pääpiirteittäin ja vertailen niiden 

rakenteellisia eroja ja yhtäläisyyksiä. Samalla vastaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni ja 

erittelen, millaisia diskursseja Trendin ja Cosmopolitanin jutuista löytyy (ks. luku 4. 

Tutkimuskysymykset, -aineisto ja -menetelmät). 

 

Trendin jutuissa vaikuttaneet diskurssit nimesin seuraavasti: nainen työelämän modernina 

menestyjänä, nainen epävarmana stressaajana, nainen huolettomana haaveilijana ja nainen 

monitoimiäitinä. 
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Trendin juttuaineistossa hallitsevaksi diskurssiksi osoittautui nainen modernina menestyjänä -

diskurssi. Diskurssissa naisen ja työn suhde esitetään naisen elämän suurten nautintojen tarjoajana. 

Vain työelämässä nainen voi löytää itsensä ja hän määrittyy työnsä kautta. Naisen ja työn suhde on 

menestystarina, jollaista jokaisen on tavoiteltava. Vain menestyksellä on väliä eikä sellainen työ 

kannata, jossa menestyä ei voi. Nainen modernina menestyjänä -diskurssissa työ on naisen suuri 

intohimo, joka menee kaiken muun edelle. Usein menestyksestä kärsivät naisen yksityis- ja perhe-

elämä. Jos naisella kuitenkin on työn lisäksi parisuhde, kumppanit tukevat pyyteettä naisen uraa ja 

menestystä. Menestyjänaiset tasoittavat tietä uraputkeen myös muille naisille. Tärkeimpiä avuja 

naisten menestyksessä ovat kunnianhimo ja muiden naisten tuki, verkostoituminen. Vain Trendin 

ohjeita noudattamalla nainen voi saavuttaa menestyksen. 

 

Trendissä toinen hallitseva diskurssi on nainen epävarmana stressaajana -diskurssi. Nainen on 

urallaan eksyksissä ja epävarma. Hän ei tiedä, miten menestys saavutetaan ja paineita hallitaan. Työ 

on epävarmaa ja tulot pienet. Nainen on ajautunut väärälle alalle, kauas haaveidensa ammatista. Työ 

on kovaa, kylmää kilpailua ja jatkuvaa stressiä − kaukana nautinnosta. Päällimmäinen syy tehdä 

stressaavaa ja epätyydyttävää työtä on raha. Paineita ja stressiä naiset voivat lievittää tukeutumalla 

ystäviinsä. 

 

Trendin jutuissa esiintyy myös kaksi marginaalista diskurssia. Nainen huolettomana haaveilijana -

diskurssissa naisen ja työn suhde representoidaan nautintosuhteeksi, josta haetaan hyvinvointia ja 

onnellisuutta, ei mainetta ja mammonaa. Nainen ei ota työasioista stressiä. Naisen on oltava 

työelämässä, mutta hänen ei tarvitse olla erityisen menestynyt, hyväpalkkaisessa työssä tai selvillä 

urasuunnitelmistaan. Naiset haaveilevat epärealistisista ammateista kuten sedukoskisena olemisesta 

tai terveellisistä, rentouttavista töistä. Naiset ovat huolettomia työntekijöitä, jotka käyttävät 

työaikansa lörpöttelyyn ja muiden kanssa seurusteluun sen sijaan, että antaisivat työnantajalle 

täyden panoksensa.  

 

Neljäntenä Trendissä esiintyy nainen monitoimiäitinä -diskurssi. Diskurssi on kaikista juttuja 

muotoilevista diskursseista marginaalisin. Diskurssin olemassaolon mahdollisuutta väläytetään vain 

pienesti, mutta sitäkin vallankumouksellisemmin. Diskurssi ehdottaa naisen, työn ja perheen 

yhdistämiselle Trendissä harvinaisen mahdollisuuden. Nainen esitetään puolisonsa tai perheensä 

elättäjänä ja töissä kävijänä. Nainen on monitoimiäiti. Nainen ei välttämättä ole urallaan erityisen 

menestynyt, muttei silti työelämän ulkopuolellakaan. Naisten puolisot tukevat naisten ratkaisua 
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jatkaa työelämässä vielä perheen perustamisen jälkeenkin. Diskurssissa nainen on uraputkessa ja 

mies kotona eli vanhat stereotypiat on käännetty päälaelleen. 

 
Cosmopolitanissa diskursseja on neljä kappaletta. Kahdessa diskurssissa on yhtymäkohtia Trendin 

diskursseihin, muut ovat erilaisia. Cosmopolitanin diskurssit ovat nainen työelämän tyytyväisenä 

menestyjänä, nainen tavallisena duunarina, nainen epävarmana stressaajana ja nainen sorron 

kohteena.  

 

Cosmopolitanissa hallitsevan diskurssin asemassa ovat menestysdiskurssi ja duunaridiskurssi. 

Nainen työelämän tyytyväisenä menestyjänä -diskurssissa nainen representoidaan menestyksen 

areenalle. Cosmopolitan antaa ymmärtää, että nousujohteinen urapolku on jokaisen naisen tavoite. 

Tavoitteen saavuttamiseksi naisen on seurattava tarkasti lehden antamia ohjeita, sillä yksin nainen 

ei voi menestystä saavuttaa. Naisen on muokattava itseään sopiakseen menestyksen muottiin. 

Tärkeitä menestyksen avittajia ovat naisen ystävät ja tukiverkosto. Nainen tekee pitkiä päiviä, usein 

pienellä palkalla. Menestys ei tarkoita paksua tilipussia vaan haastavia ja vastuullisia työtehtäviä, 

työssä viihtymistä ja siitä nauttimista. Cosmopolitanin menestyjänainen on yhtä kuin onnellinen, 

työhönsä tyytyväinen nainen.  

 

Cosmopolitanin toisessa hallitsevassa diskurssissa nainen tavallisena duunarina esitetään vaihtoehto 

menestysdiskurssille. Duunaridiskurssissa nainen representoidaan tuiki tavallisessa työssä kuten 

kaupan kassalla tai kampaajana. Työ on rankkaa, palkka pientä ja päivät pitkiä, mutta työ on myös 

palkitsevaa ja siinä on omat ilonsa. Diskurssin nainen yleensä ajautuu tai päätyy alalle sattumalta eli 

haaveammateista ei ole kyse. Myös tässä diskurssissa nainen vannoo yhteishengen ja työporukan 

tuen nimeen, yksin nainen ei tavisammatissa pärjää. Diskurssissa Cosmopolitan pyrkii selvästi 

kääntämään arvostuksen kelkkaa ja ehdottaa, että putkimiehen tai kaupan kassan työ on arvokasta ja 

mielenkiintoista siinä, missä muutkin työt. 

 

Marginaalisessa nainen epävarmana stressaajana -diskurssissa nainen esitetään samalla tavoin kuin 

Trendin vastaavassa diskurssissa. Naisella on työelämässä ongelmia, työ ei tyydytä, palkka on 

kehno, eikä mikään tunnu onnistuvan − ei ainakaan ilman Cosmopolitanin neuvoja, joita lehti 

muistaa tyrkyttää joka välissä. Nainen on hukassa eikä tiedä, miten töissä tulee toimia. Työelämä 

representoidaan rankkana ja ahdistavana. Naiset ovat niin suuren paineen alla, että ovat suorastaan 

hermoromahduksen partaalla. Cosmopolitan muistuttaa toistuvasti, että muutos on naisesta itsestään 
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kiinni. Lehden neuvojen avulla nainen voi ainakin hetkellisesti hillitä ja hallita epävarmuuttaan ja 

stressiään.  

 

Cosmopolitanin neljännessä diskurssissa nainen on työelämässä sorron kohteena. Diskurssissa 

nainen sorron kohteena käsitellään työelämän epäkohtia ja epäoikeudenmukaisuuksia, jotka liittyvät 

(nais)sukupuoleen. Ongelmiksi listataan esimerkiksi naisten syrjintä, kiusaaminen, miesten palkkaa 

pienemmät tulot ja ylenemisen vaikeus. Sortodiskurssissa nostetaan esille myös naisten ulkonäön 

vaikutus työllistymiseen ja palkkaan. Cosmopolitan tuo esille yhteiskunnallista perspektiiviä ja on 

raikas tuulahdus naistenlehtien todellisuuspakoisessa maailmassa. Lopulta lehti kuitenkin tyytyy 

palauttamaan kaikki ansiokkaasti esille tuodut työelämän ongelmat ja haasteet naisen omaksi syyksi 

ja vääränlaisen toiminnan tulokseksi. Naissorto näytetään siten luonnollisena: sellaista nyt vain 

tapahtuu. Ainoaksi ratkaisukonstiksi esitetään sitä, että naisen on katsottava peiliin ja muokattava 

itsensä sopivaksi, mikä tarkoittaa diskurssissa usein maskuliinisten toiminta- ja puhetapojen 

omaksumista työelämässä.  

 

Yhteistä sekä Trendin että Cosmopolitanin diskursseissa on se, että lehdellä on jokaiseen 

ongelmaan, haasteeseen ja tavoitteeseen annettavana omat vinkkinsä ja toimintaehdotuksensa. 

Tuleepa naisen sitten menestyä, olla onnellinen ja huoleton, monitoimiäiti- ja puoliso tai tavallinen 

duunari, lehdillä on aina tarjota muutama ässä hihastaan tavoitteen saavuttamiseksi. Saman ovat 

todenneet lukuisat naistenlehtien tutkijat kuten Ballaster ym. (1991) ja Scanlon (1995). 

Feminiinisyyden kriteerit esitetään niin tiukkoina, että naistenlehden on suorastaan pakko tarjota 

lukijalleen, naiselle, auttavaa olkapäätään ja vinkkejään (Ballaster ym. 1991, 1, 4, 6−7, 123−125).  

 

Lehtien vihjeissä on toisinaan perää, mutta usein ne osoittautuvat kertakäyttöisiksi. Samat teemat, 

ongelmat ja jututhan toistuvat lehdissä numero toisensa jälkeen. Jos työelämän haasteet todella 

olisivat naisten itsensä ratkaistavissa, miksi lehdet palaisivat aiheeseen ja ohjeita antamaan 

jatkuvasti. Ehkä naistenlehtiä toimitetaan siinä uskossa, etteivät naiset todella voi asioihin vaikuttaa, 

mutta lehdet kuitenkin antavat lukijoidensa uskoa muuta. Winshipin (1987, 14) mukaan naistenlehti 

tarjoaa ennen kaikkea selviytymiskeinoja naisena olemisen haasteisiin ja samalla tilaisuutta 

uppoutua hetkeksi haavemaailmaan. Naistenlehden maailmaa sellaisena kuin se lehdessä esitetään, 

ei lehden sivujen ulkopuolella ole olemassakaan (emt., 7−8). Winshipin sanoissa on varmasti perää, 

vaikka uskon, että jollakin tavalla naistenlehti silti vaikuttaa lukijoidensa uskomuksiin itsestään, 

muista ja yhteiskunnasta (ks. esim. Scanlon 1995). 
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Tyypillistä molemmille tutkimilleni lehdelle on se, että kaikki työelämän ongelmat ovat lehtien 

mukaan palautettavissa naisyksilöön ja tämän omaan toimintaan (ks. Rikkilä 2000, Koskela 2002). 

Lasikatot, työn ja perheen yhdistämisen haasteet, stressi, epätyydyttävät työt ja naissorto esitetään 

lopulta naisten oman toiminnan seurauksiksi. Naiset ovat toimineet jollakin tapaa väärin ja heidän 

on muutettava toimintamalliaan pärjätäkseen ja menestyäkseen. Yksilön toiminnan merkitystä 

lehdet korostavat myös ainaisin vinkein, joita ne juttujen yhteydessä jakelevat. Ikään kuin Trendi ja 

Cosmopolitan yrittäisivät sanoa, että näillä vinkeillä sinäkin voit saavuttaa ne tavoitteet, jotka 

olemme sinulle lehden sivuilla esitelleet. 

 

Kaiken kaikkiaan Trendin nainen sijoittuu työmaailmassa yleensä menestyksen ja hohdokkaiden, 

upeiden sekä jännittävien töiden kuplaan, jossa naiset helposti etenevät aina johtopaikoille asti. 

Cosmopolitanissa menestys on lähes yhtä tärkeää, mutta menestymisen rinnalla korostetaan työn 

tyydyttävyyttä ja siitä saatavaa hyvän olon tunnetta. Jo Ballaster ym. (1991, 140) ovat todenneet, 

että nuorille naisille suunnatuissa naistenlehdissä feminiinisyys tavataan yhdistää kunnianhimoon ja 

menestykseen uralla sekä henkilökohtaisessa elämässä. Winship (1987, 4) arvostelee 

Cosmopolitania jopa liiallisesta menestysdiskurssin korostamisesta. 

 

Sekä Trendin että Cosmopolitanin naisella on silloin tällöin ongelmansa, joita ovat epävarmuus ja 

stressi. Työelämässä on haasteensa kuten tulostavoitteet, työllistyminen, palkkaus ja paineet. 

Molemmat lehdet antavat mielellään ohjeita näiden haasteiden hallitsemiseksi, mikä kuuluu 

naistenlehden genreen. 

 

Lehtien diskurssit eroavat toisistaan siltä osin, että Trendin nainen voi myös nauttia työstään vailla 

huolenhäivää ja tulostavoitteita, olla terveellisessä ja hyvää tekevässä työssä, jossa tärkeintä on 

onnellisuus ja huoleton haaveilu. Trendi myös väläyttää naiselle työn ja perheen yhdistämisen 

mahdollisuutta, mikä on suljettu Cosmopolitanin agendalta kokonaan pois (ks. Rikkilä 2000, 

Koskela 2002). Sillä välin, kun Trendi representoi hienoja ja jännittäviä menestysammatteja, 

Cosmopolitan muistuttaa, että on myös aivan tavallisia töitä, duunariammatteja. Cosmopolitanissa 

työn raskaan raatajanaiset pääsevät esille jopa menestyjänaisia ahkerammin, mikä on uutta 

verrattuna aiempaan Cosmopolitanista tehtyyn tutkimukseen (esim. Winship 1987, Rikkilä 2000, 

Koskela 2002). 

 

Cosmopolitan osoittaa yhteiskunnallisen valveutuneisuutensa siten, että se tiedostaa 

naissukupuoleen ja työelämään liittyvät ongelmat ja haasteet, joista Trendi puhuu vain ohimennen. 
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Cosmopolitan myöntää, että naisia syrjintään, vähätellään, nimitellään ja karsastetaan 

menestystöissä sekä palkkauksessa (vrt. Ballaster 1991, Winship 1987). Lopulta Cosmopolitan 

kuitenkin menettää lupaavasti pilkahtaneen yhteiskuntakriittisen otteensa ja palauttaa sukupuoliin 

liittyvät ongelmat naisten oman, vääränlaisen toiminnan seuraukseksi. Saman on todennut Rikkilä 

(2000), jonka mukaan Cosmopolitan ei etsi vastauksia rakenteellisiin ja yhteiskunnallisiin 

työelämän ongelmiin, sillä lehdessä nainen on oman onnensa seppä. Työelämän kiristyviä 

vaatimuksia ja epätasa-arvoa ei Rikkilän mukaan lehdessä juuri kritisoida, koska naisen on 

muokattava itsensä muuttuvien vaatimusten mukaiseksi, muottiin mahtuvaksi (emt., 1, 31−32). 

6.4 Naisen ja työn suhde naistenlehdissä − valoa tunnelin päässä? 
 
Edellä käsiteltiin kahden nuorille naisille suunnatun naistenlehden Trendin ja Cosmopolitanin 

maailmaa sekä juttuja ohjaavia diskursseja. Toinen tutkimuskysymykseni kuuluu: millaisia 

tutkimusaineiston representaatiot ovat suhteessa extra media datoihin?  

 

Tieteellisenä taustanani on ajatus konstruktionismista. Siitä, että maailma rakentuu erilaisista 

esityksistä kuten mediaesityksistä. Konstruktionismin mukaan todellisuus on kiistanalainen. 

Voidaan tavoitella vain rajoittuneita, jostakin näkökulmasta ja joihinkin intresseihin pohjaavia 

erilaisia todellisuuden esityksiä. Kun seuraavaksi vertailen Trendin ja Cosmopolitanin 

representaatioita naisen ja työn suhteesta extra media datoihin eli toisenlaisiin todellisuuden 

esityksiin, tarkoitukseni ei ole etsiä perimmäisiä totuuksia tai arvottaa esityksiä.  

 

Mielestäni sekä mediaesitys että toisenlainen, vaikka tilastotietoon ja tutkimuksiin pohjaava, esitys 

ovat yhtä arvokkaita ja niiden keskinäistä suhdetta on mielenkiintoista tutkia sellaisenaan, tekemättä 

sen kummempia arvotuksia. On mielenkiintoista nähdä, millä tavoin naistenlehden kuva 

kulttuurisen naisen ja työn suhteesta eroaa elävistä, oikeista naisista ja heidän suhteesta työhön 

tehdystä tutkimuksesta. Ja onko näissä joitakin yhtymäkohtia? Tarkoitukseni ei ole tutkia 

joukkoviestinnän objektiivisuutta ja selvittää, kuinka todenmukaisen tai vääristyneen kuvan 

naistenlehdet esittävät. Voin tutkia vain erilaisia esityksiä. 

 

Extra media datoissa (lisää kohdassa 3.6 Extra media datat ja nainen työelämän altavastaajana) on 

yhtymäkohtia ja eriäväisyyksiä Trendin ja Cosmopolitanin representaatioiden kanssa. Hypoteesini 

siitä, että molemmat lehdet esittävät naisen ja työn suhteen menestystarinana, jossa tärkeintä on 

nousujohteinen uraputki, osui osittain oikeaan. Kummassakin lehdessä hallitseva oli menestyksen 
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diskurssi, jossa nainen tekee uhrauksia menestyäkseen ja edetäkseen työssään. Lehdistä etenkin 

Trendissä naisjohtajuus nousi selvästi esille ja lehdestä sai jopa sen kuvan, että naisjohtajuus on 

yleistä ja tavoiteltavaa. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että naisjohtajuus on edelleen harvinaista 

(esim. STM 2008b). 

 

Trendillä on taipumus representoida nainen erikoisiin ja jännittävältä, jopa epärealistisilta 

kuulostaviin ammatteihin. Trendin nainen tekee jotakin muodikasta eli on muotikuvaaja, 

muotisuunnittelija, sisustusarkkitehti tai television uutistenlukija. Vaikuttaa siltä, että Trendi pyrkii 

luomaan työelämästä kuvaa jännittävänä ja ihmeellisenä maailmana, jossa kaikki ovet ovat naiselle 

avoinna ja mikään tavoite ei liian korkealla. Tässä Trendi esittää ideaalia. Cosmopolitan pitää jalat 

kilpakumppaniaan tukevammin maankamarassa ja representoi naisen menestysammattien ohella 

myös tuiki tavallisiin ”duunariammatteihin”, joissa tehdään pitkää päivää pienellä palkalla. Sekä 

Trendin että Cosmopolitanin nainen löytää yhtymäkohdan extra media datojen naiseen siinä, että 

kummassakaan lehdessä palkasta ei juuri puhuta tai jos puhutaan, sen tunnustetaan olevan pieni. 

Palkka ei näyttäydy naiselle työn tärkeimpänä elementtinä vaan tärkeintä on työn mielekkyys (ks. 

Kauppinen 2006). 

 

Trendi ja Cosmopolitan ovat edelläkävijöitä siinä, että ne rikkovat voimakkaasti nais- ja miesalojen 

rajoja. Lehdet esittävät naisen kivutta työskentelemässä moottorimiehenä tai korjaajana, liike-

elämässä toimitusjohtajana tai yrittäjänä. Erityisesti Trendi hälventää rajoja representoimalla naisen 

kerta toisensa jälkeen jännittäviin ja haastaviin, miesvaltaisiksi miellettyihin ammatteihin. Myös 

Cosmopolitanin nainen vaikuttaa sekä mies- että naisaloilla, joskin Trendin naista harvemmin. 

Cosmopolitanilla on taipumusta ylläpitää stereotyyppistä jakoa esittämällä nainen tyypillisissä, 

matalapalkkaisissa naisten töissä kuten kampaajana, kokkina tai hoitajana. Kaiken kaikkiaan 

lehdissä esiintyi yllättävän paljon naisia miesenemmistöisillä aloilla − ehkä naistenlehdet toimivat 

tässä sosiaalisen ja yhteiskunnallisen muutoksen pohjustajina ja edistäjinä. Sekä Cosmopolitanin 

että etenkin Trendin ansioksi voi lukea sen, että ne rohkaisevat ja antavat naisille mahdollisuuden 

sijoittua haluamaansa työhön välittämättä stereotyyppisistä rajanvedoista. Kumpikin lehti näyttää 

naisen ja työn suhteelle ainakin pilkahduksen valoa tunnelin päässä. 

 

Tutkimusten mukaan (esim. Kauppinen 2006, Salmi 1996, Pulkkinen 2002) työn ja perheen 

yhdistäminen ei ole naiselle helppo tehtävä, sillä menestyäkseen nainen joutuu tinkimään 

yksityiselämästään. Naisen halutessa perheen, puolison ja mahdollisesti lapsia, eteneminen 

uraputkessa yleensä tyssää. Cosmopolitanissa perheteema ei työaiheisissa jutuissa noussut esille 
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laisinkaan vaan se oli suljettu pois lehden agendalta. Osin asiaan vaikuttanee se, että lehden 

lukijoista valtaosa on nuoria, parikymppisiä naisia, joilla ei ehkä vielä perhettä ole. Vaikka Trendin 

lukijakunta on suunnilleen sama kuin Cosmopolitanilla, Trendi rohkenee esittää, että uran ja 

perheen yhdistäminen on mahdollista. Vaikka Trendissä uran ja perheen yhteensovittamista 

käsittelevä monitoimiäiti-diskurssi on marginaalinen, pelkkä väläys mahdollisuudesta, se on tärkeä. 

Trendi nimittäin esittää naiselle mahdollisuutta olla oikea monitoiminainen, supernainen, joka 

pystyy kivutta yhdistämään työn ja perheen. Trendin uranaisen puoliso on kiltisti koti-isän 

roolissaan ja kannustaa naista etenemään sekä jatkamaan työelämässä. Vaikka perheen ja uran 

yhdistäminen jää Trendissä ohikiitäväksi maininnaksi, lehti tarjoaa naisille työelämässä uusia 

mahdollisuuksia. 

 

Sekä Trendin että Cosmopolitanin ja extra media datojen naiset vannovat työpaikalla yhteisön tuen 

nimiin. Tutkimusten ja lehtien mukaan naiset pärjäävät ja jaksavat työssään etupäässä sen turvin, 

että saavat lohdutusta ja tukea työtovereiltaan, ystäviltään ja läheisiltään. Naisverkostot ovat naisille 

tärkeitä (ks. Pulkkinen 2002, Kauppinen 2006). 

 

Ennen analyysin tekoa tutkimukseni alkuvaiheessa uskoin, että molemmat tutkimani lehdet jättävät 

työelämän rakenteelliset ja tasa-arvo-ongelmat pimentoon, sillä aiempi naistenlehdistä tehty 

tutkimus antoi tästä viitteitä (esim. Rikkilä 2000, Koskela, 2002). Tutkimuslehdistä Trendi pyrki 

häivyttämään työelämän ongelmia, joista vinkattiin vain ohimennen muutaman kerran. Miesten 

tilipussia laihemmat naisten lompakot, syrjintä, tytöttely ja muu sukupuolisorto jäivät Trendissä 

pitkälti pimentoon.  

 

Sen sijaan Cosmopolitan yllätti positiivisesti nostamalla naissorron keskeiseksi teemakseen ja 

diskurssiksi. Cosmopolitan nosti esille tutkimuksissakin todettuja naisten ongelmia työelämässä: 

huonon palkan, uralla etenemisen vaikeuden, arvostuksen puutteen ja vähättelyn. Cosmopolitan 

kertoi, että naiset kohtaavat työelämässä haasteita, jotka liittyvät suoraan heidän sukupuoleensa. 

Hetkittäin lehti onnistui kaivamaan syitä yhteiskunnallisista, kangistuneista rakenteista, mutta 

useimmiten se palautti ongelmat naisten omaksi syyksi ja vääränlaisen käytöksen tulokseksi. 

Vaikka Cosmopolitanin tapa tuoda sukupuoliin ja työelämään liittyvää epätasa-arvoa esille on 

ansiokas sinänsä, tuntuu hullulta, että lehti palaa lopulta syyllistämään tilanteesta naisia. 

Cosmopolitan ei näe metsää puilta, se unohtaa yhteiskunnallisen ulottuvuuden, työelämän jähmeät 

ja vanhanaikaiset käytännöt sekä yhteiskunnalliset asenteet, jotka ongelmien taustalla ovat. 

 



 114

Trendin ja Cosmopolitanin representaatioiden vertaaminen extra media datoihin ammensi yllättäviä 

ja raikkaita tuloksia. Lehdet toistavat ideaaleja ja välillä mahdottomaltakin tuntuvia ajatuksia sekä 

työskenaarioita, mutta ne myös rohkaisevat naisia ylittämään rajapyykkejä ja murtamaan myyttejä 

kuten sitä, että naisen paikka on kotona lasten hoitajana ja mies tekee uraa. Lehdet ylistävät 

menestyjänaisia unohtamatta täysin, että kolikolla on toinenkin puoli, tavalliset duunarinaiset.  

Kumpikin lehti tuo esille kilpailuyhteiskunnan haasteita, stressiä, kiirettä ja epävarmuutta. Myös 

sukupuoleen liittyvät ongelmat tiedostettiin ja huomioitiin yllättävän hyvin. Vaikka lehtien anti 

naisen ja työn suhteelle kaiken kaikkiaan on lupaava ja rohkaiseva, lehtien viesti naisille ei kerro 

paljoakaan uutta: me annamme sinulle vinkkejä, joiden avulla voit muokata itsestäsi muottiin 

sopivan, ne tuntuvat sanovan. Trendi ja Cosmopolitan eivät etsi ongelmiin syyllisiä yhteiskunnasta 

vaan kaikkien naistenlehtien tapaan naisyksilöistä, joiden on lehden ohjeiden avulla muokattava 

itsensä oikeanlaiseksi, kehityttävä.  
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7. Lopuksi 
 
Tutkimuksessani halusin selvittää, miten naisen ja työn suhdetta representoidaan kahdessa nuorille 

naisille suunnatussa naistenlehdessä Trendissä ja Cosmopolitanissa. Tarkoitukseni oli tutkia myös 

sitä, millaisissa diskursseissa representaatiot tuotetaan ja millaisia eroja sekä yhtäläisyyksiä kahden 

samoista lukijoista kamppailevan lehden välillä on. Tutkimusmenetelmäni koostuivat aineiston 

yleiskatsauksen mahdollistavasta sisällön erittelystä ja diskurssianalyysistä. Lisäksi halusin 

vertailla, miten Trendin ja Cosmopolitanin representaatiot naisista ja työstä näyttäytyvät suhteessa 

extra media datoihin eli median ulkopuoliseen vertailuaineistoon.  

 

Tutkielmani päätösluvussa pohdin, miten tutkimukseni suhteutuu aiheesta tehtyyn aiempaan 

tutkimukseen. Lisäksi palaan Fairclough’n (1997) kriittisen diskurssianalyysin kolmeen 

kysymykseen, joita en tutkielmani analyysiosassa suoranaisesti käsitellyt.  

 

Fairclough’n mukaan kriittisen diskurssianalyysin tekijän on syytä pohtia, miten tutkitun kaltaiset 

tekstit tuotetaan ja millä tavoin niitä todennäköisesti käytetään sekä tulkitaan. Lisäksi on kysyttävä, 

mitä teksti kertoo tiedotusvälineiden diskurssijärjestyksestä ja mihin sosiokulttuuriseen yhteyteen 

teksti kuuluu sekä millaisia vaikutuksia sillä voi olla. (Emt., 264−269.)  

 

Lopuksi arvioin, saavutinko tavoitteet, jotka tutkielmalleni asetin ja millaisia jatkotutkimuksen 

aiheita naisen ja työn suhteen tutkimisesta naistenlehdissä voi syntyä. 

 
Tutkielmani koostui tekstianalyysistä eli tutkin tekstin yksityiskohtia ja erityispiirteitä. Koska 

yhdessä pro gradu -tutkielmassa on mahdotonta keskittyä kaikkeen, jätin analyysin ulkopuolelle 

lehtien tuotannon ja vastaanoton tutkimisen. Halusin kuitenkin hahmottaa, kenelle Trendiä ja 

Cosmopolitania tehdään (luku 1.3 Tutkimuskohteena Trendi ja Cosmopolitan). Molemmat 

tutkimuslehteni lukeutuvat naistenlehden genreen, joten tuotantoa määräävät tietynlainen, 

naistenlehdelle ominainen formaatti, puheenaiheet, puhetapa ja naislukijat. Lehdet on tehty naisten 

omaksi tilaksi, jossa puhutaan naisia kiinnostavista asioista. Naistenlehden toimittajat ja lehden oma 

tyyli määrittävät pitkälti ne teemat ja sävyt, jotka juttuja värittävät. 

 

Joke Hermes (1995) on tutkinut naistenlehtien vastaanottoa ja kulutusta ja tullut siihen tulokseen, 

että naiset lukevat lehtiä usein muiden arkirutiiniensa ohella, katkonaisesti ja lehtiin sen 



 116

kummemmin keskittymättä. Ehkä näin välillä onkin. Tutkielmani punaisena lankana uskon, että 

naistenlehdillä on kuitenkin jonkinlainen merkitys lukijoilleen. Välillä lehdistä haetaan rentoutusta 

ja ajanvietettä, välillä neuvoja ja vertaiskokemuksia. Olipa lehden merkitys lukijalleen minkälainen 

tahansa, varmaa on, että lehti jättää jonkinlaisen jäljen lukijansa mieleen. Kuten Marjorie Ferguson 

(1983) on todennut, naistenlehdet sosiaalistavat naiset feminiinisyyden kulttuuriin ja kertovat, mikä 

naiselle on sopivaa sekä miten tulee käyttäytyä. Naistenlehdet vaikuttavat naisten uskomuksiin 

itsestään, toisistaan ja yhteiskunnasta. 

 

Miten kaikki tämä sitten liittyy niihin naistenlehtien juttuihin, joissa representoidaan naisen ja työn 

suhdetta? Uskon, että vastaus liittyy sosialisaatioon. Trendi ja Cosmopolitan kertovat 

parikymppisille naislukijoilleen, millaisessa työtilanteessa samaan ryhmään kuuluvat naiset ovat, 

millaisia ongelmia ja ilonaiheita näillä on. Lisäksi lehdet antavat toimintaohjeita erilaisiin 

työelämän skenaarioihin. Juju piilee siinä, että lehdet voivat esittää oman trendimäisen tai 

cosmopolitanmaisen puhetapansa sisällä juuri sellaisia representaatioita kuin haluavat. Kuten 

tutkimukseni osoitti, vaikka lehtien lukijakunta on suunnilleen sama, on lehtien representaatioissa ja 

niitä määrittävissä diskursseissa suuriakin eroavaisuuksia. Trendillä ja Cosmopolitanilla on valtaa 

näyttää naisen ja työn suhde sellaisena, mikä niistä sopivalta tuntuu. Lehdillä on myös valtaa rikkoa 

stereotypioita ja rohkaista naisia kohti parempaa ja tasa-arvoisempaa tulevaisuutta − omalla 

ainutlaatuisella tavallaan. 

 

Trendin ja Cosmopolitanin työjutut kertovat jotakin yhteiskunnassa olevista asenteista naisia ja 

palkkatyötä kohtaan. Totuuden torvia lehdet eivät ole − kuinka ne voisivat konstruktionistisessa 

kehyksessä ollakaan − mutta antavat ne silti vihjeitä ympäröivästä kulttuurista ja yhteiskunnasta, 

johon ne kuuluvat. Teresa de Lauretiksen (2004) käsitettä lainaten naistenlehdet ovat 

sukupuoliteknologia, joka kertoo feminiinisyyden kulttuurista ja naisten maailmasta. 

Sukupuoliteknologiana niillä on valtaa määritellä feminiinisyyksiä ja maskuliinisuuksia. Yleisö voi 

lopuksi valita, millaisen arvon se näillä määritelmille antaa. 

 

Naistenlehden genreen ja siellä vallitsevaan feminiinisyyden kulttuuriin ovat perinteisesti kuuluneet 

naisäänten korostaminen, naisia kiinnostavat aiheet kuten koti, perhe, sisustaminen, kauneus sekä 

muoti, vinkkien jakaminen ja moninaisten naiseuksien esittäminen. Naistenlehden tehtävä on jakaa 

naisille vinkkejä, joiden turvin naiset voivat muuttua yhteiskunnan hyväksymiksi, vaikka täydellistä 

naistenlehden naiseutta he eivät voi koskaan saavuttaa (Siivonen 2006, 230−231, 236). Se jää 
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unelmaksi ja haavekuvaksi, jota Trendin ja Cosmopolitanin kaltaiset lehdet toistavat ja josta 

lukemattomat naiset naistenlehtien välityksellä voivat unelmoida.  

 

Feminiinisyyden kulttuuri on aina kiinni ajassa ja siinä voi piillä yllätyksiä. Tutkimuslehtieni 

feminiinisyyden kulttuurissa yllättävää oli se, että Trendissä nainen saattoi yhdistää uran sekä 

perheen ja Cosmopolitanissa nainen representoitiin hohdokkaan menestystyön tekijää ahkerammin 

tavallisena duunarina tai sukupuolisorron kohteena. Naistenlehden genreen yhteiskunnallisten 

ongelmien kuten naissorron ja epätasa-arvoisen palkkauksen ratkaiseminen ei kuitenkaan kuulu, 

eivätkä tutkimuslehdetkään pyri tarjoamaan naisten ongelmiin kiistattomia tai lopullisia ratkaisuja. 

 

Maija Töyry (2005) muistuttaa, että naistenlehdet näyttäytyvät aina suhteessa vallitsevaan 

yhteiskunnalliseen sukupuolisopimukseen ja vain tätä sopimusta myötäilevät lehdet voivat 

menestyä. Cosmopolitan ja Trendi neuvottelevat sukupuolisopimuksesta jatkuvasti puhuessaan 

työelämästä ja naisesta. Lehdet rakentavat sukupuolisopimuksesta erilaista kuvaa ja näkökulmia, 

mikä näkyy eri juttutyyppien painotuksissa. Esimerkiksi vinkkijutuissa sukupuolisopimus on tiukka 

ja lehden määrittämä eikä neuvottelulle jää sijaa. Vertailu extra media datoihin puolestaan osoitti, 

että Trendi horjuttaa ja uudistaa sukupuolisopimusta representoimalla naisen menestyjäksi. 

Cosmopolitan tekee samoin tuomalla päivänvaloon työelämässä naissukupuolelle lankeavat 

haasteet, joista usein vaietaan (vrt. Rikkilä 2000, Koskela 2002). 

 

Sekä Trendi että Cosmopolitan korostavat työelämässä menestymisen tärkeyttä. Molemmat lehdet 

kertovat, että kilpailuyhteiskunnassa riittää paineita ja stressiä, eikä menestystä ole helppo 

saavuttaa. Lehdet asettavat naisten menestyksen jopa niin korkealle korokkeelle, että 

naisjohtajuuden voisi kuvitella olevan yhteiskunnassamme arkipäivää. Tutkimukseni extra media 

datat, median ulkopuoliset todellisuuden esitykset, kuitenkin kertovat, että naisten menestyksen ja 

naisjohtajuuden tiellä on vielä monta mutkaa. Joku voisi sanoa, että Trendin ja Cosmopolitanin 

representaatiot ovat idealistista hömppää vailla totuuden häivää, mutta mielestäni niissä piilee 

rohkaisun siemen. Jos Trendin ja Cosmopolitanin nainen voi saavuttaa urallaan näin paljon, ehkä 

sinäkin voit, lehdet tuntuvat sanovan lukijalleen. Ei naistenlehden tarvitse olla tiukkaa todellisuuden 

kuvausta, eikä se voi edes sellaista ollakaan.  

 

Naistenlehtiä on syytetty siitä, että niiden luomat naiskuvat ovat mielikuvituksen tuotetta. Naiset 

ovat lähes poikkeuksetta kauniita, hoikkia, täydellisiä puolisoita ja menestyviä uratykkejä. 

Esimerkiksi Koskela (2002) ja Rikkilä (2000) ovat todenneet, että naistenlehdillä on taipumus 
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unohtaa täysin yhteiskunnallinen ulottuvuus ja työelämän rakenteelliset ongelmat työtä 

käsittelevissä jutuissaan. Väite ei ainakaan omassa tutkimusaineistossani vuoden 2006 Trendissä ja 

Cosmopolitanissa pidä paikkaansa.  

 

Sekä Cosmopolitan että Trendi toivat esiin, joskin marginaalisesti, että on olemassa 

naissukupuoleen liittyviä haasteita, joihin miehet eivät työelämässä törmää, mutta joista naiset 

kärsivät jatkuvasti. Lehdet kertoivat esimerkiksi uran ja perheen yhteensovittamisesta ja haasteista, 

naisten syrjinnästä, vähättelystä ja kiusaamisesta työpaikoilla. Vaikka molemmat lehdet pyrkivät 

usein palauttamaan ongelmat naisen omaan, vääränlaiseen toimintaan ja siten kiistivät jäykkien 

työelämän käytäntöjen ja rakenteiden vaikutuksen ongelmiin, ne kuitenkin nostivat kissan pöydälle.  

 

Tutkielmassani yhdistin aineksia erilaisista yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen maailmoista. 

Lähtökohtani on konstruktionismissa, joka korostaa todellisuuden rakentumista erilaisista 

kielellisistä esityksistä. Koska halusin vertailla mediaesityksiä median ulkopuolisiin esityksiin, 

jouduin käymään keskustelua kahden eri lähestymistavan yhteensovittamisesta. Lainasin extra 

media datan käsitteen 1900-luvun kielellistä käännettä edeltäneestä joukkoviestinnän 

objektiivisuustutkimuksesta. Vaikka en objektiivisuusteorioita tutkielmassani sovellakaan, jouduin 

pohtimaan, millaisesta keskusteluympäristöstä extra media datan käsite on lähtöisin. Mielestäni 

mukautin extra media datan omaan tutkimusympäristööni sopivaksi ja käyttökelpoiseksi työkaluksi, 

jota sopii hyödyntää myös mahdollisissa jatkotutkimuksissa. Tärkeää on muistaa, että kyse ei ole 

mediaesitysten vertaamisesta ”totuuteen” vaan erilaisten kuvausten ja esitysten vertailusta 

keskenään, yhden diskurssin vertaamisesta toiseen. Olen tietoinen myös siitä, että extra media 

datoiksi valitsemani työelämätutkimus on vain yksi näkökulma keskusteluun. Ote muusta 

tutkimuksesta saattaisi hyvinkin kertoa naisen ja työn suhteesta toisenlaisen tarinan. 

 
Soveltaessani diskurssianalyysiä huomasin, että omat ennakkokäsitykseni ja ajatukseni saattavat ja 

ohjasivatkin osin tulkintojani. Esimerkiksi sellainen työ, jonka miellän menestystyöksi voi olla 

jonkun toisen mielestä aivan tavallinen työ. Tai sellainen lause, johon mielestäni kätkeytyy jokin 

piilomerkitys, saattaa näyttäytyä jollekin toiselle yksinkertaisena selvänä lauseena, jossa ei yritetä 

rivien välistä sanoa mitään. Diskurssianalyysissähän on kyse juuri yksilöllisistä, joskin kulttuurisen 

ympäristön ja taustan ohjaamista, tulkinnoista. Pyrin kuitenkin välttämään omien ennakkoluulojeni 

korostumista ja sikäli tekemään ymmärrettävää sekä perusteltua tutkimusta. Jokinen ym. (1999, 45) 

muistuttavat, että diskurssianalyysissä ei tavoitella kulttuurisesti yleispäteviä havaintoja 

tutkimuskohteesta vaan perusteltuja tulkintoja. Tutkimuksen tavoite on synnyttää uutta keskustelua, 
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ei lopettaa sitä tyrkyttämällä kaiken kattavaa selitystä todellisuuden luonteesta (emt., 85, 201). 

Jokisen ym. (1999) ohjeiden noudattamiseksi kirjoitin tutkielmani alusta loppuun mahdollisimman 

avoimeksi keskusteluksi, jossa perustelen tekemäni valinnat ja tulkinnat. 

 

Diskurssit, joita tutkielmassani esittelin, ovat sekä naistenlehdissä yleensä esiintyviä että 

lehtikohtaisia. Tämän vuoksi käsittelin Trendiä sekä Cosmopolitania toisistaan erillään ja 

tutkimusaineistoa lehtikohtaisesti läpi tutkimuksen. Esittelemissäni diskursseissa ja 

representaatioissa oli lehtien välillä joitakin yhtymäkohtia, mutta voittopuolisesti niissä korostui 

kummankin lehden oma, ainutlaatuinen tapa puhua asioista tietyllä tavalla. Diskurssit ovat siis osin 

yleisiä (nainen työelämän menestyjänä ja nainen epävarmana stressaajana), osin lehtikohtaisia. Olen 

pyrkinyt antamaan lehtien erityisyydelle niiden vaatiman painoarvon käsittelemällä lehtien tyyliä ja 

erityispiirteitä (erityisesti luvussa 1.3 Tutkimuskohteena Trendi ja Cosmopolitan). Lehtien 

käsittelyä erillään puoltaa sekin, että osoitin tutkimuskysymyksissäni tavoitteekseni lehtien juttujen 

vertailun keskenään. Halusin selvittää, oliko niiden diskursseissa ja representaatioissa 

eroavaisuuksia, vai toistivatko ne samaa naiseuden määritelmää. Tutkimukseni osoittaa, että lehtien 

representaatiot poikkeavat toisistaan osittain. Ongelmallista on ehkä se, että vaikka lehtien vertailu 

läpileikkaa työn, diskurssinäkökulma hieman lieventää vertailuaspektia. 

 

Valitsin tarkoituksellisesti tutkimusmetodeikseni sisällön erittelyn ja diskurssianalyysin. Kävin 

aineistoa läpi yksityiskohtaisesti, ja sisällön erittelyssä tekemäni havainnot toistuivat 

jalostuneemmassa muodossa diskurssianalyysissä. Toisteisuus voi tuntua lukijalle raskaalta, mutta 

itseäni se auttoi tutkimuksen teossa. Analysoimalla ensin juttu kerrallaan representaatioita 

yksityiskohtaisesti saatoin löytää juttuja muotoilevat puhetavat eli diskurssit. 

 

Olen korostanut tutkimukseni peruskivenä ajatusta konstruktionismista ja sosiaalisen todellisuuden 

kielellisesti rakentuvasta luonteesta. Ajattelutapaa noudattaen ymmärrän myös tutkimukseni ja siitä 

johtamani tulokset sosiaalista todellisuutta kommentoivana ja sitä rakentavana. Myös sillä kielellä, 

jota olen tutkielmassani käyttänyt, on seurauksensa ja vaikutuksena sosiaalisen todellisuuden 

rakentumiseen. Aivan kuten naistenlehtien tekstit tavalla tai toisella vaikuttavat, myös tämän 

tutkimuksen tekstillä voi olla omat vaikutuksensa lukijoihin. 

 

Tein tutkimuksenteon alkuvaiheessa rajauksen, jossa päätin sisällyttää analyysiin vain tekstin 

tutkimisen. En halunnut pro gradu -tutkielmani paisuvan liian laajaksi. Jälkikäteen ajatellen olisi 

kuitenkin voinut olla mielenkiintoista tutkia myös naistenlehtien lukijoita. Vasta lukijathan lopulta 
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muodostavat naistenlehdestä itselleen merkityksellisen. Lukijoiden ottaminen mukaan analyysiin 

olisikin hyvä aihe jatkotutkimukselle. Olisi mielenkiintoista selvittää, millä tavoin lehtien juttuja 

tulkitaan ja kuinka paljon lukijat todella kokevat saavansa vaikutteita naistenlehtien 

feminiinisyyden kulttuurista.  

 

Naisen ja työn suhteen tutkiminen naistenlehdissä osoittautui kaiken kaikkiaan mielenkiintoiseksi ja 

jännittäväksi tehtäväksi. Mielestäni naistenlehdet rohkenevat sanoa sanottavansa sen kummempia 

kainostelematta, ja formaattiin kuuluukin tietty ilmaisujen värikkyys ja äänien moninaisuus. Naisen 

ja työn suhteen tutkiminen esimerkiksi asialinjaa korostavasta sanomalehdestä ei ehkä olisi ollut 

yhtä jännittävä prosessi kuin naistenlehtien tutkiminen oli. Sikäli juuri naistenlehtien valitseminen 

tutkimuskohteeksi oli osuva valinta.  

 

Tutkimuksessani pääsin raapaisemaan yhden vuoden ja kahden naistenlehden representaatioita 

naisen ja työn suhteesta tekstintutkimuksen perspektiivistä. Tulevaisuuden jatkotutkimuksia 

ajatellen aiheessa riittää vielä selvitettävää. Olisi mielenkiintoista tutkia, kuinka paljon toimituksissa 

todella perehdytään luomaan tiettyjä representaatioita ja valitsemaan aiheita sekä näkökulmia vai 

tehdäänkö valinnat jokseenkin sattumalta niitä sen kummemmin pohtimatta. Kiintoisaa olisi myös 

sen tutkiminen, millä tavoin esimerkiksi yksi naistenlehden artikkeli saa merkityksensä ensin 

toimittajan kynästä, sitten akateemisen tekstintutkijan arviosta ja lopulta jutun varsinaisen 

kohdeyleisön eli sen lukijan mielessä. Olisi mielenkiintoista kuulla, kuinka nämä moninaiset ja 

monitulkintaiset, rohkeat ja varovaiset tekstit todella vaikuttavat ja miten niiden halutaan 

vaikuttavan, jos halutaan. Tutkimus on hedelmällistä erityisesti naistenlehtien jutuista, sillä 

naistenlehden genre kaikkine ominaispiirteineen on ainutlaatuinen − eikä sille ainakaan toistaiseksi 

ole mediatuotteena annettu sitä painoarvoa, joka sille kuuluu. Loppujen lopuksi, naistenlehti on 

voimakas, suosittu ja laajalle äänensä saava väline, jonka äärelle lukemattoman monet naiset 

palaavat kerta toisensa jälkeen. 
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