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Tutkielmani käsittelee työn ja perheen yhteensovittamisen problematiikkaa rajallisten resurssien 
näkökulmasta. Tarkastelen sitä, millaisia työ- tai parisuhdetavoitteen kannalta olennaisiin 
resursseihin liittyviä ongelmia aineistossa esiintyy ja miten nämä ongelmat ovat kehittyneet. 
Käyttämäni resurssien määritelmä on laaja, sillä tarkoitan resursseilla muun muassa aikaa, energiaa, 
sitkeyttä, puolisoa ja ansiotyötä. Lisäksi kiinnitän huomiota siihen, millaisia keinoja pariskunnat tai 
yksilöt ovat käyttäneet ongelmista selviämiseksi. 
 
Teoreettinen viitekehykseni muodostuu pääasiassa Baltesin ym. kehityksen metateoriasta, jota 
täydennän Lazaruksen ja Folkmanin selviytymiskeinoteorialla sekä Heckhausenin 
kontrolliteorioilla. Pyrkimykseni on rikastaa työn ja perheen yhteensovittamiseen keskittyvää 
tutkimusta tarkastelemalla  tavoitteiden ja resurssien merkitystä ongelmien muodostumisessa. 
Lisäksi testaan kehityksen metateorian soveltuvuutta laadulliseen tutkimukseen.    
 
Aineistoni koostuu yhdeksästä kertomuksesta, jotka on koottu Etelä-Suomen alueelta marraskuun 
2004 ja maaliskuun 2005 välisenä aikana. Aineiston analyysi perustuu kehityksen metateoriaan sekä  
narratiiviseen metodiin. Analyysin perusteella olen luonut kolme tyyppiä, joista kolmas jakautuu 
edelleen kolmeen alatyyppiin.  
 
Ensimmäisen tyypin kertoja kuvailee sitä, miten hän on kokenut työttömyyden vaikuttavan 
parisuhteeseensa. Toiseen tyyppiin kuuluu kolme, pienten lasten työssäkäyvää äitiä. Heidän 
kertomuksistaan välittyy hyvin se, miten rasittavaa toiminnan ylläpitäminen monella paljon 
resursseja samanaikaisesti vaativalla tavoitealueella on. Kolmannessa tyypissä ovat edustettuna sekä 
ne, jotka kohdistavat itse runsaasti resursseja työhön että ne, joiden partneri kohdistaa runsaasti 
resursseja työhön. Näin ollen esille tulee kumpaakin osapuolta edustavan puolison kokemukset.  
 
Huomionarvoista tuloksissa on ensinnäkin se, että puolisoiden tärkeimpien tavoitteiden väliset erot 
liittyvät kielteisesti parisuhdetyytyväisyyteen. Toiseksi, parisuhteen toisen osapuolen pitkään 
jatkunut resurssien runsas työhön allokointi on kielteisessä yhteydessä kummankin parisuhteen 
osapuolen tyytyväisyyteen. Työhän vähemmän resursseja allokoiva osapuoli kokee, ettei ole 
puolisolleen arvokas tai tärkeä. Työhön runsaasti resursseja allokoiva osapuoli puolestaan kärsii 
puolisonsa tyytymättömyydestä sekä omista syyllisyyden ja riittämättömyyden tunteista. 
Tavoitteiden välisessä kilvassa kaivataan eniten aikaa, jota kutsun metaresurssiksi. Selviytymis- ja 
kompensointikeinoina käytetään eniten puhumista, päivähoitopalveluita, puhelinta, puolison apua 
sekä vetäytymistä. 
 
Työn ja parisuhteen välisiä ristiriitoja voitaisiin ehkäistä, muun muassa, valitsemalla sellaisia 
tavoitteita, jotka ovat yhteneväisiä omien resurssien kanssa, varmistamalla, että puolison tärkein 
tavoitealue on samankaltainen kuin oma sekä ottamalla huomioon omien resurssien rajallisuuden 
uusia tavoitteita asetettaessa.    
 
Avainsanoja: työ, parisuhde/perhe, tavoitteet, resurssit, tunteet, selviytymiskeinot, Baltes 
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1. JOHDANTO 
 

 

”Se miten ihmiset luovat suhdettaan ansiotyöhön, ei ole riippuvainen pelkästään työelämää 

hallitsevista arvostuksista. Suhde työhön rakentuu myös perheen ja työn vertailussa. Koska suurin 

osa ihmisistä pitää perhettä ja työtä hyvin tärkeinä, syntyy kiinnostava kilpailuasetelma, 

molemmille kun on vaikea antaa paljon aikaa.” (Jallinoja 2000, 133.) 

 

Nämä Jallinojan osuvasti ilmaisemat lauseet kiteyttävät sen ajatuksen, joka minua alun alkaen 

motivoi tutkimaan työn ja perheen välistä suhdetta. Jallinojan lainaus kertoo minkä vuoksi työhön 

liittyvien tavoitteiden ja perheeseen liittyvien tavoitteiden välillä vallitsee dynaaminen suhde: ajan 

rajallisuus vaatii valintoja. Työ ja perhe ovat suomalaisten tärkeimpiä elämänalueita ja näistä 

elämänalueista perhettä pidetään elämän keskeisimpänä asiana (Pulkkinen & Kokko 1997, 104-

105). Työ vaatii kuitenkin paljon sekä aikaa että energiaa ja tämän vuoksi erityisesti perheelliset 

palkansaajat kokevat riittämättömyyttä (Antila 2005). Perheelle ei kyetä antamaan niin paljoa aikaa 

kuin haluttaisiin, minkä vuoksi arvojen ja todellisen käyttäytymisen välillä vallitsee ristiriita (esim. 

Hochschild 1997, 219-221).  

 

Työn ja perheen välisen vuorovaikutuksen ristiriidoilla on merkittäviä kielteisiä vaikutuksia niin 

työntekijän hyvinvointiin kuin hänen ihmissuhteisiinsa ja työhönsä (yleiskatsaus, ks. Eby ym. 2005; 

Sihvo 2002). Nämä kielteiset vaikutukset, työelämän nopea muutos, kahden ansaitsijan perhemallin 

maailmanlaajuinen yleistyminen sekä henkilöstöresurssien merkityksen kasvu yritysmaailmassa 

ovat eräitä niistä syistä, joiden vuoksi työn ja perheen yhteensovittamista koskeva tutkimus on 

kasvanut voimakkaasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Aiheen ajankohtaisuudesta kertoo se, että 

yksin Suomen tehtiin tämän johdannon kirjoittamishetkellä (joulukuu 2005) useita aiheeseen 

liittyviä tutkimuksia.1 Monet näistä tutkimuksista keskittyvät siihen, miten työn ja perheen 

ristiriitoja voitaisiin vähentää uusien työkäytäntöjen avulla.  

 

Käsillä oleva tutkimus eroaa aikaisemmista perheen ja työn vuorovaikutusta koskevista 

tutkimuksista ensinnäkin siten, että tarkastelen ennen kaikkea parisuhteeseen sekä työhön liittyvien 

                                                           
1 Esimerkiksi, Työelämän tutkimuskeskus. Tampereen yliopisto (Perhe ja työ. Tutkimus- ja kehittämishanke 2004–
2006. Tutkimusjohtaja R. Kivimäki.), Työsuojelurahoja (useita aiheeseen liittyviä tutkimuksia meneillään), 
Työterveyslaitos (Suomalais-virolainen tutkimus: Naiset, työ ja sosiaalinen stressi. Tutkimusjohtaja K. Kauppinen) 
sekä, Jyväskylän yliopiston perhetutkimuskeskus (useita päättyneitä ja meneillään olevia tutkimuksia). 
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tavoitteiden, tavoitteisiin liittyvän käyttäytymisen ja resurssien yhteyttä työn sekä parisuhteen 

yhteensovittamisessa koettuihin vaikeuksiin. Pariskunnan mahdolliset lapset olen ottanut huomioon 

sikäli, kun he aineistona käytettävissä tarinoissa esiintyvät, samaten muut elämänalueet. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on keskitytty pääsääntöisesti työn tai perheen yksittäisten piirteiden 

sekä koettujen ristiriitojen välisten yhteyksien tarkasteluun (esim. Kinnunen ym. 1997; Kinnunen & 

Mauno 1998). Toiseksi, käsillä oleva tutkimus eroaa aiemmista aihetta käsittelevistä tutkimuksista 

metodinsa, narratiivisuuden, suhteen. Käytän aineistona yhdeksää kertomusta, jotka olen kerännyt 

29-75-vuotialta suomalaisilta miehiltä ja naisilta. Työn ja parisuhteen yhteensovittamisen 

problematiikkaa ei tietääkseni ole aiemmin tutkittu tavoitenäkökulmasta tarinallista metodia 

käyttäen. Kolmanneksi, tämän tutkimuksen, suhteessa perinteisiin työn ja perheen välisiä 

konflikteja käsitteleviin tutkimuksiin, tekee erikoiseksi käyttämäni teoreettinen viitekehys. 

Taustateoriana käytän Baltesin ym. alunperin menestyksekkään ikääntymisen malliksi (Baltes & 

Carstensen 2003) luomaa kehityksen metateoriaa.  

 

Tutkimuskysymykseni liittyy työn ja parisuhteen tavoitteisiin, resursseihin sekä näiden rajapinnassa 

kehittyneisiin ongelmiin. Etsin vastauksia ennen kaikkea siihen millaisia sekä työhön että 

parisuhteeseen kytkeytyviä, näiden elämänalueiden tavoitteiden kannalta olennaisiin resursseihin, 

niiden jakoon tai resurssien riittävyyteen liittyviä vaikeuksia aineistossa esiintyy. Lisäksi minua 

kiinnostaa tietää millaisia nämä vaikeudet ovat, miten kertojat ovat päätyneet kyseiseen tilanteeseen 

ja millaisia keinoja vaikeuksien päihittämiseksi on käytetty. Kertomuksista välittyvien kielteisten 

tunteiden ja ilmaisujen katson kertovan siitä, mikä tilanne tai asia koetaan vaikeudeksi.   

 

Aloitan tutkimuksen esittelemällä suomalaisen työn ja perheen historiaa sekä kulttuuria. Tämä 

katsaus auttaa ymmärtämään paremmin sekä aineistona käytettäviä kertomuksia kontekstissaan että 

työn ja perheen välistä dynamiikka. Historiallinen katsaus asettaa tutkimusaiheeni laajempaan 

kulttuuriseen viitekehykseen ja on paikallaan myös siksi, koska aineisto koostuu monenikäisistä 

kertojista. Työtä ja parisuhdetta koskevat käsitykset ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä 

runsaasti, minkä vuoksi 30-vuotias saattaa katsoa työtä, parisuhdetta sekä niiden välistä suhdetta 

aivan erilaisesta perspektiivistä kuin 60-vuotias. Näiden käsitysten muuttuminen kytkeytyy 

yleisempään arvojen muutokseen. Yhdessä jaetut arvot määrittävät sitä, mitä tavoitteita ja resursseja 

pidetään  arvokkaita (Baltes 1997; Hobfoll 1998, 51-55; 2002, 311-312). Tämän vuoksi muun 

muassa ympäröivä kulttuuri, kulttuurissa tapahtuneet muutokset sekä yksilön ikä on otettava 

huomioon, mikäli halutaan ymmärtää yksilön tavoitteita.  
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Työn ja perheen kulttuurihistoriaa tarkastelevan luvun jälkeen siirryn kertomaan tutkimustehtävästä 

yksityiskohtaisemmin. Samassa luvussa, eli luvussa 3, kerron myös tutkimuksen tärkeimmistä 

käsitteistä. Luvussa 4 esittelen käyttämäni teoreettisen viitekehyksen. Teoreettisena viitekehyksenä 

käytän ensisijaisesti Baltesin ym. kehityksen metateoriaa, jota kutsutaan myös yleiseksi 

elämänhallintastrategiaksi (esim. Freund & Baltes 2002). Tavoitteiden, resurssien ja 

selviytymiskeinojen käsitteet muodostavat kyseisen teorian perustan, minkä vuoksi kerron samassa 

luvussa tarkemmin miten tavoitteet ja resurssit kytkeytyvät hyvinvointiin. Samalla keskustelen 

tavoitteista parisuhteen yhteydessä. Lopuksi esittelen käyttämäni selviytymiskeinoteoriat, jotka 

täydentävät kehityksen metateoriaan sisältyvää selviytymiskeinonäkemystä.   

 

Luvussa 5 tarkastelen työn ja perheen vuorovaikutusta koskevaa aiempaa tutkimusta. Nämä 

tutkimukset koskevat muun muassa työn ja perheen välisten ristiriitojen syitä, seurauksia ja 

vaikutussuhteita. Lisäksi kerron yleisesti niistä tutkimuksista, jotka koskevat työn ja perheen 

yhteensovittamisen keinoja tai yksilön keinoja työn ja perheen välisistä ristiriidoista selviämiseksi. 

Lopuksi esittelen aiheeseen liittyviä narratiivisia tutkimuksia.  

 

Luku 6 on omistettu tutkimuksen käytännön toteuttamisesta kertomisella. Tässä luvussa kuvailen, 

miten hankin aineiston ja kerron aineistosta sekä kertojista yleisesti. Seuraavassa luvussa keskityn 

metodologisiin ratkaisuihin. Luvussa 7 esittelen siis käsillä olevan tutkimuksen tieteenfilosofiset 

lähtökohdat ja kerron narratiivisesta tutkimuksesta yleisellä tasolla. Samassa luvussa keskustelen 

narratiivisen metodin ja kehityksen metateorian yhdistämisestä sekä eettisistä kysymyksistä. 

Viimeiseksi kuvailen, millaista metodia käytin ja miten käytännössä toteutin analyysin. 

 

Luvuissa 8 ja 9 esittelen tulokset. Luku 8 kertoo tarinoiden rakenteen analyysiin pohjautuvista 

yleisistä löydöksistä. Samassa luvussa esittelen analyysin pohjalta luodut tarinatyypit, joista luku 9 

kertoo yksityiskohtaisemmin. Luku 10 on omistettu tulosten yhteenvedolle ja pohdinnalle. Paitsi 

että vedän tulokset yhteen, keskustelen kyseisessä luvussa myös kertomuksissa esiintyvistä 

tavoitteista ja resursseista. Lisäksi esitän joitakin ehdotuksia työn ja parisuhteen välisten, resursseja 

ja tavoitteita koskevien ongelmien ehkäisemiseksi. Lopuksi pohdin käsillä olevan tutkimuksen 

validiutta ja pyrin asettamaan tulokset laajempaan kulttuurishistorialliseen kontekstiin. Viimeisessä 

luvussa arvioin tutkimustani ja ehdotan joitakin antoisia jatkotutkimusaiheita.   
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2. SUOMALAISEN TYÖN JA PERHEEN HISTORIA 

 

 

2.1 Katsaus suomalaisen työn historiaan ja kulttuuriin 
 

Suomi oli vielä 1800-luvun lopulla talonpoikainen yhteiskunta, jossa ihmisten ajattelua ja 

käyttäytymistä ohjasivat säätyjaon mukaiset patriarkaaliset normit sekä perinne. Väestöstä 10 

prosenttia asui kaupungeissa ja suoraan maa- ja metsätaloudesta toimeentulonsa sai lähes 70 

prosenttia. Tälle agraariselle yhteiskunnalle oli ominaista työn kunnioittaminen, uskonnollisuus ja 

omavaraistalouden luonnonläheisyys. Taloudellisesti Suomi alkoi kehittyä 1800-luvun 

jälkimmäisellä puoliskolla ja tämä elintason nousu edesauttoi syntyvyyden kohoamista. 

Maatalouden tarjoamat toimeentulomahdollisuudet eivät kuitenkaan kasvaneet yhtä nopeasti kuin 

väestö eikä työtä ollut vielä tarpeeksi tarjolla maaseudun ulkopuolella. Syntyi liikaväestön ongelma. 

(Rasila 1985, 35-41.) Tätä ongelmaa pyrittiin ratkaisemaan vuonna 1918 säädetyllä torpparilailla 

sekä vuoden 1922 Lex Kalliolla (Korhonen 2003, 201; Kupiainen 1985, 82).2 Niin ikään yhteensä 

noin 300 000 henkeä muutti leveämmän leivän perässä Yhdysvaltoihin, Kanadaan sekä Norjaan. 

Torppareita ja tilatonta väestöä koskevien lakien myötä syntyi yli 60 000 uutta tilaa, jotka tekivät 

maaseudusta pienviljelysvaltaisen. (Korhonen 2003, 201.)  

 

Uuden maan raivaamisesta huolimatta Suomen pientilaistuminen jatkui edelleen, sillä hieman 

myöhemmin, talvi- ja jatkosodan seurauksena, 450 000 siirtolaista piti asuttaa eri puolille Suomea. 

Vuoteen 1958 mennessä syntyi lähes 136 000 uutta tilaa ja lisäaluetta, joiden pieni koko ei 

kuitenkaan riittänyt takaamaan elantoa maatalouden teknologisoituessa ja tuottavuusvaatimusten 

kasvaessa. (Kupiainen 1985, 95-99.) Alkoi elinkeinoelämän rakennemuutos. Sen ollessa 

voimakkaimmillaan 1960-1970, muutti Etelä-Suomen kasvukeskuksiin työn perässä 

parhaimmillaan 25 000, ja Ruotsiin 18 000 henkeä vuodessa (Rannikko 1985, 135). Muutos oli 

varsin nopeaa, sillä jo seuraavan vuosikymmenen puoliväliin mennessä muistutti aiemmin 

maatalousvaltainen Suomi elinkeinorakenteeltaan ja tulotasoltaan Länsi-Euroopan maita (Rannikko 

1985, 123.; Hjerppe 2003, 97). ”Peltojen paketointi” ei taloudellisesta kehityksestä huolimatta ollut 

silti helppoa tai käynyt aivan ongelmitta, sillä se rikkoi vuosisataisia siteitä ja perinteitä (Eskola 

1985, 236-249). Juurettomuudesta ja yksinäisyydestä kielii esimerkiksi tästä yhteiskunnan 

                                                           
2 Torpparilaki takasi, että jokaisella torpparilla tai mäkitupalaiselle oli oikeus lunastaa vuokratilansa itselleen. Lex 
Kallio puolestaan oikeutti tietyt ehdot täyttävän tilattoman väestön saamaan viljely- ja metsämaita halpakorkoisilla ja 
pitkäaikaisilla lainoilla. (Korhonen 2003, 201; Kupiainen 1985, 82.)  
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rakennemuutoksesta kertova, valtavan suuren suosion saanut Hectorin (1973) laulu ”Lumi teki 

enkelin eteiseen”.  

 

Talonpoikaisen kulttuurin murtumisessa ja uuden lähiökulttuurin syntymisessä olennaista osaa 

näytteli palkkatyön mukanaan tuoma uusi ajan jakautuminen. Luonnon vuotuisen kiertokulun ja 

päivittäisten, satokauteen ja eläinten tarpeisiin sidottujen askareiden säätelemän aikataulun sijasta 

elämäntapaa –ja rytmiä määrää palkkatyössä vapaa-ajan ja työajan rytmi. Toisin kuin pitkälle 

yksilöityneessä palkkatyöyhteiskunnassa, maatalousyhteisössä jokainen osallistui yhteisiin töihin, 

kukin kykyjensä mukaan. Tämän seurauksena eivät vain eri elämänalueet, vaan myös eri sukupolvet 

muodostivat orgaanisen kokonaisuuden. (Kasvio 1994, 196, 200-202.) Palkkatyön myötä myös 

vuotuisiin juhlapyhiin liittynyt kulttuuriperinne on muuttunut. Monien vanhojen juhlapäivien 

merkitys nimittäin kytkeytyi usein kristillisen (ja pakanallisen) merkityksen lisäksi olennaisesti 

satokauden eri vaiheisiin (ks. Vilkuna 1981).  

 

Eskola (1985) havainnollistaa hyvin palkkatyön mukanaan tuomia muutoksia vertaamalla toisiinsa 

professorin ja emännän työpäiviä. Ne eroavat toisistaan muun muassa toimien abstraktiusasteen ja 

ajankäytön suhteen. Professorin työpaikka on erotettu kodista, vaikka hän saattaa ottaa töitä myös 

kotiin. Emännän työpäivässä työn ja kodin välillä ei sen sijaan selvärajaista eroa ole. (Emt. 249-

250.) Koko keskustelu työn ja kodin välisestä vastakkainasettelusta liittyneekin palkkatyöhön, 

kaupungistumiseen ja tällaiselle elämänmuodolle ominaiseen kulttuuriin. Talonpoikaisessa 

yhteiskunnassa ei eri elämänalueita oltu erotettu toisistaan, minkä vuoksi elämänalueiden 

keskinäisiä suhteita ei myöskään ollut tarpeen pohtia.  

 

Työtä on arvostettu Suomessa perinteisesti paljon. Tämä näkyy hyvin esimerkiksi Kasvion (1994, 

117) esittämässä taulukossa, joka kertoo, että vielä vuonna 1979 ansiotyön suhteellinen arvostus oli 

palkansaajien keskuudessa 50 prosenttia koti- ja perhe-elämän arvostuksen jäädessä 41 prosenttiin. 

Tuohon aikaan oli rakennemuutos vastikään tapahtunut ja voidaan olettaa, että monet palkansaajista 

kantoivat vielä maatalousyhteisöstä perittyä mentaliteettia mukanaan. Tätä mentaliteettia kuvastaa 

esimerkiksi kaukolalainen sananparsi ”Töistä mies mainitaan, vaan ei suurista sanoista” ja 

varkautelainen sananlasku ”Työllä työn vaivat paranee” (Tarmio 1986, 555). Sen sijaan vuonna 

1990, muutama vuosikymmen palkkatyön ja kaupunkikulttuurin yleistymisen jälkeen, kodin ja 

perhe-elämän arvostus oli kohonnut 63 prosenttiin ja ansiotyön arvostus oli laskenut 28 prosenttiin. 

Kasvion (1994) mukaan nämä 1900-luvun lopun suomalaiset asenteet vastasivat työasenteita 

muualla Euroopassa. (Emt., 118.) Perhe-elämän kasvanut arvostus sopii hyvin yhteen myös J.P. 
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Roosin suomalaisten elämäkertoja koskevan tutkimuksen tulosten kanssa. Hän kertoo (1987), että 

sodan jälkeen 1940- ja 1950-luvuilla syntyneiden henkilöiden elämäkerroissa korostuu 

ihmissuhteiden merkitys aiemmin syntyneiden kertomuksiin verrattuna.3 Roosin mukaan sodan 

jälkeen syntynyt sukupolvi ”vatvoo erilaisia ihmissuhdeongelmia melkeinpä loputtomiin”. Ennen 

ihmissuhteita pidettiin itsestäänselvyyksinä, ei niitä juuri pohdittu. (Emt., 56-58.)    

 

Suomalaisen työvoimarakenteen erikoisuus muihin Euroopan maihin verrattuna on se, että naiset 

ovat osallistuneet ansiotyön tekoon 1950-luvulta lähtien. He tottuivat työntekoon kotirintamilla 

eivätkä tämän jälkeen enää jättäneet kodin ulkopuolisen työn maailmaa. Hoikkala (1999) epäilee, 

josko Suomessa on kotirouvainstituutiota sille ominaisine kulttuureineen koskaan edes ollutkaan. 

(Emt., 404.) Kahden ansaitsijan perhemalli ei siis ole Suomessa uusi toisin kuin monissa muissa 

maissa. Vaikka työn ja perheen välisestä ristivedosta ei Suomessa ole puhuttukaan aiemmin yhtä 

laajasti kuin nykyään, Julkunen (2003, 182) kertoo, että suomalaisen kulttuurin samanaikaisesti 

arvostama naisten ansiotyö ja lasten kotona hoitaminen on aiheuttanut jo pidemmän aikaa pinnan 

alaisia jännitteitä. Juuri naisten yhä laajempi työelämään osallistuminen maailmanlaajuisesti on eräs 

niistä syistä, joiden vuoksi työn ja perheen välisiin ristiriitoihin keskittyvä kansainvälinen 

keskustelu ja tutkimus on kasvanut niin runsaasti viimeisen 20 vuoden aikana (Eby ym. 2005, 125). 

Suomen sosiaaliturvajärjestelmä tuki myöhäisestä alustaan lähtien naisten työssäkäyntiä, ja 

erityisesti tämä kehitys nopeutui 1970-luvulta lähtien, vaikka oikeus lapsilisään säädettiinkin lailla 

jo 1940-luvun lopulla (Julkunen 1999, 135-136; 2003, 181-182). Tosin Julkunen (2003, 180) 

kertoo, että naisten työssäkäynti oli köyhässä ja maatalousvaltaisessa Suomessa pikemminkin 

välttämättömyys kuin vapaaehtoinen valinta. Hänen mukaansa suomalainen tasa-arvo on juuriltaan 

sitä, että naiset ovat ”saaneet” osallistua työelämään.   

 

Eskola (1985, 259-260) ja Hoikkala (1999, 403-404) kertovat, että sukupuolten väliset suhteet ovat 

muuttuneet rakennemuutoksen sekä naisten kodin ulkopuoliseen työelämään osallistumisen 

johdosta. Työ  miehen identiteetin perustana, sekä miehen patriarkaalinen määräysvalta koko 

kulttuurissa ja yhteiskunnassa, on menettänyt asemansa lähiöitymisen aikana. Työllä on edelleen 

tärkeä merkitys, mutta muut elämänalueet – ennen kaikkea perhe ja parisuhde – ovat kohonneet sen 
                                                           
3 Jallinoja (1999,) liittää ihmissuhteiden saaman merkityksen korostumisen uusiin medioihin ja aiheisiin, joista ei oltu 
aiemmin puhuttu. Ennen 1960-luvun puoliväliä, jolloin ”juorulehtiä” alettiin Suomessa julkaista, syrjähyppyjen ja 
avioerojen ajateltiin kuuluvan vain tietynlaisten ihmisten elämään. Vasta laajamittainen yksityiselämän julkistaminen 
toi perheen uudella tavalla esiin. Tapaa, jolla perhe nähtiin, muutti myös 1960-luvulla esitetty sarja ”Peyton Place”. 
Kyseisen sarjan auttoi suomalaisia ymmärtämään, että perhe ei ole vain instituutio, vaan perustuu ihmissuhteille, joista 
erityisen tärkeitä ovat isän ja äidin välinen tunnesuhde. (Emt., 101.) Sama kehitys on jatkunut tähän päivään saakka ja 
medioissa puhutaankin nykyään paljon enemmän parisuhteesta kuin perheestä (emt.; Jallinoja 2000, 19).  
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rinnalle tärkeysjärjestyksessä. (Hoikkala 1999, 403-404.) Tämä muutos ei ole tapahtunut aivan 

kitkatta, mistä kertoo niin kutsutun Turhapuro-syndrooman synty. Syndrooma kuvaa miehiä, joiden 

elämä rakentuu hyvin ansaitsevien vaimojen varaan. Nämä miehet tuntevat itsensä turhiksi, mutta 

laskevat vain leikkiä omasta turhautumisesta johtuvista perheongelmista, kuten liiallisesta 

alkoholinkäytöstä tai väkivaltaisuudesta. (Kortteinen 1982, sit. Eskola 1985, 259-260.)  

 

Työnteon malli siis muuttui, mutta siitä huolimatta vanhan maatalouskulttuurin traditio vaikutti 

vielä esimerkiksi kotitöihin liittyviin asenteisiin. Vanhemmilta perityt sosiaaliset mallit olivat 

murroksen jälkeen riittämättömiä. Yksi syy tähän riittämättömyyteen on ollut se, että naiset ovat 

alkaneet vaatia tasa-arvon lisäksi enemmän itse parisuhteelta ja mieheltä (Hoikkala 1999, 404; 

Veijola & Jokinen 2001, 31). Ansaitsevan ja omillaan toimeen tulevan naisen ei ole taloudellisista 

syistä enää pakko pysyä omia toiveita vastaamattomassa suhteessa. Tämän muutoksen seurauksena 

on alettu puhumaan miehen kriisistä, miehen pakosta pehmetä, miesten syrjäytymistä torjuvasta 

miesystävällisestä sosiaalipolitiikasta sekä innovatiivisesta maskuliinisuudesta. (Eskola 1985, 259-

260; Hoikkala 1999, 404; Julkunen 2003, 184.)    

 

Suomalaisen työn kulttuurin ymmärtäminen perustuu edellä kerrottuihin historiallisiin 

kehityskulkuihin. Aihetta koskevaa kirjallisuutta lukiessa löytyy toistuvasti työnteon henkeä 

kuvaavia viittauksia Väinö Linnan ”Täällä Pohjantähden alla” –romaanitrilogiaan sekä Kalle 

Päätalon tuotantoon. Lisäksi löytyy useita sellaisia mainintoja kuin työhullut suomalaiset, 

selviytymisen eetos, sekä raivaajahenki. Suomalaisen palkkatyön kulttuuria tutkinut Kortteinen 

(1992) kertoo löytäneensä spesifin rakennetyypin kaikista, niin aiemmin, vuonna 1982  

valmistuneen lähiötutkimuksen, kuin työn kulttuuria koskevan tutkimuksen aineistona 

käyttämistään tarinoista. Samanlainen elämän jäsentämisen ja tulkinnan tapa löytyi niin nuorten 

kuin vanhojen, työväestön edustajien  ja keskiluokkaisten, miesten ja naisten tarinoista. 

Tarinatyypissä on kolme osaa: 1) on kovaa, on pakko selvitä, 2) yrittää selvitä, 3) on selvinnyt ja on 

ylpeä siitä. (Emt., 43-44.) Kortteisen (1992) mukaan tämä kovuus ei kuitenkaan ole vain 

markkinasubjektin mukaista päämäärärationaalista kalkylointia, vaan kyseessä on jotain paljon 

suurempaa – selviytymisen mukanaan tuoma kunnia ja glooria. Selviytymättömyys on häpeällistä, 

ja sen seurauksena menettää kasvonsa.  

 

Miesten tarinoissa korostuu riskin otto ja esteiden läpi puskeminen oman terveyden hinnalla kun 

naisten tarinoissa uhrataan oma itse toisten vuoksi. Naiset arvioivat itseään muiden kautta, ovat 
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”toisia”, ja auttavat muita lähes loputtomiin omat tarpeensa unohtaen. Sukupuolesta riippumatta 

näille tarinoille on yhteistä uhri, jonka kautta saavutetaan moraalisesti ja eettisesti kunnianarvoisa 

sosiaalinen asema. Sotasukupolvien jälkeisten naisten tarinoissa tämä uhri ei ole kuitenkaan enää 

itsestään selvyys vaan aiheuttaa ambivalentteja tuntemuksia; pitäisikö saavuttaa jotain suurta itse 

vai riittääkö se, että palvelee vain muita. (Emt. 45-52.) 

 

Entä vaikuttavatko agraarivaltaisesta yhteiskunnasta perityt työarvot ja –asenteet edelleen, nyt 

2000-luvulla? Kortteisen (1992) mukaan myös sotasukupolvia nuorempien henkilöiden tarinoita 

jäsentää pärjäämisen eetos, mutta nykyään se liittyy erilaisiin yhteiskunnallisiin rakenteisiin kuin 

vanhemmilla polvilla. Koulutus, alueellinen ja sosiaalinen liikkuvuus, sekä näihin liittyvä 

markkinasuhteiden muovaama yksilöiden välinen kilpailu, tuottaa uudenlaisia kokemuksia siitä, että 

on kovaa. Markkinasuhteiden tuomat sosiaaliset jännitteet – yksilöiden välinen kilpailu – on  uusi 

selviytymisen ja henkilökohtaisen kunnian saavuttamisen haaste. Erona aiempiin tarinoihin 

verrattuna on myös koulutuksen korostunut merkitys. (Emt., 123-125.) Kilpailua ja koulutuksen 

arvostusta on saattanut edelleen lisätä 1990-alun syvä lama, joka todennäköisesti jätti työttömyyteen 

liittyviä pelkoja palkansaajien mieliin. Lamaa nimittäin seurasi massatyöttömyys, jonka jälkeen 

työllisyysluvut eivät ole palanneet lamaa edeltäneelle tasolleen (Mäenpää 2003, 289-310). 

 

Koulutuksen arvostuksen kohoamisesta puhuu myös Siltala (2004) kutsuen sitä 

”koulutusfetissiksi”. Hän kertoo, että korkeakoulututkinnot ovat vuosien 1985-1998 välillä 

lisääntyneet 60 prosenttia ja, että ”koulutus on muuttunut riittävästä nousun edellytyksestä 

välttämättömäksi edellytykseksi”. Siltala on sitä mieltä, että todellisuudessa koulutus ja erilaiset 

kurssit vain lisäävät kilpailua ennestäänkin niukoista työpaikoista. Tässä kilvassa ulos putoavat 

työttömät ja vähän koulutetut. Edelleen, saman sosiaalisen aseman saavuttamiseksi on 

kouluttauduttava pidemmälle kuin aiempi sukupolvi, vaikka töiden sisältö ei juuri ole 

muuttunutkaan. (Emt., 155-157.)  

 

Jallinoja (2000,128-130) kertoo Ylöstalon 1998 tekemään työbarometriin viitaten, että suomalaiset 

tekevät enemmän töitä kuin ennen. Kyseisessä tutkimuksessa 50-60 prosenttia ilmoitti työn 

henkisen rasittavuuden lisääntyneen jatkuvasti vuosien 1992-1998 välisenä aikana. Kuten 

Kortteinen ja Siltala, myös Jallinoja näkee työn rasittavuuden ja ylitöiden lisääntymisen juontuvan 

yksilöiden välisestä kilpailusta, joka johtuu tasapäisestä koulutuksesta. Lisäksi hän katsoo myös 

median kiihottavan ”voittaja saa kaiken” –asennetta. Jallinoja mainitsee työnantajien osaavan 

hyödyntää tätä ihannetta lisäämällä tulosarviointia, työn tehostamista ja tarjoamalla vuosittaisia 
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palkkioita. Laman ajalta peritty pelko työn menettämisestä vahvistaa tätä käyttäytymismallia 

edelleen. Kun työkulttuurin mekanismit ihannoivat sitoutumista ja se liitetään menestykseen, 

yksilön on pohdittava tarkkaan sitä mitä sanoa, kun kysymys (mahdollisesti palkattomiin) ylitöihin 

jäämisestä tulee töissä ajankohtaiseksi. (Jallinoja 2000, 131.) Kun kaikkia mitataan samoilla 

mittareilla kuin menestyjiä, voi kielteinen vastaus  tarkoittaa häviäjäksi joutumista – Kortteisen 

ajatuksia seuraten, kunnian ja kasvojen menettämistä. Näyttää siis edelleen siltä, että työelämä on 

kovaa ja siitä on oman sosiaalisen kunnian nimissä selvittävä, vaikka sitten oman hyvinvoinnin ja 

perheen kanssa vietetyn ajan kustannuksella.   

 

2.2 Avioliiton itsestäänselvyydestä avoliiton itsestäänselvyyteen 
 

Jallinoja (2000, 21) kertoo, että avioliitto alettiin liittää romanttiseen rakkauteen 1800-luvulta 

lähtien eikä romantiikan suosio ole sen jälkeen kadonnut. Alun perin romanttiseen rakkauteen 

kuuluivat rakkauden tiellä olevat esteet ja vaikeudet Shakespearen Julian ja Romeon tapaan. 

Kielletty rakkaus ja sellaisen yhdistäminen, jonka katsottiin olevan mahdotonta – kuten eri 

yhteiskuntaluokkien – johti lopulta maksimaaliseen draamaan: kuolemaan. Ihmesatujen mallin 

mukainen, usein häihin päättyvä onnellinen loppu ohitti kuitenkin 1800-luvun aikana aiemman 

surullisen päätöksen suosiossa. Tämä onnellinen loppu sopii hyvin yhteen nykyajan modernille 

valistukselle ominaisen edistysajattelun kanssa. Kaikki päättyy hyvin, jos yksilö vain näkee paljon 

vaivaa paremman tulevaisuuden eteen. Jos kouluttautuu  tarpeeksi pitkälle tai tekee tarpeeksi työtä, 

voi kohota säädyssä ja naida oman, uuden säätynsä edustajan. Näin moderni kietoutuu 

traditionaaliseen. Suomalaisten tietoisuuteen romanttinen rakkaus tunkeutui ensin romaanien, ja 

myöhemmin 1900-luvulla, television ja lehtien välityksellä. (Jallinoja 2000, 22-29, 95-96.)  

 

Romanttisen rakkauden ihanne ei tosin varmastikaan levinnyt heti kaikkien kansankerrosten läpi. 

Naista tuskin pidettiin agraariyhteisössä minään miehen suojelusta tarvitsevana hentona liljana, 

vaan pikemminkin hänen sopivuuttaan emännäksi tarkasteltiin sosiaalisen aseman, työnteon ja 

lasten synnytyksen näkökulmasta. Talonpoikaiskulttuurin romantiikasta kertoo esimerkiksi 

savolainen vaimonhankintaa koskeva sananlasku. ”Kunhan on kokkoa ja näkköä, kyllä kirvesvars 

tapoja antaa” (Tanttu 1996, 102). Eli ei haittaa vaikka vaimo olisikin vähän äksy, kunhan on 

kookas, jotta jaksaa tehdä hyvin töitä.4 Myös Apo (1995, 214) kyseenalaistaa 

                                                           
4 Julkusen (2003) mukaan suomalainen tasa-arvo on kantanut juuri työtä pelkäämättömän, riuskaotteisen emännän 
perintöä. Sen sijaan uudistukset, jotka vaativat henkistä mukautumista ja horjuttavat perheen tai heteroseksuaalisen 
järjestyksen symboleja, ovat viivästyneet. Ruotsiin verrattuna viivästyivät esimerkiksi miehelle sallitun vaimoon ja 
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sosiaalihistorioitsijoiden kuvaukset harmonisen työyksikön muodostavista maalaispariskunnista. 

Hänen mukaansa naisten ja miesten töiden välillä vallitsi tiukat raja-aidat ja nimenomaan niin päin, 

että miehet eivät koskeneet naisten töihin, mutta naiset saattoivat tarttua miesten töihin. 

Käytännössä miehet omistivat tilat ja naiset joutuivat pyytämään rahaa välttämättömiin asioita 

varten siitä huolimatta, että raatoivat tilalla. Mikäli nainen otti isännän aseman, johtui tämä usein 

siitä, että hänen oli olosuhteiden vuoksi pakko niin tehdä. Sen sijaan tilattomien maalaisvaimojen –

ja tyttärien asema näyttää olleen tasa-arvoisempi. (Apo 1995, 207, 213-219.) On varmasti vaikeaa 

tai mahdotonta löytää vain yhtä totuutta naisen asemaa agraariyhteisössä tarkasteltaessa. Käytännöt 

ovat todennäköisesti vaihdelleet eri puolilla Suomea olosuhteiden, yksilöiden, perheiden ja perheen 

yhteiskunnallisen aseman mukaan.  

 

Heti sodan jälkeen, ikään kuin koettujen kauheuksien ja menetysten vastapainoksi, avioliittoja 

solmittiin merkittävästi enemmän kuin aiempina vuosina. Tämän seurauksena syntyivät suuret 

ikäluokat5 ja alkoi perheen kahden vuosikymmenen pituinen kulta-aika (Jallinoja 1999, 99; Tolkki-

Nikkonen 1990, 23). Avioliiton ja perheen itsestään selvä asema kyseenalaistettiin 1960- ja -70-

luvuilla, jolloin radikaalit tuulet puhalsivat myös Suomen yli (Jallinoja 1997, 98). Seksuaalisuus 

vapautui 1960-luvulla ja oman merkityksensä tähän vapautukseen toivat uudet ehkäisykeinot, 

ehkäisypillerit sekä kierukka (emt.; Utrio 1998, 467). Nykyään seksuaalisuus on hyväksytty 

luonnolliseksi osaksi ihmisen elämää ja rakastavaiset saattavat avoimesti osoittaa toisilleen hellyyttä 

julkisilla paikoilla (Jallinoja 2000, 40-41). Seksuaalisuuden vapautuminen ei kuitenkaan välttämättä 

tarjonnut uudelle sukupolvelle vaimona tai ylipäätään puolisona olemisen mallia. Esimerkiksi 

Veijola ja Jokinen (2001, 16-18) kertovat 1980-luvulla eletyn opiskeluaikansa idealistisesta 

ilmapiiristä seuraavasti. ”Arvostelimme kärkkäästi romanttista ja porvarillista rakkausideologiaa 

sovinnaisten sukupuoliroolien ylläpitämisestä, mutta kaipasimme kuitenkin rakkautta ja 

romantiikkaa”. Ajan kaunokirjallisuus tarjosi lähinnä vain jätkämäisiä tai androgyynejä naismalleja 

ja parisuhdeajatteluun vaikutti edelleen edellisen vuosikymmenen radikaali opiskelijaliike, jonka 

ideaali parisuhteen vapaudesta tulkittiin usein niin, että rakkaussuhteessakin pitää saada tehdä mitä 

haluaa ilman, että toisella on oikeus siitä loukkaantua tai haavoittua. (Emt.)  

 

                                                                                                                                                                                                 
 lapsiin kohdistuvan kotikurikasvatuksen poistaminen laista, avioliitossa tapahtuvan raiskauksen kriminalisointi, 
vaimolle suotu oikeus omaan nimeen sekä homoseksuaalisuuden rangaistavuuden poistaminen. (Emt., 180.)  
5  Suuriksi ikäluokiksi kutsutaan heti sodan jälkeen, vuosina 1945-1950, syntyneitä. Yhteensä heitä oli 620 000, ja he 
hallitsevat yhteiskunnallisesti suuren kokonsa vuoksi. Suuret ikäluokat ovat olleet näkyvä ryhmittymä suomalaisessa 
yhteiskunnassa, sillä kuhunkin instituutioon on siirretty aina joukolla. (Hoikkala 1999, 400.) 



11 11 
 

Suurten ikäluokkien omat perheet olivat siis toisenlaisia kuin ne perheet, joista tämä suuri sukupolvi 

oli lähtöisin. ”Murrospolven aikana perhe on muuttunut tuontantoyksiköstä (vrt. maatalous) usein 

lasten ympärille kietoutuneeksi yksityistyneeksi ja intiimiksi kulutus- ja tunneyksiköksi” (Hoikkala 

(1999, 404). Perhettä koskevien näkemysten murrokseen liittyi myös se muutos, että kun entistä 

yksilöityneemmän isän ja äidin välistä suhdetta alettiin 1970-luvun vaihteessa pitää tunnesuhteena, 

alkoivat avioerot selvästi yleistyä (Jallinoja 1999, 101). Samaan aikaan alettiin puhua avoliiton 

puolesta avioliiton itseoikeutettuna vaihtoehtona, ja nykyään valtaosa tällä hetkellä noin 20-30-

vuotiaista aloittaakin parisuhteensa avoliittona (emt.; Martelin ym. 2001, 51). Yhdessä asuvaa 

naimatonta nuorta paria ei siis pidetä enää moraalista paheksuntaa herättävänä ”susiparina”. Osa 

avoliitoista johtaa avioliittoon, mutta pitkittynyt opiskeluaika ja seurustelu aiempaa useamman 

kumppanin kanssa ovat nostaneet ensimmäisen avioliiton aloittamisikää 1960-luvulta viidellä 

vuodella 28,2 ikävuoteen (vuonna 1998) (Jallinoja 2000, 101).  

 

Avoliitto ei kuitenkaan ole vienyt voittoa avioliitosta, sillä vanhat ihanteet ovat radikaalien 

vuosikymmenien jälkeen alkaneet uudelleen vetää puoleensa. Aviosuhdetta lehtikirjoitusten valossa 

tutkineen Jallinojan (1997) mielestä avioliittoja pidetään jälleen itsestäänselvyytenä, vaikka tämä 

itsestäänselvyys onkin erilaista kuin aiemmin. Avioliitto oli itsestäänselvyys vielä 1950-luvulla 

nimenomaan sen vuoksi, koska sitä ei koettu vaihtoehtoiseksi valinnaksi. Se oli perinne. Sen sijaan 

1990-luvun toistuvat maininnat avioliiton itsestäänselvyydestä ovat retorinen keino vakuuttaa 

kuuntelija puhujan individualistisesti tekemästä valinnasta. Nykyään avoliitosta on ottanut 

avioliiton paikan juuri tässä mielessä: siitä on tullut samanlainen itsestäänselvyys, joka avioliitto oli 

vielä 1950-luvulla. (Emt., 97-99, 135.) 

 

 

 

3. TUTKIMUSKYSYMYKSET JA KESKEISET KÄSITTEET  
 

 

3.1 Empirian ja teorian vuoropuhelusta muotoutuneet tutkimuskysymykset 
 

Tutkimustani kulkua ohjaava juoni kietoutuu parisuhteen ja perheen, työn, tavoitteiden, resurssien, 

tunteiden sekä selviytymiskeinojen ympärille. Lernerin ym. (2003, 413) tapaan katson näiden eri 

tekijöiden  välisen vuorovaikutuksen olevan dynaamista ja jatkuvasti muuttuvaa. Muutosta tai 
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kehitystä pitää liikkeellä sekä yksilön ulkoiset että sisäiset tapahtumat, jotka ovat aina jollain tavoin 

yhteydessä toisiinsa. Vaikka en tämän tutkimuksen puitteissa suoranaisesti keskity elämänkaaren 

tarkasteluun kokonaisuudessaan, elämänkaaripsykologiaan liittyvillä tekijöillä on tärkeä osa 

tutkimuksessani. Ovathan työ ja parisuhde/perhe ovat keskeisiä aikuiselämän sisältöjä eikä niitä voi 

ohittaa aikuiselämän kehityskulkuja tarkasteltaessa. Tutkimuskysymykseni ankkuroituvat niihin 

aikuiselämän kohtiin, joissa työelämän ja parisuhteen/perheen välinen dynamiikka on muotoillut 

pähkinän, jonka kertojan on jollain tavoin ratkaistava. Aineiston laadullisen luonteen ja tarinallisen 

tutkimusmetodin ansioista voin ottaa huomioon työn ja parisuhteen/perheen lisäksi muut 

mahdolliset kokonaisorganisaation tasot silloin, kun kertoja on kokenut ne tarpeeksi 

merkitykselliseksi mainitakseen. Luotan siihen, että kertojat ovat kertoneet juuri niistä 

tutkimusaiheeseeni liittyvistä asioista, jotka ovat omassa kokemuksessaan todenneet 

merkityksellisiksi.   

 

Tarkastelen sitä, miten minulle tarinansa kertoneet henkilöt ovat kertomustensa mukaan jakaneet 

resurssit elämänsä eri alueiden kesken. Näitä tietoja peilaan kertomuskohtaisesti negatiivisiin 

tunteisiin, ajatuksiin ja kokemuksiin liittyviin mainintoihin kysyen: millaisia ovat ne tilanteet, 

joissa esiintyy sekä työhön ja parisuhteeseen kytkeytyviä, näiden elämänalueiden tavoitteiden 

kannalta olennaisiin resursseihin, niiden jakoon tai resurssien riittävyyteen liittyviä vaikeuksia? 

Tähän pääkysymykseen liittyen esitän aineistolle myös seuraavat kysymykset: millaisia nämä 

vaikeudet ovat, miten tähän tilanteeseen on päädytty ja millaisia selviytymiskeinoja vaikeuksien 

päihittämiseksi on käytetty? Positiiviset tunteet ja kokemukset otan huomioon suhteessa 

negatiivisiin tunteisiin ja tyytymättömyyden ilmauksiin. Lisäksi tarkastelen kertomuksissa 

esiintyviä tavoitteita ja resursseja, koska ne liittyvät olennaisesti tutkimuskysymyksiin. Aineistoa 

lähestyn Baltesin ym. kehityksen metateoriasta käsin, teoriaa osittain testaten ja sen toimivuutta 

laadullisen aineiston suhteen kokeillen.    

 

Tutkimukseni alusta alkaen minua kiehtoi eri elämänalueiden välinen dynamiikka ja se mysteeri, 

miten ihmiset yleensä onnistuvat selviytymään eri elämänalueisiin liittyvien velvollisuuksien 

puristuksessa. Tämä mielessäni muotoilin kirjoituspyynnön (ks. liite), jossa toivoin, että minulle 

kerrottaisiin parisuhteen ja työn, tai useamman elämänalueen, vaatimusten muutoksista parisuhteen 

kehittyessä. Lisäksi pyysin, että saisin kuulla työn ja parisuhteen vuorovaikutussuhteista sekä niistä 

mahdollisista elämänalueista tai tapahtumista, jotka ovat suuresti vaikuttaneet työhön tai 

parisuhteeseen. Toivoin myös, että kirjoitelmat sisältäisivät kuvauksia tapahtumista sekä niihin 

liittyvistä tuntemuksista ja ajatuksista.  
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Saamani kertomusten joukko on kovin heterogeeninen eikä vastaa niitä odotuksia, joita olin 

aiheesta kertovan teoriakirjallisuuden pohjalta luonut. Erilaisuudessaan ja rikkaudessaan jokainen 

kertomus kuitenkin kertoo samasta aihepiiristä, vaikka eri tavoin. Kertomuksista on löydettävissä 

yksittäisiä piirteitä, joihin liittyviä mainintoja esiintyy erilaisissa työn ja perheen välisistä 

ristiriidoista kertovissa tutkimuksissa. Näillä yksittäisillä piirteillä ei kuitenkaan ole sellaista 

yhteistä nimittäjää, joka koskisi kaikkia kertomuksia. Tämän yhteisen nimittäjän – resurssit – löysin 

vasta tutustuttuani  Baltesin ym. kehityksen metateoriaan. Ajatus resurssien rajallisuudesta on 

yksinkertaisuudessaan varsin looginen. Työn ja perheen välisiä yhteyksiä voi tarkastella 

pilkkomalla aihetta mitä pienempiin osiin, mutta kyse on silti useimmiten resursseista sekä niiden 

jakamisesta (Wiese ym. 2000; 2002, 322-323). Oikea tapa tarkastella aineistoa ei ollut siis 

pelkästään yksittäisten, pieniin osiin pilkottujen tekijöiden tuijottaminen, vaan kertomusten 

katsominen laajemmasta perspektiivistä.  

 

3.2 Keskeiset käsitteet 
 

Tutkimuksen keskeisille käsitteille annetaan paljon tilaa, sillä ilman kunnon käsitteenmäärittelyjä 

tutkimuksen perusta jää helposti hataraksi. Hirsjärvi (2004) kertoo miten käsitteisiin liittyvät 

ristiriidat ja epäselvyydet ovat estäneet kehitystä joillakin tieteenaloilla. Tämä johtuu siitä, että tiede 

edistyy luomalla uusia käsitteellisiä konstruktioita. Nämä teoreettiset konstruktiot  ovat abstrakteja, 

useisiin konkreettisiin tosiseikkoihin perustuvia ja niitä kiteyttäviä yleistyksiä. Teoreettiset käsitteet 

pyrkivät tavoittamaan asioiden tai ilmiöiden olemuksen tunkeutumalla välittömän havainnon taakse. 

Eri tutkijat saattavat kuitenkin käyttää samaa käsitettä tarkoittamaan eri asioita. (Emt., 138-140.) 

Tämän vuoksi kerron kunkin käsitteen yhteydessä kenen määritelmään nojaan. Seuraavassa 

esittelemäni käsitteet ovat perhe, parisuhde, työ, yhteensovittaminen, tavoite, resurssit, keskeinen 

resurssiongelma, kontrasti, selviytymis- ja kompensointikeinot sekä tarina.  

 

Perhe. Useimmissa perheen ja työn väliseen vuorovaikutukseen keskittyvissä tutkimuksissa ei ole 

tehty käsitteellistä eroa perheen ja parisuhteen kesken. Syynä tähän on ehkä se, että näiden 

käsitteiden välillä on runsaasti päällekkäisyyttä: parisuhteen katsotaan sisältyvän perheeseen.6 

                                                           
6 Yhdessä asuvan lapsettoman pariskunnan voidaan perinteisestä ydinperhenäkökulmasta katsottuna edustavan joko 
perheen kehitysprosessin ensimmäistä tai viimeistä vaihetta. Toisin sanoen, kyseessä voi olla joko nuorehko pariskunta, 
joka on vasta hankkimassa lapsia tai iäkkäämpi pariskunta, joiden jälkeläiset ovat jo muuttaneet pois kotoa (esim. 
Tolkki-Nikkonen 1990, 18; Schaie & Willis 2002, 130-153). Tällaisia malleja on kuitenkin, kuten muitakin aikuisiän 
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Piotrkowskin (1978) mukaan perhe koostuu tyypillisesti kahdesta tai useammasta yksilöstä, joilla 

on keskinäisriippuvaiset roolit. Näiden roolien funktiona on yhteisesti jaettujen tavoitteiden 

toteuttaminen. (sit. Eby ym. 2005, 126.) Tämä määritelmän mukaan perhe lähestyy  ryhmän 

määritelmää.7 Tolkki-Nikkonen (1990, 11) kertoo, että perheen määrittelemistä (myös) teoreettisella 

tasolla hämärtää persoonallisuuteen, toiveisiin ja itsen kokemiseen syvälle juurtunut perheideologia. 

Tämä ideologia ei kuitenkaan vastaa todellisuutta, sillä todellisuudessa ei  voida puhua perheestä 

vaan perheistä.  

 

Taloudelliset ja sosiaaliset muutokset ovat muuntaneet perhettä synnyttäen aivan uudenlaisia 

perhemalleja (Walsh 2003, 20-23). Tämän vuoksi vaihtoehtoinen perheen määrittelytapa voisikin 

nojautua sosiaalisiin suhteisiin ja perheeseen prosessina sen sijaan, että perhettä määriteltäisiin 

rakenteellisten, biologisten ja legaalisten suhteiden kautta. Näin ollen perhe voitaisiin määritellä 

ajallisesti vaihtelevaksi, kotitalouden ulkopuolelle ulottuvien suhteiden systeemiksi. (Tolkki-

Nikkonen 1990, 12.) Tolkki-Nikkosen ehdotus sopiikin joustavuudessaan perinteisiä määritelmiä 

paremmin yhteen esimerkiksi Tilastokeskuksen (Väestötilastot, 2003) määritelmän kanssa. Sen 

mukaan perheitä ovat aviopari tai avopari, joilla joko on tai ei ole lapsia, isä ja lapsia sekä äiti ja 

lapsia, sekä rekisteröity mies- tai naispari. Käsillä olevassa tutkimuksessa käytän rinnakkain 

perheen ja parisuhteen käsitteitä. Mikäli korostan puolisoiden keskinäistä suhdetta käytän 

parisuhteen käsitettä, mikäli puolestaan keskityn puolisoon ja lapsiin, käytän perheen käsitettä.  

 

Parisuhde. Suomen kielen sanaa parisuhde on käytetty tarkoittamaan yleensä kahden, useimmiten 

vastakkaista sukupuolta edustavan henkilön välistä avo- tai avioliittoa, jonka keskeisinä sisältöinä 

ovat rakkaus, lapset ja työ (Tolkki-Nikkonen 1990, 23). Englanninkielinen sana relationship on sen 

sijaan määritykseltään laajempi8 ja sanalla partnership9 viitataan puolestaan suhteisiin, jotka 

liittyvät pikemminkin liiketoimintaan kuin romantiikkaan. Mikäli sanan relationship sisältöä 

halutaan rajata, liitetään sen eteen englanninkielisessä teoreettisessa kirjallisuudessa suhteen 

ominaislaatua kuvaava attribuutti. Yleisiä attribuutteja ovat esimerkiksi intiimi, romanttinen, 

rakkaus sekä aviollinen.  
                                                                                                                                                                                                 
kehitystä kuvaavia vaiheteorioita, kritisoitu siitä, että niihin on kätketty ideologisia oletuksia siitä, mikä on normaalia ja 
hyväksyttävää (Gilligan 1982, 5-23; Tolkki-Nikkonen 1990, 18; Pulkkinen 1997, 20). 
7 Niemistö (1998, 16), esimerkiksi, määrittelee ryhmän seuraavien tunnusmerkkien kautta: tietty koko (noin 2-20), 
tarkoitus, säännöt, vuorovaikutus, työnjako, roolit sekä johtajuus. 
8 Relationship: 1 “the way in which two or more people or things are connected, or the state of being connected.” 2 
“the way in which two or more people or groups regard and behave towards each other.” 3 “an emotional and sexual 
association between two people.” (Compact Oxford English Dictionary, 2005.) 
9 Partnership: 1 “the state of being a partner or partners.” 2” an association of two or more people as partners. 
“(Compact Oxford English Dictionary, 2005.) 
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Työ. Työ tuottaa aineellisia hyödykkeitä luontoa tietoisesti ja suunnitelmallisesti muokkaamalla. 

Tämän lisäksi työhön kuuluu aineettomien hyödykkeiden tuottaminen, taiteellinen ja tieteellinen 

toiminta, hallinto sekä ihmisten hoivaaminen (Sulkunen 1998, 122-123). Palkkatyön käsite syntyi 

kapitalistisen yhteiskunnan myötä, ja juuri palkkatyö on se yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen 

muoto, joka antaa työn käsitteelle tarkan sisällön nyky-yhteiskunnassa (emt., 123-124; Melin & 

Roine 2004, 5. luku10). Palkkatyö on vaikuttanut paljon elämäntapaan: aika on jakautunut työ- ja 

vapaa-aikaan, elämä noudattaa ulkoisesti säädeltyä rytmiä ja väestö keskittyy kaupunkeihin 

työpaikkojen lähelle (Sulkunen 1998, 129).   

 

Aikaisemmin, antiikin Kreikassa, juutalaisten keskuudessa sekä kristillisen alkukirkon aikana, työtä 

pidettiin välttämättömänä pahana. Kristilliskatolinen kirkko sen sijaan näki työn edistävän 

moraalista ja henkistä hyveellisyyttä, päinvastoin kuin joutilaisuuden ja vapaa-ajan. Vielä 

perusteellisemmin muuttuivat työhön aikaisemmin liittyneet asenteet reformaation myötä: Martti 

Luther ja John Calvin yhdistivät työnteon yksilön uskonnollisuuteen. Kovan työnteon, jonka 

hedelmistä ei nauttinut, nähtiin olevan paras keino palvella Jumalaa. Lutherin ja Calvinin opetukset 

hyväksyttiin laajalti ja heidän moraalikoodinsa tuli myöhemmin tunnetuksi protestanttisen etiikan 

nimellä. Myöhemmin, 1900-luvun alussa, Max Weber muotoili tunnetuksi tulleen kausaalisuhteen, 

jonka mukaan luterilainen etiikka toimi kapitalismin kasvun edellytyksenä. Nykyajan 

yhteiskunnassa työlle on annettu suuri merkitys ja sen arvoa tuetaan oletuksilla työn monista 

merkityksistä. Työllä katsotaan olevan yksilölle neljä eri funktiota: taloudellinen, sosiaalinen, 

statukseen ja maineeseen liittyvä, sekä psykologinen.11 (Sverko & Vizek-Vidovic 1995, 4.)       

 

Yhteensovittaminen. Yhteensovittamisella tarkoitan tässä kahden sisällöltään erilaisen 

elämänalueen – työn ja parisuhteen – toisiinsa sopeuttamista kummankin näkökulmat huomioon 

ottaen. Tarkastelen niin niitä vaikeuksia, joita työn ja parisuhteen vaatimuksiin vastaaminen on 

aiheuttanut kuin niitä keinoja, joita näiden kahden erilaisen elämänalueen keskinäiseen sovitteluun 

on käytetty. Työhön ja perheeseen liittyvät toiminnat eroavat yleensä toisistaan niin paikan kuin 

ajan suhteen. Tästä huolimatta on oleellista puhua työn ja parisuhteen tarpeiden toisiinsa 

                                                                                                                                                                                                 
10 Melinin ja Roineen kirjoittama Sosiologian perusopintojen verkko-opetusmateriaali. 
11 1) Taloudellinen funktio tarkoittaa luonnollisesti sitä, että työ tarjoaa materiaalisen toimeentulon, 2) sosiaalisella 
funktiolla viitataan työhön liittyviin sosiaalisiin suhteisiin, vuorovaikutukseen ja yhdessäoloon, 3) statukseen liittyvä 
funktio tarkoittaa työn kautta saavutettua sosiaalista asemaa ja arvoa, sekä 4) psykologinen funktio edustaa työn sisäistä 
merkitystä yksilölle. Työ on useimmille ihmisille tärkeä identiteetin, itsetunnon sekä itsensä toteuttamisen lähde. 
(Sverko & Vizek-Vidovic 1995, 4.) 
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sovittamisesta, sillä toinen näistä elämänalueista saattaa olla läsnä toisen ydinalueella ajatusten ja 

tunteiden, joskus jopa toiminnan muodossa. Perheen ja työn väliset yhteydet voivat olla joko suoria 

tai epäsuoria. (Lambert 1990). Työn ja perheen välisiä vuorovaikutussuhteita käsittelevissä 

tutkimuksissa viitataan yhteensovittamiseen, kun puhutaan esimerkiksi työn vaikutuksista 

kotielämään tai päinvastoin, työnantajan ja valtion harjoittamista työn sekä vapaa-ajan 

tasapainottamiseen tähtäävistä poliitikoita, työn tekemisestä vapaa-ajalla tai kotiasioiden 

hoitamisesta työajalla tai työn ja perheen välisistä ristiriidoista yleensä. (Antila 2005; Kinnunen 

1997, 57-58; Sihvo 2002, 12.)   

 

Tavoite. Carverin ym. (1996, 12) mukaan ihmisten toiminta on pohjimmiltaan 

tavoitesuuntautunutta, vaikka aina ei olekaan helppo nimetä sitä tavoitetta, joka toimintaa 

kulloinkin motivoi. Austin ja Vancouver (1996) määrittelevät tavoitteen olevan sisäisiä 

representaatioita halutuista tiloista, joita ovat tulokset, prosessit sekä tapahtumat (sit. Emmons 

1999, 16). Tavoitteet vaihtelevat abstraktiusasteeltaan äärimmäisen konkreettisesta varsin 

abstraktiin, ne voivat olla laajoja tai suppeita, yksinkertaisia ja nopeasti saavutettavia tai 

monimutkaisia ja hitaasti tavoitettavia (Carver ym. 1996, 12). Tavoitteena saattaa olla siis juoda lasi 

vettä, tulla rakastavammaksi ihmiseksi tai laihtua. Tavoitteet voivat olla dynaamisia, jolloin 

toimintaa ohjaavat myös muut intentiot kun vain tietyn loppupisteen saavuttaminen (emt.). 

Tavoitteet myös tarjoavat yksilön elämää määrittelevän rakenteen, koska luonteen (character)12 

voidaan sanoa olevan heijastusta yksilön arvoista ja tavoitteista. Näin ollen yksilö luo 

intentionaalisesti oman luonteensa toisin kuin sellaiset persoonallisuutensa osa-alueet, kuten 

temperamentin, jotka on perinyt. (Cloninger 2003, 166.) 

 

Viime vuosina motiiveja ja käyttäytymistä tavoitenäkökulmasta ymmärtävä tutkimus on lisääntynyt 

runsaasti (Carver ym. 1996, 13; Emmons & King 1992, 79). Kaikille näille tutkimuksille on 

yhteistä se, että ne näkevät tavoitteiden vaikuttavan ajatuksiin, käyttäytymiseen sekä emootioihin 

(Emmons & King 1992, 79). Tavoitteita pidetään tietoisesti nimettävissä olevina, mutta tästä 

huolimatta saattaa sekä tavoitteiden luomiseen että saavuttamiseen vaikuttaa tiedostamattomat tai 

alitajuiset tekijät (Emmons 1999, 36). Itse katson, että kaikki ihmisen toiminta ei ole aina tietoisessa 

mielessä tavoitteellista.  

 

                                                           
12 Luonteenpiirteet voidaan eritellä sen mukaan miten näemme itsemme, suhteemme muihin ihmisiin ja, osallisuutemme 
maailmaan kokonaisuutena (Cloninger 2003, 166). 
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Resurssit. Resurssit liittyvät olennaisesti tavoitteisiin, koska tavoitteita on mahdoton saavuttaa 

ilman resursseja. Resurssien ominaisuudet ja saatavuus myös määrittävät sen millaisia tavoitteita 

yksilö voi asettaa (Baltes 1997, 371; Freund & Baltes 2002, 643-644). Hobfoll (2002, 307) 

määrittelee resurssit seuraavasti: ”Resources are those entities that either are centrally valued in 

their own right (eg. self-esteem, close attachments, health and inner peace) or act as a means to 

obtain centrally valued ends (eg. money, social support, and credit”). Resursseja on myös 

määritelty sen mukaan ovatko ne lähellä vai kaukana yksilön minää (self), sisäisiä vai ulkoisia ja,  

biologisia vai kulttuurisia. Jotta resurssien määritelmästä ei tulisi liian kaikenkattavaa, se on rajattu 

niin, että resursseiksi voidaan kutsua vain sellaisia konstruktioita, jotka suuri määrä samanlaisen 

kulttuuritradition omaavista ihmisistä jakaa.13 Eri kulttuurit arvostavat erilaisia kehitysreittejä sekä 

tavoitteita, ja tämän vuoksi kulttuurit eroavat sen suhteen, mitä resursseja arvostetaan ja pyritään 

hankkimaan tai kehittämään. Resurssien riittävyys on yhteydessä hyvinvointiin, ja käänteisesti, 

resurssien vähäisyys stressiin. (Hobfoll 2002, 307, 311-312.) Käsillä olevassa tutkimuksessa 

resursseiksi nimitetään ennen kaikkea aikaa ja energiaa, sisukkuutta, yrittämistä, taitoja ja tietoja, 

omaisuutta, työpaikkaa, kollegoita, partneria ja muita perheenjäseniä, ystäviä ja sukulaisia, sekä 

yhteiskunnan tarjoamia palveluita. Resurssit voidaan siis karkeasti jakaa sosiaalisiin ja 

yhteiskunnallisiin, yksilön ominaisuuksiin liittyviin sekä materiaalisiin resursseihin (Diener & 

Fujita 1995, 926). 

 

Keskeinen resurssiongelma ja kontrasti. Olen itse luonut nämä käsitteet ja kerron niistä lisää 

tulososion yhteydessä. Niitä voidaan nimittäin pitää tuloksina jo itsessään. 

  
Selviytymis- ja kompensointikeinot. Keskeisen resurssiongelman lisäksi tarkastelen niitä 

selviytymis- ja kompensointikeinoja, joita kertojat mainitsevat keskeisen resurssiongelman 

päihittääkseen käyttäneensä. Selviytymiskeinoiksi luen kaikki ne keinot, joita eri kertojat ovat 

käyttäneet aktiivisesti muuttaakseen tilanteen, luodakseen toivoa ja uskoa tulevaisuuteen, 

ehkäistäkseen ennalta mahdollista resurssien menetystä tai kestääkseen tilanteen. Lazarus ja 

Folkman (1984, 141) kertovat selviytymisen koostuvan kognitiivisista ja käyttäytymisellisistä 

pyrkimyksistä hallita sellaiset ulkoiset tai sisäiset vaatimukset, tai niiden välinen ristiriita, joka 

kuluttaa tai ylittää henkilön resurssit. Lazarus (1991, 112) nimittää ongelmakeskeiseksi 

selviytymiseksi sellaisia aktiivisia yrityksiä, joiden avulla ongelmalliseksi koettu tilanne pyritään 

muuttamaan. Emootiokeskeisiksi selviytymiskeinoiksi sen sijaan voidaan kutsua niitä yrityksiä, 

joiden avulla henkilön ja vaatimuksen väliselle suhteelle annetut merkitykset pyritään muuttamaan. 
                                                           
13 Esimerkiksi ”sisua” voidaan kutsua erääksi suomalaisessa kulttuurissa arvostetuksi resurssiksi. 
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Emootio- ja ongelmakeskeisten selviytymiskeinojen lisäksi käytän muutamia muita 

selviytymiskeinomalleja. Eräs näistä malleista sisältyy Baltesin ym. kehittelemään teoriaan. Kerron 

näistä malleista myöhemmin lisää.  

 

Tarina. Tarinallista metodia on sovellettu monenlaisiin kysymyksenasetteluihin ja sitä on käytetty 

monilla eri tieteenaloilla tehtyihin tutkimuksiin. Tämän moninaisuuden vuoksi ei voida puhua vain 

yhdestä tarinallisesta metodista, vaan tutkimustraditioperheestä, jota yhdistää  tarinan käsite 

(Hänninen 2003, 18; Riessman 1993, 4-6). Tarinan käsite siis yhdistää eri alojen tutkijoita, mutta 

itse käsitteen sisällöstä ei olla yksimielisiä. Tarina voi Riessmanin (1993, 17) mukaan 

kaikenkattavissa määrittelyissään tarkoittaa melkein mitä vain. Käsillä olevassa tutkimuksessa 

nojataan Aristoteleen (1997, 164-167) määritelmään, jonka mukaan tarinalla on alku, keskikohta ja 

loppu. Nämä elementit muodostavat ajallisen kokonaisuuden, jota juoni, tarinan sielu, sitoo yhteen. 

Juoni edustaa toimintaa, jota ilman tarinaa ei edes olisi olemassa ja jonka ymmärtääkseen tulee 

samanaikaisesti ottaa huomioon sekä tarinan yksityiskohdat että kokonaisuus. Tarinan käsite 

itsessään on abstraktio, jota voidaan soveltaa erilaisiin konkreettisiin ilmaisumuotoihin ja sisältöihin 

(Hänninen 2003, 20). Tarinat ja toiminta eivät tapahdu tyhjiössä ja siksi lisään tarinan määritelmään 

McAdamsin (2001, 625) ajatuksia seuraten vielä tapahtumapaikan –ja kontekstin. Juuri 

tarinalliseksi käsillä olevan tutkimuksen tekee käyttämäni aineisto, joka koostuu eri kirjoittajien ja 

yhden haastatellun kertomuksista (Lieblich ym. 1998, 2). Kertojien kertomuksiin viitatessani käytän 

rinnakkain sekä tarinan että kertomuksen käsitteitä, ja joissain yhteyksissä puhun myös 

kirjoitelmista. Tutkittaviin viittaan yleisesti kertojan tai kirjoittajan käsitteellä. Mikäli tarkoitan vain 

niitä henkilöitä, jotka kirjoittivat tarinansa, puhun kirjoittajista.   

 

 

 

4. TEOREETTINEN TAUSTA  
 

 

4.1 Kehityksen metateoria teoreettisena viitekehyksenä 
  

Tarkastelen työn ja parisuhteen yhteensovittamisen problematiikkaa alun perin Paul ja Margret 

Baltesin kehittelemän kehityksen metateorian viitekehyksestä (Baltes & Baltes 1990). Alkujaan 

tämä teoria luotiin menestyksekkään ikääntymisen malliksi ja sitä onkin käytetty eniten juuri 



19 19 
 

gerontologian alaan kuluvassa tutkimuksessa. Baltesin & Baltesin teorian ympärille on kehkeytynyt 

viimeisten 10 vuoden aikana vilkasta tutkimustoimintaa ja teorian laajentaminen ja soveltaminen eri 

painotuksin jatkuu edelleen (Baltes 2005). Kyseistä teoriasta puhuttaessa viitataan usein 

kirjainyhdistelmään SOC. Tämä nimi viittaa teorian kolmeen ydinpalikkaan ja tulee sanoista 

selective optimization with compensation (Baltes 1997, 370). Puhun tästä eteenpäin Baltesin & 

Baltesin teoriasta käyttämällä tätä kirjainyhdistelmää rinnakkain kehityksen metateoria-nimen 

kanssa Tämän tutkimuksen puitteissa fokusoin ennen kaikkea SOC –prosesseihin, sillä vanhuusiän 

kehitys ja gerontologia eivät olennaisesti liity tutkimuskysymykseeni. Esittelen kuitenkin yleisiä 

kehitykseen ja tavoitteisiin vaikuttavia tekijöitä Baltesin ym. mukaan, mikäli se palvelee 

tutkimuskysymystäni.  

 

Vaikka SOC onkin alun perin luotu menestyksekkään ikääntymisen malliksi, sitä voidaan Baltesin 

mukaan pitää kehityksen yleisenä teoriana. Hän argumentoi, että kaikki kehitys, iästä riippumatta, 

muodostuu valikoinnista, optimoinnista ja kompensoinnista (Baltes 1997, 370-371; Freund & 

Baltes 2002, 642) ja että nämä prosessit ovat universaaleja (Baltes & Baltes 1990, 21). SOC –malli 

tarjoaa yleisen teoreettisen viitekehyksen koko elämänkaaren kehityksellisten säännöstelyprosessien 

ymmärtämiseksi. Mallin analyysiyksikkö voi ulottua mikrotason analyysiyksiköstä makrotason 

yksiköihin – yksilön kehityksestä yhteiskuntien kehitykseen – ja läpi toiminnan eri alueiden. 

(Freund & Baltes 2002, 642.) Metateoria edustaa adaptiivisen kehityksen mallia ja sen on havaittu 

olevan yhteydessä hyvinvointiin sekä elämänhallintaan14 (Freund & Baltes 2002). Näin ollen SOC -

mallia voidaan pitää myös yleisenä elämänhallinnan strategiana. Kehityksen metateorian 

ydinsanoma on se, että yksilön kehitys muodostuu jokaisessa ikävaiheessa resurssien menestysten ja 

saavutusten välisestä dynaamisesta suhteesta. Tämä suhde ei kuitenkaan ymmärrettävästi säily 

samana läpi elämänkaaren15.  

 

                                                           
14 Freund & Baltes (2002) määrittävät elämänhallinnan olevan adaptiivista hallintaa ja subjektiivista hyvinvointia. 
Subjektiiviseen hyvinvoinnin he kertovat Lawtoniin ja Nahemowiin (1973) viitaten heijastavan tasapainon 
saavuttamista henkilökohtaisen kompetenssin ja ympäristön vaatimusten välillä.  Subjektiiviselle hyvinvoinnille  
Freund ja Baltes ovat antaneet sisällön liittämällä sen positiivisiin emootioihin ja soveltamalla Ryffin aikuisiän 
menestyksekkään kehityksen ja hyvinvoinnin mallia. (Emt., 645.) Tämä malli koostuu kuudesta dimensiosta, joita ovat 
itsensä hyväksyminen, positiiviset suhteet muihin, autonomia, ympäristön hallinta, elämän merkityksellisyys, sekä 
henkilökohtainen kasvu (Ryff & Keyes 1995, 727). Edelleen, Freund & Baltes (2002, 645-646)  liittävät 
elämänhallintaan joustavan tavoitteen asettamisen, sinnikkään tavoitteen saavuttamisen ja tavoitteen saavuttamiseen 
liittyvät strategiat.   
15 Vanhuudessa menetysten määrä alkaa kohota huomattavasti aiempaa enemmän. Lapsuudessa resursseja allokoidaan 
ensisijaisesti kasvuun, keski-iässä saavutettujen resurssien ylläpitämiseen sekä palauttamiseen ja vanhuudessa 
menetysten hallitsemiseen sekä säätelyyn. (Baltes 1997, 370.)   
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Yksilön tai häntä laajempien yksiköiden, kuten instituutioiden tai valtioiden, kehitys sisältää 

saavutusten lisäksi menetyksiä, koska resurssit ovat rajalliset. Rajoituksia asettaa myös se, että 

kehitys ja siihen liittyvät mahdollisuudet ovat paikallisia; kontekstiin, aikaan (ikään) ja tilaan 

sidottuja. (Baltes 1997, 369.) Tähän näkemykseen sisältyy se ajatus, että ne tavoitteet ja resurssit, 

joita arvostetaan, samaten kuin ne keinot ja reitit, joita voidaan hyväksytysti käyttää tavoitteiden 

saavuttamiseksi ovat kulttuurisidonnaisia. Esimerkiksi suomalainen, joka muuttaa Kiinaan voi 

havaita, että Kiinassa arvostetaan erilaisia resursseja ja tavoitteita kuin Suomessa. Kyseinen Matti 

tai Maija ei tästä syystä välttämättä osaa tulkita tai ilmaista asioita kiinalaisen standardin mukaan 

kummankin osapuolen kasvot säilyttäen (esim. Bond 1991; Ge 1998). Suomalaisessa 

kasvuympäristössä ei nimittäin ole ollut tarpeen kehittää tätä resurssia samalla tavoin. Kehityksen 

rajallisuuden todistaa oikeaksi myös se tosiasia, että jokainen valinta sulkee pois kaikki ne muut 

vaihtoehdot, joita yksilöllä tietyllä hetkellä on (Baltes 1997, 369). Näihin vaihtoehtoisiin 

kehitysreitteihin voidaan tosin palata myöhemmin elämässä.   

  

Ford ja Lerner (1992) kertovat SOC –teorian edustavan teoriaperhettä, jota he nimittävät 

kehitykselliseksi kontekstualismiksi. Tämä teoreettinen näkökulma tarkoittaa sitä, että yksilön sekä 

biologiset että psykologiset piirteet ovat dynaamisesti vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. 

Tämän vuorovaikutuksen seurauksena ympäristö muuttaa yksilöä ja yksilö muuttaa ympäristöä. 

Olennaista tällä mallille on yksilön näkeminen kehitykseltään plastisena, aktiivisena ja tavoitteita 

asettavana. (Emt., 11-16.) Baltes (1979) sekä Marsiske ym. (1995) ovat ryhmitelleet kolmeen eri 

kategoriaan ne syyt, jotka aikuiselämän kehitykseen vaikuttavat. Ensimmäiseen kategoriaan 

kuuluvat normatiiviset ikään liittyvät vaikutukset, eli ne biologiset ja elinympäristöön kytkeytyvät 

tekijät, jotka korreloivat voimakkaasti iän kanssa. Toiseen ryhmään, eli normatiivisiin historiaan 

liittyviin vaikutuksiin, kuuluvat sellaiset tapahtumat, jotka värittävät tiettyä kulttuuria ja aikaa. 

Tällaisia tapahtumia  ovat esimerkiksi sodat, taloudelliset laskusuhdanteet sekä epidemiat. 

Kolmanteen ryhmään kuuluvat ei-normatiiviset vaikutukset. Tätä kategoriaa edustavat syyt, joilla 

saattaa olla yhden henkilön elämään suuri vaikutus, mutta joita kaikki eivät koe. Esimerkiksi 

työttömyys tai eroaminen ovat tällaisia syitä. Näihin kolmeen ryhmään kuuluvien vaikutuksien 

suhteellinen merkitys voi vaihdella iän sekä käyttäytymiseen liittyvän muutosprosessin mukaan. 

(sit. Schaie & Willis 2002, 27-28.)      

 

Kehityksen metateoria muodostuu kolmesta toisiinsa kietoutuvasta prosessista, jotka olen 

suomentanut valikoinniksi, optimoinniksi ja kompensoinniksi. SOC –malliin kytkeytyvä 

menestyksekäs elämänhallinta edellyttää sitä, että kaikkia prosesseja käytetään (Freund & Baltes 
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2002, 643). Alla oleva, Freundin ja Baltesin alkuperäisversion mukaan suomen kielelle käännetty 

taulukko 1. esittää ne toiminnat, jotka ovat kullekin prosessille ominaisia. Kerron näistä kolmesta 

prosessista melko yksityiskohtaisesti, koska analyysini perustuu niihin. Vaikka SOC –mallia ei 

tietääkseni ole aiemmin sovellettu tarinalliseen tutkimukseen, Freund ja Baltes (1998, 532) 

mainitsevat, että malli sopii yhteen erilaisten aineistonkeruumenetelmien, analyysitasojen ja 

kokeiden kanssa. Myös Hobfoll (2002, 313) kertoo, että Baltesin & Baltesin malli on selvästi 

sovellettavissa läpi elämänkaaren ja se sopii hyvin yhteen muiden resurssiteorioiden kanssa. 

Edelleen hän mainitsee, että SOC on kontekstuaalisesti eräs rikkaimmista teorioista, koska se ottaa 

huomioon resurssien vuorovaikutuksen ja asettaa tämän vuorovaikutuksen niin elämänkaari- kuin 

sosiaaliseen kontekstiin (emt.).    

 

TAULUKKO 1.  

Valikointi, optimointi ja kompensointi toimintateoreettiseen (action-theoretical) viitekehykseen 
sovitettuna (Freund & Baltes 2002, 643). 
 
Valikointi 
(tavoitteet/valinnat)a 

Optimointi 
(tavoitteen kannalta 
olennaiset resurssit)b 

Kompensointi 
(keinot tavoitteen kannalta 
olennaisten resurssien 
menetyksen/tukoksien vaikutusten 
kumoamiseksi) c 

Valinnaisuuteen perustuva 
valinta 
• Tavoitteiden spesifiointi 
• Tavoitesysteemi 

(hierarkia) 
• Tavoitteiden 

kontekstualisointi 
• Tavoitteeseen 

sitoutuminen 
 
Menetykseen perustuva 
valinta 
• Kaikkein tärkeimpiin 

tavoitteisiin 
keskittyminen 

• Tavoitehierarkian 
uudelleenmuotoilu 

• Standardien 
mukauttaminen 

• Uusien tavoitteiden 
etsintä 

 
 
• Tarkkaavaisuuden 

keskittäminen 
• Oikeaan hetkeen 

tarttuminen 
• Sinnikkyys 
• Uusien 

taitojen/resurssien 
hankkiminen 

• Taitojen harjoittaminen 
• Resurssien allokointi 

(aika ja vaiva) 
•  Menestyksekkäiden 

henkilöiden mallin 
hyödyntäminen 

 
 
• Resurssien korvaaminen 
• Ulkoisen/muiden henkilöiden 

avun käyttäminen 
• Terapeuttisten interventioiden 

käyttö 
• Uusien taitojen/     resurssien 

hankkiminen 
• Käyttämättömien 

taitojen/resurssien aktivointi 
• Resurssiallokoinnin muutokset 

(aika, vaiva) 
• Kompensointia käyttävien 

menestyksekkäiden henkilöiden 
mallin hyödyntäminen 

• Muiden resurssien optimoinnin 
laiminlyönti 

a Goals/preferences  
b Goal-relevant means 
c  Means for counteracting loss in/blockage of goal-relevant means 
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Valikointi koskee toiminnan eri alueita, sekä näiden alueiden tavoitteita, ja on välttämätöntä 

resurssien rajallisuuden vuoksi. Yksilön haasteena valikoinnin suhteen on löytää sellaisia alueita ja 

tavoitteita, joita hän pitää tärkeinä ja jotka vastaavat ympäristön vaatimuksia sekä hänen omia 

taitojaan, biologista kapasiteettiaan sekä motivaatiotaan. Käsitteellä kontekstualismi viitataan juuri 

tavoitteiden, kontekstin ja resurssien vuorovaikutteisen hallinnan taitamiseen. Valikointiin 

kuuluvalla tavoitteiden kontekstualisoinnilla tarkoitetaan eri tavoitteiden integrointia hierarkkiseksi, 

sisäisesti koherentiksi systeemiksi, joka adaptiivisesti vastaa kulloisiakin henkilökohtaisia, 

sosiaalisia ja biologisia tarpeita. (Freund & Baltes 2002, 643; Baltes & Carstensen 2003, 89.) 

Valikointi on myöhemmin jaettu valinnaiseen valintaan (elective selection) sekä menetykseen 

perustuvaan valintaan (loss-based selection). Valinnaisen valinnan tapauksessa valinta on 

vapaaehtoinen ja tähtää haluttujen tilojen saavuttamiseen. Menetykseen perustuva valinta on 

kyseessä silloin, kun tavoitteen kannalta olennaisissa resursseissa on tapahtunut menetyksiä, jotka 

uhkaavat aiemman tasoisen toiminnan ylläpitämistä tietyllä tavoitealueella. Menetykseen perustuva 

valinta vaatii aina tavoitejärjestelmän muokkaamista uutta tilannetta vastaavaksi tai uusien 

tavoitteiden etsimistä. (Freund & Baltes 1998, 532; 2002, 643; Baltes & Heydens-Gahir 2003, 532.) 

Valikointi voi tapahtua monella tavalla: aktiivisesti tai passiivisesti, sisäisesti tai ulkoisesti, 

intentionaalisesti tai automaattisesti, ja reaktiivisesti tai proaktiivisesti.  (Baltes & Carstensen 2003, 

89). 

 

Optimointi seuraa ajallisesti valikointia ja sillä tarkoitetaan tavoitteen kannalta olennaisten 

resurssien investointia tavoitteen saavuttamiseksi. Tavoitteen kannalta olennaisten resurssien 

saamista voidaan pitää osatavoitteen saavuttamisena. Tässä mielessä resurssit ovat myös tavoitteita 

itsessään. Optimointikäyttäytymiseen kuuluu, resurssien investoinnin lisäksi, tavoitteen kannalta 

olennaisten resurssien hankkiminen ja parantaminen. Resursseja voivat olla esimerkiksi tiedot ja 

taidot. Kouluttautumisen tai harjoittelun lisäksi resurssien parantaminen voi tarkoittaa esimerkiksi 

hyvin menestyneen henkilön mallin tavoin toimimista. Sama tavoite on mahdollista saavuttaa 

monella eri tavoin, joten optimointikäyttäytyminen voi saada monenlaisia ilmiasuja. (Baltes 1997, 

371; Freund & Baltes 2002, 643-644; Wiese ym. 2000, 276.) Kontekstualisointi optimoinnin, ja 

myös seuraavan osatekijän, kompensoinnin, yhteydessä viitaa siihen, että tavoitteen saavuttamiseen 

tähtäävien keinojen ja strategioiden tulee olla henkilökohtaisten sekä sosiaalisten arvojen mukaisia 

ja ympäristön tukemia. Tavoitealue määrittää millaisia resursseja tarvitaan. (Freund & Baltes 2002, 

643-644.) Esimerkiksi läheisen parisuhteen saavuttamiseen vaadittavat resurssit ovat melko erilaisia 

kuin vaikkapa hyvän myyntituloksen saavuttamiseen tarvittavat resurssit. Optimointiin sisältyy 
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luonnollisesti se tosiasia, että resurssien allokointi yhdelle tavoitealueelle sulkee pois sen 

mahdollisuuden, että samoja resursseja voitaisiin allokoida samanaikaisesti jollekin toiselle 

tavoitealueelle. Yleisimmät ja kattavimmat resurssit ovat aika sekä energia. Spesifimpien resurssien 

käyttö, kuten hyvien ohjelmointitaitojen, vaatii aina samanaikaisesti myös ajan ja energian 

investointia, joita voidaankin siksi kutsua metaresursseiksi. Resurssit vaihtelevat 

abstraktiustasoltaan varsin konkreettisista abstrakteihin.   

 

Kompensointi on kolmas ja viimeinen SOC -mallin komponenteista ja myös se, kuten kaksi 

edellistäkin, koskee resursseja. Kompensoinnilla tarkoitetaan vaihtoehtoisten resurssien 

hyödyntämistä toiminnan ylläpitämiseksi siinä tilanteessa, kun tietyt tavoitteen kannalta olennaiset 

resurssit jostain syystä vähenevät tai katoavat. Resurssien vähenemisen tai katoamisen syynä voi 

olla joko resurssin suora menetys, tavoitteiden yhteensopimattomuus tai uusi resurssi, joka häiritsee 

aiempaa resurssia (negatiivinen siirräntä) tai uudet ajan ja energian rajoitteet. Ero menetykseen 

perustuvan valinnan ja kompensoinnin välillä on se, että ensimmäisen yhteydessä koko tavoite 

saatetaan vaihtaa kun taas jälkimmäisen yhteydessä resurssien menetys pyritään korvaamaan 

vaihtoehtoisella resurssilla. (Baltes 1997, 371; Freund & Baltes 2002, 644.) Tällainen 

vaihtoehtoinen resurssi on esimerkiksi kunnallinen päivähoito, joka tekee vanhempien työssä 

käymisen mahdolliseksi kompensoiden lapsen syntymän myötä vähentyneitä resursseja. Ulkoiseen 

tai muiden apuun turvautumisen lisäksi kompensointikeinoihin kuuluu yrittämisen lisääminen. 

Nuoren tai keski-ikäisen aikuisen  elämässä menetykset liitetään yleensä kriittisiin 

elämäntapahtumiin, esimerkiksi onnettomuuksiin. Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus, sillä 

menetys saattaa tapahtua myös asteittain. Esimerkiksi avioliitossa saattaa toiseen tottuminen 

vähentää kanssakäymisen merkityksellisyyttä ja nautintoa. (Wiese ym. 2000, 276.) Tämän 

menetyksen kompensointikeinona saattaisi toimia vaikkapa tietoinen pyrkimys muuttaa tottumuksia 

ja kohdata toinen uudella tasolla. Tai pyrkiä tekemään uusia asioita yhdessä. Tämän tutkimuksen 

puitteissa käsittelen kaikista SOC -mallin osista eniten juuri kompensointia. Kompensointi nimittäin 

liittyy olennaisesti tilanteeseen, jossa resursseja on koetettava saada riittämään työlle, parisuhteelle, 

ja joissain tapauksissa myös pienille lapsille. Käsittelen kompensointikeinoja rinnakkain muiden 

selviytymiskeinojen rinnalla.    
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4.2 Tavoitteet, resurssit, hyvinvointi ja selviytymiskeinot 
 
4.2.1 Tavoitteet ja hyvinvointi 
 

Kehityksen metateoriaan liittyen tarkastelen työn sekä parisuhteen tavoitteiden ja resurssien 

yhteyttä yksilön hyvinvointiin sekä selviytymiskeinoihin. Hyvinvoinnin määrittelen tässä 

pitkäkestoiseksi tunnetason hyvinvoinniksi sekä kognitiivisiksi tyytyväisyyden ja elämän 

merkitykselliseksi kokemisen tilaksi (Emmons 1999, 44). Kiinnostukseni kohteena on se, millaisia 

tunteita ja kokemuksia erilaiset työn ja parisuhteen tavoitteiden yhteensovittamisen tilanteet 

aiheuttavat. Tässä tarkastelussa on olennaista keskittyä arvioimaan tavoitteen kannalta olennaisten 

resurssien sopivuutta ja riittävyyttä sekä niitä tunteita, joita resursseihin ja niiden kautta koko 

tilanteeseen kytkeytyy. Lazaruksen (1991, 149-152) mukaan tavoite, jonkin asian haluaminen, on 

tunteiden välttämätön edellytys.16 Mikäli tilanne tai tapahtuma on tavoitetta tukeva, synnyttää se 

positiivisia tuntemuksia, kun taas tavoitteen saavuttamista häiritsevät asiat aiheuttavat negatiivisia 

tuntemuksia. Tunteiden tarkempi sävy riippuu yksilön tekemistä lisäarvioinneista. (Emt.)  

 

Ristiriitaisiin tunteisiin liittyy yleensä tilanne, jossa resursseista kilpailee kaksi tärkeää tavoitetta, 

joihin ei kuitenkaan voida investoida yhtä paljon (Carver ym. 1996, 32; Emmons 1999, 67-68). 

Tällöin esimerkiksi tavoitteelle viettää enemmän aikaa perheen kanssa ei välttämättä riitä paljoa 

resursseja kilpailevan tavoitteen, kuten työhön sitoutumisen ja uralla etenemisen, vuoksi. Tässä 

tapauksessa asetetun perhetavoitteen edistymättömyys aiheuttaa negatiivisia tunteita kun taas 

työtavoitteen edistyminen saa aikaan positiivisia tunteita. (Carver ym. 1996, 32.) Yleisesti tavoitteet 

ja tavoitteellinen toiminta kuitenkin liittyvät hyvinvointiin (Csikszentmihalyi & Rathunde 1993, 58-

61; Emmons 1999, 45; McAdams 2001, 488) ja sitä enemmän, mitä vähemmän tavoitteiden välillä 

on ristiriitaa, mitä merkityksellisempiä ne yksilölle ovat ja mitä paremmin ne sopivat yksilön 

minäkäsitykseen sekä sosiaaliseen kontekstiin (Emmons & Kaiser 1996, 91-96; Emmons 1999, 67-

68; Sheldon & Kasser 1995). Sen sijaan välttämiseen perustuvien tavoitteiden, toisistaan varsin 

eriytyneiden tavoitteiden sekä abstraktiotasoltaan korkeiden tavoitteiden on havaittu liittyvän 

psyykkiseen pahoinvointiin (Emmons & Kaiser 1996, 82-96).  

 

Carver ym. (1996) esittävät tavoitteiden olevan hierarkkisesti järjestyneitä, palautejärjestelmään 

perustuvia itsesäätelymekanismeja. Tämän palautejärjestelmän pyrkimyksenä on oman toiminnan ja 

                                                           
16 Tämän saman oivalluksen teki jo 500-luvulla eKr. elänyt Buddha liittäessään kärsimyksen syyn haluun.  
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tavoitteiden yhdenmukaistaminen omaa toimintaa tavoitteiden viitearvoihin ja palautteeseen 

vertaamalla. Toimintaa ohjaava itsesäätelymekanismi on automaattinen  ja eri tavoitteisiin liittyvät 

palautejärjestelmät toimivat verkossa, toisiinsa kytkeytyneinä. (Emt., 12-16.) Korkeamman tasoiset 

tavoitteet ovat abstraktimpia kuin niiden alaisuudessa ja ohjauksessa toimivat tavoitteet (McIntosh 

1996, 55-57). Palautejärjestelmän rinnalla toimii toinen, tunteisiin kytkeytyvä 

metapalautejärjestelmä. Tämä systeemi arvioi ristiriitojen vähentymisen, toisin sanoen, tavoitteiden 

saavuttamisen nopeutta, vertaamalla panosta viitearvoon. Viitearvo kertoo hyväksyttävän 

ristiriitojen vähenemisnopeuden. Mikäli väheneminen on nopeaa, se aiheuttaa positiivisia tunteita, 

ja mikäli väheneminen on hidasta, tämä saa aikaan negatiivisia tuntemuksia. (Carver & Scheier 

1998, 121-147.) Tämä väite sopii hyvin yhteen sen tutkimustuloksen kanssa, jonka mukaan 

pitkäkestoiset ja vaikeat projektit, kuten väitöskirjan tekeminen, tuottavat vähemmän 

tyytyväisyyden ja hyvinvoinnin kokemuksia kuin lyhytkestoiset ja vain keskinkertaisen vaikeat 

tavoitteet (Palys ja Little 1983, sit. McAdams 2001, 488-489). 

 

Carver ja Scheier siis tarkentavat tavoitteiden ja tunteiden välisen yhteyden mekanismeja 

huomioimalla ajan vaikutuksen sekä useiden tavoitteiden samanaikaisen, hierarkkisesti järjestetyn 

olemassaolon. Juuri tavoitteiden moninaisuuden vuoksi yksilöä motivoivat eniten sellaiset elämän 

toimet ja kokemukset, joissa yhdistyy moneen eri tavoitteiseen liittyviä saavutuksia sekä 

pyrkimyksiä (Ford 1992, 100). Tämän tutkimuksen hengessä tällainen kaksi tai useampia kärpäsiä 

yhdellä iskulla -toiminta saattaisi esimerkiksi olla sellaista, joka tukee yhtä aikaa sekä työhön että 

parisuhteeseen liittyviä tavoitteita.  

 

Kuten käsitteiden määrittelyn yhteydessä jo kerrottiin, tavoitteiden määritelmä on hyvin laaja 

ulottuen varsin suppeista toiminnoista pitkäkestoisiin ja laaja-alaisiin visioihin. Käsillä olevassa 

tutkimuksessa keskityn niihin työn ja parisuhteen tavoitteisiin, joita kertomuksista on mahdollista 

optimointikuvausten ja tuntemusten perusteella päätellä. En kuitenkaan tarkastele niinkään 

tavoitteiden sisältöä kuin niiden saavuttamiseen johtavaa prosessia. Tässä tutkiskelussa otan 

huomioon sen, että mikään tavoiteprosessi ei elä tyhjiössä vaan muiden tavoiteprosessien kanssa 

rinnakkain tai niiden osana. Tämän elävän elämän draaman takana vaikuttaa resurssien 

rajallisuuden tosiasia, joka pakottaa yksilön tekemään valintoja eri tavoitealueiden kesken. 

Lopullisin ja dramaattisin ilmaus näiden resurssien rajallisuudesta on kuolema, jonka 

vääjäämättömyyden alitajuinen tietäminen luo aikaan peilautuvan jännitteen eri tavoitealueiden ja 

niihin liittyvien arvojen kesken. Kuoleman läheisyys tai korkea ikä saa yksilön arvostamaan eri 
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asioita ja pyrkimään eri tavoitteisiin kuin ne, joille kuolema on etäinen niin fyysisesti kuin 

psykologisestikin (esim. Lang & Carstensen 2002; McFadden & Levin 1996, 350-351).  

 

4.2.2 Tavoitteet, odotukset ja parisuhde 
 

Fordin (1992, 84) mukaan tavoitteiden sisältöä on eritelty vähän. Päädyin tähän samaan 

johtopäätökseen erityisesti parisuhteen tavoitteiden suhteen itseäni ympäröivää laajempaa 

sosiaaliskulttuurista kontekstia, teoriakirjallisuutta sekä aineistoa reflektoidessani. Parisuhteen 

tavoitteet tuntuvat jäävän vaille selkeitä määrittelyjä, vaikka työelämään liittyvän tutkimuksen 

piiristä tiedetään hyvin, että epäselvyys tarkoitusten ja tavoitteiden suhteen aiheuttaa selviä 

vaikeuksia työn suorittamisessa (ks. esim. Niemistö 1998, 34-38). Tavoite-käsitettä ei juuri edes 

tapaa parisuhteen yhteydessä vaan tavoitteiden sijaan puhutaan yksilön odotuksista. Tavoitteet 

liitetään teoriakirjallisuuden valtavirrassa yleensä työhön tai yksilön henkilökohtaisiin 

pyrkimyksiin, kun taas tavoitteista parisuhdekontekstissa puhutaan ennen kaikkea 

syvyyspsykologisessa tai henkiseen kasvuun tähtäävässä kirjallisuudessa (esim. Fromm 1957; 

Guggenbühl-Graig 1985; Long 1998a, 1998b).  

 

Määttä (2000, 141) esittää, että ihmiset haluavat itseltään ja parisuhteelta lähes kaiken mahdollisen 

odotusten epärealistisuudesta huolimatta. Parisuhteeseen liittyviä pysyvämpiluontoisia valintoja 

vältetään, koska silloin voidaan pitää kaikki mahdollisuudet avoimina ja kenties vielä löytää se 

odotuksia vastaava unelmaprinssi tai –prinsessa. Yli 10 vuotta avioliitossa eläneiden henkilöiden 

parisuhteita analysoinut Määttä (2000, 170-171) kertoo, että monissa hänen aineistonsa 

kertomuksissa neuvotaan pariskuntia kertomaan selkeästi odotuksistaan. Puoliso ei osaa 

automaattisesti tietää omia toiveita, vaikka niin usein virheellisesti luullaan (emt.). Langin (2004, 

353) mukaan tavoitteet määräävät sen, mitä yksilö muilta odottaa ja miten hän muiden odotuksiin 

vastaa. Määttä (2000, 172) tosin mainitsee, että myös menneisyyden parisuhdekokemukset 

vaikuttavat odotuksiin, ja toisinaan nämä odotukset ovat kielteisiä. Tällaisessa tapauksessa 

tavoitteena ei kuitenkaan ole esimerkiksi toisen väkivaltaisen puolison löytäminen, mutta silti 

väkivaltaisia reaktioita voidaan ehdollistumisen vuoksi tietyissä tilanteissa ”odottaa”. Todelliset 

tavoitteet liittynevät negatiivisiin kokemuksiin siten, että näiden kokemusten kautta opitaan, mitä ei 

enää haluta. Negatiiviset kokemukset auttavat siis uusien tavoitteiden luomisessa.  

 

Odotukset liittyvät läheisesti toivomiseen sekä toivoon, vaikka toivomisen yhteydessä kyseessä 

ovatkin melko epärealistiset, unelman kaltaiset tavoitteet  (Frydenberg 2002, 9; Ford 1992, 115). 
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Tavoitteiden epärealistisuuteen liittyen on mainittava, että kaikkiin tavoitteisiin pyrkiminen ei tue 

hyvinvointia samalla tavoin eivätkä kaikki tavoitteet ole samanarvoisia. Ympäröivässä kulttuurissa 

arvostetaan toisia tavoitteita enemmän kuin toisia. Arvostetut tavoitteet eivät kuitenkaan välttämättä 

ole yhteydessä hyvinvointiin, ja käänteisesti, hyvinvointia edistäviä tavoitteita ei välttämättä  

arvosteta laajalti.17 (Emmons 1999, 48-48.)  

 

Jallinoja (2000, 103-104) kertoo Helsingin sanomien NYT -liitteen kyselytutkimuksen perusteella 

vastanaineiden odotuksista. Monien, sekä miesten että naisten odotuksissa mainitaan lapset, 

yhdessäolo ja vanheneminen yhdessä. Sen sijaan huomattavan monissa vastauksissa ei mainita 

lapsia lainkaan vaan toivotaan lämmintä ja intohimoista yhdessäoloa. Odotusten keskipisteessä on 

siis romanssin kaltainen parisuhde, jonka toivotaan jatkuvan muuttumattomana18. Ehkä juuri tämä 

toive muuttumattomuudesta on eräs niistä syistä, jonka vuoksi tavoitteellisuuden idea on vaikea 

liittää romanttiseen parisuhteeseen. Määtän (2000, 172) ja Pinesin (1996, 45) mukaan  

parisuhteeseen kohdistuvat, yksilölliset odotukset ovat sekä tietoisia että tiedostamattomia, 

kasvuympäristöstä sekä sosiaalisista ja kulttuurisista malleista omaksuttuja. Eniten odotuksia liittyy 

rahankäyttöön, kotitöiden jakoon, vapaa-ajan viettoon, lastenhoitoon, harrastuksiin, sukulaisiin sekä 

sukupuolielämään. Kummallakin on myös  keskinäisen yhteiselämän säätelyn syvempiä 

kysymyksiä koskevia odotuksia. (Määttä 2000, 172.) Odotusten ja parisuhteen välistä yhteyttä 

tavoitteisiin voisi luonnehtia esimerkiksi siten, että pariskunnan yhteisenä tavoitteena voisi olla 

kummankin odotuksia joustavasti vastaavan parisuhteen luominen. Parisuhteen tavoitteellisuuden 

ideaan liittyy kummankin parisuhteen osapuolen sitoutuminen ja työskentely yhteisen päämäärän 

eteen. Tämä eroaa ratkaisevalla tavalla niistä odotuksista ja tavoitteista, jotka kytkeytyvät vain 

yksittäisen henkilön mielikuviin ja haaveisiin. Käsillä olevassa tutkimuksessa käytän ainoastaan 

tavoitteen käsitettä enkä siis erottele tavoitteita ja odotuksia toisistaan tai tavoitteita muista 

pyrkimyksistä.    

 

                                                           
17 Esimerkiksi, sellaiset Yhdysvalloissa arvostetut tavoitteet kuten menestys, kuuluisuus ja varakkuus eivät tue  
hyvinvointia samassa määrin kuin vähemmän arvostetut tavoitteet, henkilökohtainen kasvu ja yhteisön avustaminen 
(Emmons 1999, 114; Kasser & Ryan 1993; Sheldon & Kasser 1995).  
18Tosin Määttä (2002, 29-31) kertoo, että naisilla on usein huomattavan paljon rakkauteen liittyviä odotuksia liiton 
tulevaisuuden suhteen, kun taas miehille riittää usein pelkkä avioliiton antama status ja perusturvallisuus. Myös Wiesen 
ym. (2000, 286) tutkimus vahvistaa naisilla olevan enemmän parisuhteeseen liittyviä tavoitteita kuin miehillä. Lisäksi 
sanotaan, että nainen haluaa miehen muuttuvan liitossa ja mies haluaa naisen pysyvän muuttumattomana (Dunderfelt 
1996, 49). Edelleen, Pines (1996, 108-114) argumentoi, että naiset odottavat miehiä enemmän avioliiton antavan  
merkityksen heidän elämälleen, ja kun tämä ei toteudu, he voivat miehiä enemmän pahoin avioliiton aikana. Pines 
yhdistää naisten kokeman stressin myös vaimon ja äidin rooleihin, jotka ovat hänen mukaansa isän ja aviomiehen 
rooleja vaativimpia.  
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Kuten jo alussa kerrottiin, parisuhteet, perheet ja työelämä ovat muuttuneet runsaasti viimeisten 50 

vuoden aikana. Tämä nopea muutos on rikkonut vanhoja malleja, mutta ei ole ainakaan vielä 

tarjonnut sellaisia uusia malleja, joiden ”hyvyyteen” ja kestävyyteen voisi vakuuttavien todisteiden 

valossa luottaa. Ehkä juuri tästä syystä ollaan palattu ainakin osittain takaisin traditionaalisiin 

perheideaaleihin (Jallinoja 2000, 219-224). Sosiologian piirissä väitetään, että olemme siirtyneet 

modernista yhteiskunnasta postmoderniin yhteiskuntaan, jossa suuret kertomukset, pysyvät 

identiteetit ja ideologiat ovat hävinneet. Ne on korvattu median sekä markkinatalouskoneiston 

tarjoamilla malleilla ja kulutukseen perustuvalla erottautumisella. (Kincheloe & McLaren 1994, 

142-143; Sulkunen 1998, 285-310.) Tähän muutokseen liittyvä epävarmuus ja mallien 

pirstoutuminen on osaltaan ehkä yksi syy siihen, miksi parisuhteen tavoitteita on vaikea hahmottaa. 

Konkreettiset tavoitteet sekoittuvat romanttisiin toiveisiin ja odotuksiin. Työhön liittyvien 

tavoitteiden kohdalla asiat ovat selviytymisen nimissä toisin. Muun muassa kiristyvä kilpailu, 

globalisaatio sekä tulosjohtaminen ovat pakottaneet niin julkisen kuin yksityisen sektorin yritykset 

selkiyttämään tavoitteitaan ja luomaan strategioita. Tällaista samanlaista pakkoa ei esiinny ihmisten 

yksityiselämässä. Ilman selkeitä parisuhdetavoitteitakin pystyy selviytymään, vaikka tämä 

aiheuttaisikin resursseja kuluttavaa psykologista kärsimystä.  

 

Parisuhteen ja työelämän tavoitteiden eroista kertonee amerikkalaisen Hochschildin (1997) tekemä 

tutkimus, jonka mukaan työstä on tullut koti ja kodista työ. Työ tarjoaa niin paljon tyydytystä eri 

tavoin, että työntekijät ovat valmiita sitoutumaan työhönsä tavalla, joka ei jätä aikaa enää perheelle. 

Työstä palkitaan ja siinä voidaan menestyä, se tarjoaa etenemismahdollisuuksia ja antoisia 

ihmissuhteita. Lisäksi työnantajat panostavat työympäristöön, jotta työntekijät viihtyisivät entistä 

paremmin ja olisivat motivoituneempia.19 Kotielämä sen sijaan ei tarjoa kaikkia näitä virikkeitä 

vaan on alkanut vanhempien organisoinnin seurauksena muistuttaa yhä enemmän taylorisoitua, 

osittamalla tehostettua liukuhihnatyötä. Vanhemmat joutuvat suunnittelemaan aikatauluja ja vuoroja 

huolehtiakseen lapsista, viedäkseen heitä harrastuksiin ja ehtiäkseen silloin tällöin viettämään 

hetken yhdessä koko perheen kanssa. Haastavaan ansiotyöhön peilautuva rutinoitunut kotityö ei 

jaksa innostaa ja tämän vuoksi erilaisia kotitöitä helpottavia palveluita on alettu ostaa yhä 

enemmän. (Emt. 197-218.)  

 

                                                           
19 Jallinojan (2000, 144-145) mukaan tästä samasta trendistä Suomessa kertovat sekä työnantajan järjestämät 
mielikuvitukselliset tilaisuudet että julkinen keskustelu, jonka mukaan korkeasti koulutettujen naisten ei kannata tuhlata 
kykyjään kotitöihin. 
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Hochschildin kuvaamasta, perhe-elämään liittyvästä toiminnasta on kerrotun perusteella 

mahdollista löytää tavoitteet huolehtia lapsista, saada kotityöt hoidetuksi sekä viettää joskus aikaa 

yhdessä. Näiden tavoitteiden puitteisiin eivät kuitenkaan mahdu esimerkiksi sellaiset pyrkimykset 

kuten puolisoiden keskinäisen toisensa tuntemisen ja itsetuntemuksen syventäminen, 

emotionaalinen tyydyttyneisyys tai edes pelkkä henkinen ja fyysinen läsnäolo. Parisuhteeseen 

liittyvien tavoitteiden puuttuminen heijastuu väistämättä kodin ilmapiiriin tehden siitä paikan, josta 

työ vie voiton resurssikilpailussa.  

  

4.2.3 Resurssit, hyvinvointi ja selviytymiskeinot 
 

Tavoitteiden saavuttamisen nopeuteen tai hitauteen – ja siten siis tunteisiin – liittyy olennaisesti 

käytettävissä olevat resurssit. Mikäli resursseja ei ole riittävästi, ne ovat puutteellisia tai eivät vastaa 

tavoitetta, tavoitteen saavuttaminen viivästyy ellei peräti esty. Tilanne on kuitenkin toinen eikä 

aiheuta negatiivisia tuntemuksia, mikäli yksilöllä on jo olemassa olevien resurssiensa avulla 

mahdollisuus saavuttaa tarvitsemansa lisäresurssit ilman liian suuria investointeja. Esimerkiksi 

lääketieteen opiskelijan on helppo hyväksyä ja ymmärtää, että hän ei voi suoraan ryhtyä lääkäriksi 

ellei hän ensin hanki tähän pestiin tarvittavia resursseja: taitoja ja tietoja. Juuri tällaiseen tavoitteen 

saavuttamiseen tarvittavien lisäresurssien hankkimiseen viitataan optimoinnin käsitteellä. Resurssit 

liittyvät perinteisesti stressinsietoa, hyvinvointia sekä selviytymiskeinoja koskevaan psykologiseen 

tutkimukseen (Hobfoll 2002, 307). Käsillä olevassa tutkimuksessa tarkastelen niin tavoitteen 

kannalta olennaisten resurssien yhteyttä omiin ja/tai puolison kielteisiin tunteisiin kuin 

resurssiallokoinnin siirtymisiä elämänalueilta toiselle elämän eri vaiheissa. Nojaan tarkastelussani 

Baltesin ym. resurssinäkökulmaan, eli en siis katso resursseja pelkästään selviytymiskeinojen 

perspektiivistä vaan myös aktiivisen ja tavoitteellisen toiminnan vinkkelistä. Tämän 

lähestymistavan kantava ajatus on se, että yksilö pyrkii hankkimaan, säilyttämään ja suojelemaan 

resursseja (Hobfoll 2002, 312) sekä maksimoimaan resurssinsa ja minimoimaan niiden menetyksen 

(Baltes & Carstensen 2003). Näin toimimalla pyritään välttämään stressiä ja kielteisiä tunteita.  

 

Hobfollin (2002, 312) sekä Holahanin ym. (1999) mukaan stressiä ilmenee silloin, kun resurssit 

menetetään, madaltuvat, ovat uhattuna, tai kun resurssien saavuttaminen epäonnistuu sen jälkeen, 

kun niihin on ensin investoitu huomattava määrä resursseja. Subjektiivisen hyvinvoinnin kokemusta 

vähentävät tavoitteita vastaamattomat resurssit (Diener & Fujita 1995) samaten kuin sellaiset 

tavoitteet, jotka ylittävät resurssit, mutta joihin kuitenkin on sitouduttu (Brandtstädter & 

Rothermund 2002, 118). Hyvinvointiin puolestaan ovat yhteydessä tavoitteen mukaiset resurssit 
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(Diener & Fujita 1995), SOC -mallin mukainen käyttäytyminen (Baltes & Freund 2002) sekä 

resurssien saavuttaminen (Brandtstädter & Rothermund 2002, 118, Holahan ym. 1999). Parisuhde 

ja perhe sekä työ ovat keskeisiä aikuiselämän resursseja, mutta ne voivat myös vaatia paljon 

resursseja. Varsinkin sosiaalisten resurssien on tutkimusten mukaan havaittu liittyvän hyvään 

stressinsietokykyyn sekä fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin (Cutrona 1996, 4-7; Greenglass 

2002, 41-43; Hobfoll 2002, 309-310; Holahan ym.). Toisaalta, on myös havaittu, että vakavasti 

sairaiden henkilöiden puolisot saattavat tukemisen sijasta lisätä sairaan ahdistusta ja toivottomuuden 

tunteita. Syynä tähän ovat todennäköisesti sairauden aiheuttamat pelon ja vastenmielisyyden 

tunteet, joita on vaikea peittää. (Cutrona 1996, 91-92.)  

 

Tavoitteen kannalta olennaisissa resursseissa ilmenevät menetykset tai puutteellisuudet siis 

häiritsevät tavoitteen saavuttamista ja liittyvät pitkään jatkuneisiin negatiivisiin tunteisiin. 

Resurssien menetyksellä tässä yhteydessä tarkoitetaan esimerkiksi sellaisen uuden tavoitteen – 

kuten lapsen saamisen ja hoitamisen – aktivoitumista, joka aiheuttaa kokonaisresurssien alenemista. 

Jotta yksilö kykenisi tässä uudessa tilanteessa säilyttämään toimintakykynsä ja vähentämään 

stressin tunnetta, hän hyödyntää erilaisia selviytymiskeinoja. Selviytymiskeinojen avulla pyritään 

hallitsemaan tai muuttamaan ahdistusta aiheuttavaa tilannetta ja/tai säätelemään tilanteeseen 

liittyviä tunteita (Lazarus & Folkman 1984, 150, 153). Ensisijaisesti tarkastelen kertomuksissa SOC 

-mallin kompensoinniksi tulkittavaa käyttäytymistä, koska se on aktiivinen, itse ongelmaan 

kohdistuva keino, joka sopii luontevasti eri tavoitealueiden yhteensovittamiseen liittyviin 

ratkaisuihin. Kompensaation määritelmän kuuluu resurssien menetys tai niiden madaltuminen. 

Aineistoni keskeisissä resurssiongelmissa ei kuitenkaan ole kyse vain resurssien menetyksestä tai 

madaltumisesta. Tämän, ja myös sen syyn vuoksi, että SOC –malli ei tarjoa tarpeeksi kattavaa 

lähtökohtaa tunteisiin liittyvien ilmaisujen ja prosessien analysoimiseksi, käytän laajempaa 

selviytymiskeinomääritelmää. Kompensoinnin ohella tarkastelen Lazaruksen ja Folkmanin (1984, 

148-159) jaottelua seuraten millaisia sekä tunteiden säätelyyn että itse ongelman muuttamiseen 

tähtääviä keinoja kertomuksissa on käytetty. Lazarus ja Folkman ovat jakaneen selviytymiskeinot 

emootiokeskeisiin ja ongelmakeskeisiin selviytymiskeinoihin. Esittelen nämä keinot lyhyesti 

seuraavassa .  

 

Emootiokeskeisten tai kognitiivisten selviytymiskeinojen avulla pyritään muuttamaan yksilön ja 

ympäristön välistä suhdetta uhkaavia ajatuksia välttelemällä tai sellaisiin ajatuksiin keskittymällä, 

jotka vaikuttavat tunteisiin. Monet näistä strategioista juontuvat defenssimekanismeihin liittyvästä 

teoriasta sekä tutkimuksesta, ja ne jakautuvat fyysisiin, psyykkisiin sekä sosiaalisiin keinoihin. 
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Kyseisiä keinoja ovat esimerkiksi vähättely, etäännyttäminen, välttely, positiivisten puolien 

löytäminen negatiivisista tapahtumista, fyysiseen rasitukseen antautuminen, päihteiden käyttö, 

vihan purkaminen, sekä keskustelut ystävien kanssa. Tunteita voidaan pyrkiä säätelemään myös 

antamalla tapahtuneelle uusi merkitys suhteessa omaan itseen. Emootiokeskeisen selviytymisen 

tavoitteena on toivon ja optimismin ylläpito silläkin hinnalla, että se saattaa joissakin tapauksissa 

johtaa todellisuuden vääristymiseen tai itsepetokseen. (Lazarus & Folkman 1984, 150-154; Lazarus 

1991, 112-113.) Emootiokeskeiset selviytymiskeinot voitaisiinkin jakaa negatiivisiin ja positiivisiin 

sen mukaan auttavatko ne yksilöä tietyn toiminnan toteuttamisessa ja ylläpidossa (Hobfoll 1998, 

128). Kaikki selviytymiskeinot eivät nimittäin ole samanarvoisia sen suhteen auttavatko ne yksilöä 

selviytymään sanan todellisessa merkityksessä.  

 

Toisin kuin emootiokeskeiset keinot, ongelmakeskeiset selviytymiskeinot keskittyvät yksilön ja 

ympäristön välisen suhteen todelliseen muuttamiseen. Tähän käytetään erilaisia 

ongelmanratkaisustrategioita, jotka saattavat olla ympäristöön tai itseen suuntautuneita. 

Ympäristöön suuntautuneita strategioita ovat muun muassa ympäristön paineiden, esteiden, 

resurssien tai käytäntöjen muuttaminen. Itseen suuntautuneiden strategioiden avulla pyritään 

vaikuttamaan motivaatioon tai kognitiivisiin prosesseihin esimerkiksi muuntamalla tavoitteen 

astetta, vähentämällä sitoutumista, etsimällä vaihtoehtoisia mielihyvän lähteitä, hankkimalla 

lisätaitoja –ja tietoja sekä kehittämällä uusia käyttäytymisstandardeja. Selviytymisprosessissa 

voidaan käyttää rinnakkain sekä ongelma- että emootiokeskeisiä selviytymiskeinoja. (Lazarus & 

Folkman 1984, 150-154; Lazarus 1991, 112-113.) Kuten ongelmakeskeisten selviytymiskeinojen 

esimerkeistä voidaan havaita, esiintyy niiden sekä kompensoinnin välillä jonkin verran 

päällekkäisyyttä. Päällekkäisyyttä löytyy niin ikään menetykseen perustuvan valinnan ja 

ongelmakeskeisten selviytymiskeinojen väliltä. SOC –mallista kuitenkin puuttuu sellainen 

teoreettinen perusta, jonka avulla voitaisiin tarkastella esimerkiksi niitä tunteita, joita aiheutuu, kun 

resursseja joudutaan tiettyjen tavoitealueiden vuoksi vetämään kilpailevilta tavoitealueilta pois. 

Kehityksen metateoriasta ei tästä aiheesta mainintoja löydy, mutta aineistoni kertomuksista 

kylläkin.  

 

Lazaruksen ja Folkmanin tarjoamien selviytymiskeinomallien sekä kompensoinnin lisäksi 

hyödynnän Heckhausenin, elämänkaareen liittyvää kontrolliteoriaa. Heckhausenin teoria täydentää 

tarkasteluani, koska teoriassa korostetaan motivaation ja kontrollin20 tärkeyttä tavoitteiden 

                                                           
20 Henkilökohtaisella kontrollilla tarkoitetaan tunnetta siitä, että yksilö pystyy vaikuttamaan asioihin. Tätä varten 
hänellä täytyy olla käsitys siitä kuka tai mikä kontrolloi maailman tapahtumia ja minkälaisia sosiaalisia sekä fysikaalisia 



32 32 
 

saavuttamisessa. Mikäli tavoitteiden saavuttaminen on vaikeaa, juuri motivaatioperspektiivi auttaa 

ymmärtämään niitä keinoja, joiden avulla yksilö jaksaa jatkaa eteenpäin. Heckhausenin 

sovelluksessa on yhteyksiä ja samankaltaisuuksia SOC –mallin kanssa, koska siinä valikoinnin ja 

kompensoinnin prosessit yhdistetään kontrollitermeihin kehityksen näkökulmasta. Tämän teorian 

suurin kontribuutio omaa  tutkimustani ajatelleen sisältyy kuitenkin alla esiteltävien selektiivisen 

sekundaarikontrollin (selective secondary control) sekä kompensatorisen sekundaarikontrollin 

(compensatory secondary control) sisällöllisiin merkityksiin.  

 

Heckausenin elämänkaaren kontrolliteoria erottaa primaariin kontrollin sekundaarisesta kontrollista. 

Primaari kontrolli suuntautuu ympäristöön ja pyrkimyksiin saada omien tavoitteiden mukaisia 

asioita aikaiseksi ympäristössä. Sekundaari kontrolli sitä vastoin suuntautuu sisäänpäin  ja  palvelee 

motivationaalisten sekä emotionaalisten resurssien optimointia primaarin kontrollin mukaisten 

pyrkimysten saavuttamiseksi. Sekundaarista kontrollia havainnollistaa esimerkiksi omien 

kontrolliuskomusten tehostaminen päämäärän tavoittelemisen aikana, muiden syyttäminen virheistä 

sekä alaspäin suuntautuvat sosiaaliset vertailut itsetunnon kolhiutumisen jälkeen. Tavoitteen 

valitsemiseen ja sen saavuttamiseen vaadittavien resurssien investoimiseen viitataan käsitteellä 

selektiivinen primaarikontrolli (selective primary control). (Heckhausen & Schulz 1998, 53-55; 

Heckhausen 2003, 386.) Tämä käsite muistuttaa merkitykseltään sekä valikointia että optimointia. 

Tavoitteen saavuttamista tukevan motivaation ylläpitämistä -  etenkin silloin, kun tavoitteen 

saavuttaminen vaikeutuu tai eteen tarjoutuu muita houkuttelevia vaihtoehtoja – kutsutaan 

selektiiviseksi sekundaarikontrolliksi (Heckhausen 2003, 386-387). Käsillä olevan tutkimuksen 

näkökulmasta juuri selektiivinen sekundaarikontrolli edustaa niitä keinoja, joita joissakin 

kertomuksissa on käytetty motivaation ylläpitämiseksi. Näitä keinoja ovat muun muassa valitun 

tavoitteen arvon korostaminen sekä vaihtoehtoisten tavoitteiden arvon väheksyminen (emt.). 

 

Kompensatoriseksi primaarikontrolliksi (compensatory primary control) kutsutaan ulkoisen avun 

käyttöä tilanteissa, joissa omat resurssit eivät tavoitteen saavuttamiseksi riitä (Heckhausen & Schulz 

1998, 56; Heckhausen 2003, 387). Tämän termin sisältö muistuttaa siis hyvin läheisesti 

kompensointia. Kompensatoriseksi sekundaarikontrolliksi nimetty toiminta rikastaa tutkimusaiheeni 

tarkastelua tarjoamalla siihen lisänäkökulman. Tällä käsitteellä tarkoitetaan toimintaa, joka 

kohdistuu tavoitteeseen pyrkivän toiminnan poisaktivoimiseen siinä tapauksessa, kun kontrollin 

                                                                                                                                                                                                 
kausaalisuhteita on olemassa. Syy- ja seuraussuhteista muodostetusta käsityksestä puolestaan riippuu se minkälaiseksi 
yksilö käsittää omat vaikutusmahdollisuutensa ja miten hän esimerkiksi säätelee omaa toimintaansa. Korkea 
kontrollitaso liitetään yleisesti hyvinvointiin kun taas kontrollin menettämisellä on havaittu olevan haitallinen vaikutus 
kognitiivisiin toimintoihin ja käyttäytymiseen. (Baltes & Baltes 1986, xviii; Rodin 1987, 103-104.) 
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tunne on menetetty tavoitteen saavuttamisen mahdottomuuden tai sen saavuttamisen vaatimien 

liiallisten resurssi-investointien vuoksi. Tavoitteesta irrottautumisen keinoja ovat muun muassa 

vaihtoehtoisten tai korvaavien tavoitteiden suosiminen, itseä suojelevat kausaaliattribuutioiden sekä 

alaspäin suuntautuvat sosiaaliset vertailut.  Näiden keinojen avulla pyritään saavuttamaan jälleen 

tunne kontrollista ja pelastamaan tärkeät, tunnetasapainoon sekä itsetuntoon liittyvät 

motivaatioresurssit negatiivisen kokemuksen vaikutukselta. (Heckhausen & Schulz 1998, 57; 

Heckhausen 2003, 387.)   

 

Kompensointi- ja muita selviytymiskeinoja käytettäessä hyödynnetään sekä ulkoisia (kuten muiden 

apu) että sisäisiä (kuten toimintamahdollisuuksia vahvistavien kognitiivisten strategioiden käyttö) 

resursseja kokonaisresurssien vähenemisen estämiseksi tai kokonaisresurssien kartuttamiseksi 

(Hobfoll 2002, 314). Eri kertojien selviytymiseen liittyviä resursseja tarkastelen vertailemalla niitä 

muiden kertojien selviytymisresursseihin. Vertailun avulla pyrin tekemään ymmärrettäväksi sen, 

miksi tietyt keinot on tietyssä tilanteessa valittu. Pääosan annan kuitenkin itse selviytymiskeinojen 

esittelylle, en niinkään niiden sisäisten prosessien pohtimiselle, miksi tietyt keinot on valittu. Koska 

tutkimuksen aiheena ovat rajallisista resursseista kilpailevat tavoitteet, tarkastelen kompensointi- ja 

selviytymiskeinoja eri tavoitealueiden perspektiiveistä, keskeisen resurssiongelman määrittämän 

jaon mukaan. Esimerkiksi työlle runsaasti resursseja allokoivan henkilön tapauksessa voidaan 

katsoa millaisia kompensointikeinoja parisuhdetavoitteen näkökulmasta on käytetty. Pientä lasta 

hoitavan, työssäkäyvän äidin tapauksessa voidaan tarkastella kompensointikeinoja sekä parisuhteen 

että työn näkökulmista.  

 

 

 

5. AIKAISEMPI TYÖN JA PERHEEN VUOROVAIKUTUSTA KOSKEVA 

TUTKIMUS 
 

 

Työn ja perheen välistä vuorovaikutusta on tutkittu viimeisen 20 vuoden aikana runsaasti.  Aiheen 

ajankohtaistumista selittää muun muassa sukupuolirooleissa  tapahtuneet muutokset. Yhä 

useammassa länsimaisessa perheessä kumpikin vanhemmista työskentelee kodin ulkopuolella. (Eby 

ym. 2005, 125; Kinnunen ym. 1997, 105; Lewis 1992, 1.) Suomessa 3-5-vuotiaiden lasten äideistä 

80 % kävi töissä vuonna 2003 ja 5-11-vuotiaiden lasten äideistä yli 80 %. Verrattuna kolmeen 
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muuhun EU-maahan, Isoon-Britanniaan, Italiaan sekä Ranskaan, äitien työssäkäynti on selvästi 

yleisintä Suomessa (Tilastokeskuksen tiedote 25.10.2005).  

 

Naisten ansaitsijan rooliin liittyvien muutosten lisäksi myös miehen rooli elää murroskautta. On 

alettu puhua ”uudesta isyydestä”, jolle on ominaista jaettu vanhemmuus sekä miesten entistä 

vahvempi isyyteensä sitoutuminen (Huttunen 1994, sit. Kinnunen ym. 1997, 105). ”Uudesta 

isyydestä” kertonee myös Aamulehden viikkoliitteen Valon (Korkala 30.7.2005, 41) julkaisema 

artikkeli ”Isyys on nyt in”. Alaotsikko valaisee artikkelin sisältöä kuuluttamalla seuraavasti:  

”Poseeraaminen lapsi kainalossa tekee julkkisisästä haluttavan. Myös tavalliset miehet, jotka 

satsaavat lapsiinsa aikaa ja rahaa, ovat kovaa valuuttaa markkinoilla.” Otsikon viimeinen sana 

”markkinoilla” viittaa kuitenkin ilmeisesti siihen, että ”uutta isyyttä” ei liitetä enää vain vakinaiseen 

suhteeseen, vaan sitä käytetään keinona muiden naisten kuin lapsen äidin kiinnostuksen 

herättämiseksi.  

 

Kinnusen ym. (1997, 105)  mukaan roolimuutokset lisäävät todennäköisesti työn sekä perheen 

yhteensovittamisen vaikeuksia kummallakin sukupuolella, vaikka moniroolisuudella voi olla myös 

myönteisiä vaikutuksia. Kummankin parisuhteen osapuolen kokemukset tulisi näin ollen ottaa 

huomioon tutkimuksen teossa. Kummankin puolison kokemusten huomioiminen on olennaista 

myös siksi, koska vuorovaikutusta ei välttämättä esiinny vain yksilön omalla kohdalla, vaan yksilön 

kokemukset voivat myös välittyä parisuhteen toiselta osapuolelta toiselle.     

 

Fokusoin tässä luvussa oman aiheeni näkökulmasta olennaisimpiin aikaisempiin tutkimuksiin, eli 

tutkimuksiin, jotka tarkastelevat työn ja perheen välisiä yhteyksiä, työn ja perheen 

yhteensovittamisen vaikeuksia sekä näiden vaikeuksien vaikutuksia yksilöön ja/tai perheeseen. 

Lisäksi luon katsauksen tutkimuksiin, jotka käsittelevät keinoja työn ja perheen välisten ristiriitojen 

ehkäisemiseksi tai jo kehittyneistä ristiriidoista selviämiseksi. Oman tilansa saavat niin ikään ne 

aiheeseen liittyvät tutkimukset, joissa on käytetty SOC –mallia tai tarinallista metodia. 

Aikaisemmissa tieteellisissä selvityksissä työn ja parisuhteen erilaisiin tavoitteisiin viitataan usein 

näiden elämänalueiden erilaisilla roolivaatimuksilla. Rooleista puhumisen sijasta käytän käsillä 

olevassa tutkimuksessa tavoitteen käsitettä, koska katson roolien sisältyvän tavoitteisiin ja koska 

tavoite on luonteeltaan dynaamisempi käsite kuin rooli.  

 

Käytän tarkastelussa oppaina kahta yleiskatsausartikkelia, joista toinen on suomalainen (Sihvo 

2002) ja toinen amerikkalainen (Eby ym. 2005). Parisuhteen ja perheen käsitteellisten 
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päällekkäisyyksien vuoksi en erottele perheen ja työn yhteyksiä koskevia tutkimuksia perheen ja 

parisuhteen vuorovaikutukseen fokusoituvista tutkimuksista. Mikäli jokin tutkimus on keskittynyt 

nimenomaan parisuhteeseen tai esimerkiksi lapsettomiin pariskuntiin, mainitsen sen erikseen. 

Aiheesta tehdyn tutkimuksen laajuuden vuoksi joudun valitettavasti tyytymään varsin suppeaan 

esitykseen. Samasta syystä en ole etsinyt käsiini kaikkia ensimmäisen käden lähteitä, vaan luotan 

siihen, että Ebyn ym. ja Sihvon esittämät tiedot ovat oikeita.  

 

5.1 Työn ja perheen vuorovaikutus, ristiriidat sekä ristiriitojen syyt ja seuraukset 
 

5.1.1 Näkökulmia työn ja perheen vuorovaikutukseen 
 

Työn ja perheen vuorovaikutusta on tarkasteltu kaiken kaikkiaan viidestä eri näkökulmasta. (Sihvo 

2002, 14). Nämä näkökulmat olettavat yleisesti työn vaikuttavan perheeseen tai, vähäisemmässä 

määrin, perheen vaikuttavan työhön (Kinnunen ym. 1995a, 381). Ensimmäisen, erillisyyteen 

(segmentation) perustuvan näkökulman mukaan perhe-elämä ja työ ovat erillisiä, toisistaan 

riippumattomia elämänalueita (Lambert 1990, 241), joita erottaa toisistaan aika, tila ja tehtävät 

(Kinnunen ym., 1995, 381). Perhe-elämä ja työ nähdään toisistaan erillisinä joko siksi, koska niitä 

pidetään pohjimmiltaan toisistaan riippumattomina tai siksi, koska yksilö pyrkii aktiivisesti 

pitämään ne toisistaan erillään (Alho 1994, 220). Toisen näkökulman, kompensaation 

(compensation), mukaan yksilö pyrkii saamaan tyydytystä toisella elämänalueella reaktiona toisella 

elämänalueella koettuihin pettymyksiin (Lambert 1990, 242). Elämänalueiden kokemuksilla on siis 

tämän teorian mukaan tapana olla vastakkaisia (Kinnunen ym., 1995a, 381); hyvitystä perhe-elämän 

ristiriitoihin etsitään panostamalla enemmän työelämään ja päinvastoin (Alho 1994, 220). Kaikkein 

yleisimmin ansiotyön ja perheen välistä suhdetta on tarkasteltu siirrännän (spillover) näkökulmasta 

(Lambert 1990, 242). Sen mukaan työtä ja perhettä yhdistää kokemusten samankaltaisuus, minkä 

vuoksi positiiviset tai negatiiviset kokemukset yhdellä alueella siirtyvät toiselle alueelle (Kinnunen 

ym. 1995a, 381). Työstä kotiin, tai päinvastoin, voivat siirtyä niin tunteet, asenteet, taidot kuin 

käyttäytyminen (Lambert 1990, 242). Useimmiten siirräntä on negatiivista, eli yksi elämänalue 

haittaa toimintaa toisella alueella, mutta myös positiivista siirräntää esiintyy. Kielteisestä 

siirrännästä on kyse silloin, kun työongelmien vuoksi koetut kielteiset tunteet tuodaan mukana 

kotiin; myönteisestä siirrännästä puolestaan silloin, kun työssä opituista taidoista on hyötyä myös 

kotona. (Alho 1994, 220; Lambert 1990, 242.) Erillisyys-, korvaavuus- ja siirräntänäkökulmien 

lisäksi työn ja perheen välisiä yhteyksiä on tarkasteltu ainakin välineteorian (intrumental) sekä 
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ristiriitateorian (conflict) kautta. Välineteorian mukaan yhden roolin avulla pyritään tyydyttämään 

toista roolia, ja ristiriitateorian mukaan tyydytys tai menestys yhdellä alueella vaatii uhrauksia 

toisella (Kinnunen ym., 1995a, 382; Kinnunen ym. 2000, 23). Esitetyt mallit on nähty keskenään 

kilpaileviksi, mutta Lambert (1990, 242-244) kuitenkin argumentoi, että mallit eivät ole toisensa 

poissulkevia, koska on mahdollista kokea sekä siirräntä- että korvaavuusvaikutuksia 

samanaikaisesti.  

 

Ensisijaisesti työn ja perheen vuorovaikutusta koskevissa tutkimuksissa on tarkasteltu työn ja 

perheen välisen ristiriidan edellytyksiä ja seurauksia (Eby ym. 2005, 142). Työn ja perheen 

ristiriidalla tarkoitetaan joko sitä, että työasiat haittaavat perhe-elämää (työstä perheeseen 

suuntautuva ristiriita) tai perheeseen liittyvät velvollisuudet haittaavat työntekoa (perheestä työhön 

suuntautuva ristiriita). Tähän mennessä tehtyjen tutkimusten mukaan työstä perheeseen suuntautuva 

ristiriita on yleisempää kuin perheestä työhön suuntautuva ristiriita niin naisten kuin miesten 

keskuudessa. (Antila 2005; Kinnunen & Mauno 1998; Kinnunen ym. 2000, 23-24; Kinnunen 1997, 

51-52.) Työstä perheeseen suuntautuvan ristiriidan on havaittu olevan yleisempää naisilla kuin 

miehillä (esimerkiksi Gutek ym. 1991), mutta suomalaisissa tutkimuksissa nämä erot näyttäytyivät 

vähäisempinä (Kinnunen & Mauno 1998; Kinnunen 1997, 53-54). Tämä johtunee paitsi 

suomalaisnaisten ansiotyötä koskevasta historiasta, myös siitä, että suomalaiset naiset ja miehet 

ovat yhtä sitoutuneita työhönsä (Kinnunen ym. 1997, 110). Miesvaltaisilla aloilla tai asiantuntija-

ammateissa toimivien naisten on havaittu olevan jopa sitoutuneempia työhönsä kuin vastaavissa 

tehtävissä toimivien miesten (Haavio-Mannila 1989, 114-115). Työstä perheeseen suuntautuvaa 

ristiriitaa kokee suomalaisista vähintään joskus noin 40 % ja perheestä työhön suuntautuvaa 

ristiriitaa noin 10 % (Kinnunen ym. 1997, 109-110; Kinnunen 1997, 51-52). Kinnusen tutkimuksen 

(1997, 51) mukaan miehet kokivat enemmän työstä perheeseen suuntautuvaa ristiriitaa kuin naiset. 

 

Työstä perheeseen tai perheestä työhön suuntautuvat ristiriitatyypit voivat liittyä aikaan, 

käyttäytymiseen sekä kuormittumiseen. Aikaan liittyvä ristiriita tarkoittaa sitä, että työhön kuluva 

aika estää hoitamasta perheeseen liittyviä velvollisuuksia tai olemasta perheen parissa, tai 

perhevelvollisuudet haittaavat työskentelyä. Käyttäytymiseen liittyvällä ristiriidalla tarkoitetaan 

sitä, että työrooliin liittyvät käyttäytymisodotukset ovat ristiriidassa perherooliin liittyvien 

odotusten kanssa. Kuormittumiseen liittyvällä ristiriidalla tarkoitetaan henkisiä uhrauksia: työ vaatii 

energiaa ja voimia eikä vanhempi tai puoliso tästä syystä ole henkisesti läsnä vaikka fyysisesti 

olisikin. (Kinnunen ym. 2000, 23; Sihvo 2002, 15.) Kinnusen ym. tutkimuksen (2000, 23) mukaan 

työstä perheeseen suuntautuvaa aikaan ja käyttäytymiseen liittyvää ristiriitaa koettiin eniten, 
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kuormittumiseen liittyvää ristiriitaa vähemmän. Perheestä työhön suuntautuvat aikaan liittyvä 

ristiriita oli harvinaista.  

 

Työn ja perheen välisen vuorovaikutuksen tarkastelussa on tarpeen tehdä ero suorien ja epäsuorien 

vaikutusten välillä (Alho 1994, 221; Lambert 1990, 244). Työn ja perheen vaikutusta välittävät joko 

objektiiviset tai subjektiiviset tekijät. Objektiivisilla osatekijöillä tarkoitetaan työn ja perheen 

rakenteellisia osatekijöitä, kuten palkkaa, työn luonnetta, perheen kokoa sekä asuinympäristöä. 

Rakenteellisia osatekijöitä koskevia affektiivisia reaktioita, kuten työ- tai perhetyytyväisyyttä ja 

motivaatiota, kutsutaan subjektiivisiksi osatekijöiksi. Kun kyseessä on suora vaikutus, työelämän 

objektiiviset olosuhteet vaikuttavat perhe-elämään – tai päinvastoin – riippumatta siitä, miten yksilö 

ne subjektiivisesti kokee. Kun kyseessä on epäsuora vaikutus, työn tai perheen objektiiviset 

olosuhteet vaikuttavat toiseen elämänalueeseen yksilön tilannetta koskevien affektiivisten 

reaktioiden, eli mediaattoreiden, kautta. (Alho 1994, 221; Kinnunen ym. 1995a; Lambert 1990, 244-

245.) On todennäköistä, että osa työhön ja perheeseen liittyvistä piirteistä vaikuttaa toiseen 

elämänalueeseen suoraan, osa epäsuorasti, ja osa piirteistä voi vaikuttaa sekä suoraan että 

epäsuorasti (Lambert 1990, 245-246). Suorien ja epäsuorien yhteyksien lisäksi voidaan erottaa 

moderaattoriyhteys, jolla tarkoitetaan kolmatta muuttujaa, moderaattoria, joka muuntaa tutkittavien 

asioiden välistä suhdetta. Tällainen kolmas muuttuja saattaa olla esimerkiksi tutkittavan sukupuoli 

tai sosiaaliluokka (Baron & Kenny 1986; Kokko 1996, sit. Sihvo 2002, 22).   

 

5.1.2 Ristiriitojen syyt sekä työn ja perheen vuorovaikutusta välittävät suhteet 
 

Työn ja perheen väliset ristiriidat voivat juontua joko perheen tai työn piirteistä tai olla näiden 

kummankin yhteisvaikutusta. Myös yksilöllisten erojen on havaittu vaikuttavan työn ja perheen 

ristiriitojen kokemiseen. (Eby ym. 2005, 142-144.) Työn ja perheen/parisuhteen yhteyksiä 

käsittelevissä tutkimuksissa on erotettavissa kaksi lähestymistapaa, joiden pohjalta näiden 

elämänalueiden vuorovaikutusta voidaan tarkastella (Kinnunen 1996, sit. Sihvo 2002, 21). 

Ensimmäinen, kokonaisvaltainen tapa korostaa työn ja perhe-elämän välistä ristiriitaa. Tästä 

näkökulmasta aihetta lähestyttäessä on kiinnostuksen keskiössä työstressin tai –tyytyväisyyden 

yhteydet perheen toimintaan. Toinen, spesifimpi lähestymistapa, fokusoituu työn piirteisiin sekä 

niiden ja työn sekä perheen välisiin yhteyksiin. Työn ristiriitoja aiheuttavat piirteet voidaan jakaa 

rakenteellisiin sekä psykososiaalisiin työn piirteisiin. Psykososiaaliset tekijät muotoilevat työn 

sisältöä sekä prosesseja ja sisältävät työn ihmissuhteisiin (suhteet työtovereihin ja johtoon) sekä 

psyykkisiin ominaisuuksiin (työn psyykkinen kuormittavuus, työn hallinta) liittyvät tekijät. Yksilön 
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oman kokemuksen merkitys korostuu psykososiaalisissa työn piirteissä. Rakenteelliset piirteet  

puolestaan organisoivat työntekijöiden ajankäyttöä määräten työhön käytettävästä ajasta. 

Rakenteellisiin piirteisiin kuuluvat työaika, työaikojen joustavuus, työhön liittyvä matkustaminen 

sekä viikonlopputöiden määrä. Aiheeseen kytkeytyvä tutkimus on edennyt objektiivisesta 

subjektiiviseen suuntaan. Muutamia vuosikymmeniä sitten, 1970-1980-luvuilla, kiinnostuksen 

keskiössä olivat työn rakenteelliset piirteet. Viime aikoina tarkastelun kohteena sen sijaan on ollut 

ennen kaikkea itse työn ja työn piirteiden kokeminen. (Kinnunen ym. 1995a, 382; Kinnunen 1997, 

54-55.)  

 

Rakenteellisista piirteistä työhön liittyvää ajankäyttöä on tutkittu paljon, koska usein työn ja perhe-

elämän yhteensovittamisen vaikeuksien katsotaan johtuvan siitä, että yksilö joutuu palkkatyön 

vuoksi olemaan poissa perheensä luota, ja tämä puolestaan vaikuttaa kielteisesti parisuhteeseen sekä 

perheeseen (Gutek ym. 1991). Työaikaan liittyvistä, suoraan vaikuttavista tekijöistä kielteisesti 

perhe-elämään vaikuttavat vuorotyö (Kinnunen ym. 1995a, 383) tai viikonlopputyö (Shamir 1983, 

sit.    Eby ym. 2005, 143), pitkät työpäivät (Kinnunen 1997, 53; Nielson 2001, 372) sekä työhön 

liittyvät aikapaineet21 (Kinnunen ym. 1997;  Mauno & Kinnunen 1999; Kinnunen 1997, 55).  

 

Kotona asuvien lasten lukumäärän sekä pienimmän lapsen iän on myös havaittu lisäävän aikaan 

liittyviä ristiriitoja (esim. Kinnunen ym. 2000, 23-24), samaten ammattiaseman. Erityisesti 

naispuoliset ylemmät toimihenkilöt sekä naisjohtajat kokevat, että aikaa ei ole tarpeeksi perheelle, 

eli työ häiritsee perhe-elämää. (emt.; Antila 2005.) Myös miesjohtajilla on samanlaisia kokemuksia 

(Tolkki-Nikkonen 1990, 40), mutta ei yhtä paljoa kuin vastaavissa asemissa toimivilla naisilla 

(Antila 2005, 103). Perheen kokevat vaikeuttavan työntekoa niin ikään ylemmät toimihenkilöt kuin 

yksityisyrittäjät (Kinnunen ym. 2000, 23). Myös alemmat toimihenkilöt kokevat perheestä työhön 

suuntautuvaa ristiriitaa (Kinnunen ym. 2000, 23), mutta todennäköisesti eri syistä kuin ylemmät 

toimihenkilöt. Alempien toimihenkilöiden kokema ristiriita johtuu ehkä siitä, että heidän työnsä ei, 

toisin kuin ylempien toimihenkilöiden, useinkaan tarjoa henkisiä virikkeitä, minkä vuoksi koti 

mahtuu ajatuksiin myös työpaikalla (Sihvo 2002, 18). Ylempiä toimihenkilöitä koskevien tulosten 

valossa on luonnollista, että myös miehen korkea koulutus on yhteydessä sekä työstä perheeseen 

että perheestä työhön suuntautuvaan ristiriitaan (Kinnunen ym. 1997; Kinnunen & Mauno 1998).  

 

                                                           
21 Tosin Kinnusen tutkimuksen (1997, 57) mukaan aikapaineeton työ, eli työ, joka on alikuormittava, ei-haasteellinen 
sekä yksitoikkoinen, kuitenkin lisää  kokemusta riittämättömyydestä vanhempana. Näin ollen, työn aikapaineiden ja 
yksilön hyvinvoinnin välillä vallitsee siis todennäköisesti käänteisen U-kirjaimen muotoinen käyrä.    
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Aikaan liittyvän ristiriidan subjektiivinen kokeminen näkyy esimerkiksi työhön tai kotielämään 

liittyvinä riittämättömyyden tunteina22. Kotielämään liittyvää riittämättömyyden tunnetta kokee 

suomalaisista palkansaajista paljon tai melko paljon 64 %, ja hoivavastuullista kotiin liittyvää 

riittämättömyyttä enemmän tai vähemmän kokee peräti 72 %. Kotiin liittyvä riittämättömyyden 

tunne kasvaa sitä enemmän mitä enemmän työasioita hoidetaan vapaa-ajalla. Työhön liittyvää 

riittämättömyyttä kokee 57 %, ja naiset potevat tätä ”huonoa omaatuntoa” enemmän kuin miehet 

sekä perheen että työn suhteen. (Antila 2005, 100, 102, 104.) 

 

Työhön liittyviin, työn ja perheen välistä konfliktia lisääviin tekijöihin, kuuluu useiden tutkimusten 

mukaan yksilön työsitoutuneisuus (esim. Eby ym. 2005, 143; Kinnunen ym. 1997; vrt. myös 

Kinnusen 1997 kuvio, 56). Ristiriitaa lisääviä vaikutuksia on havaittu olevan niin ikään työn 

epävarmuudella, huonoilla johtajuussuhteilla (Kinnunen ja Mauno 1998; Mauno & Kinnunen 

1999), työpaikan ilmapiirillä (Kinnunen ym., 1997), työn vähäisellä rikkaudella  (job enrichment), 

sekä työpaineilla (Hughes & Galinsky 1994). Kielteisiä vaikutuksia perheeseen on havaittu olevan 

niin ikään esimiehen hyväksikäytön kokemuksilla (Tepper 2000), tuloshakuisuudella (Wallace 

1997) sekä työhön liittyvällä stressillä ylipäätään (sit. Eby ym. 2005, 143; Eby ym. 2005, 149-150).  

 

Miehen perhesitoutuneisuus sekä kotitöiden kasautuminen vaimolle lisäävät miehen kokemaa työstä 

perheeseen suuntautuvaa ristiriitaa. Naisten kohdalla perhesitoutuneisuus päinvastoin jonkin verran 

estää työstä perheeseen suuntautuvaa ristiriitaa. (Kinnunen ym. 1997.) Perhesitoutuneisuuden ja 

kotitöiden puolisolle kasaantumisen lisäksi muista perheeseen liittyvistä, työn ja perheen välistä 

ristiriitaa aiheuttavista tekijöistä, on jo edellä mainittu kotona asuvien lasten lukumäärä ja ikä 

(Kinnunen ym. 1997; Kinnunen & Mauno 1998; Kinnunen 1997, 52-53). Näiden tekijöiden 

vaikutus työn ja parisuhteen välisiin yhteyksiin ei useinkaan ole suoraviivainen tai jonkun muun 

muuttujan välittämä. Pikemminkin niitä voidaan selittää työntekijän monimutkaisilla  

perherooleilla, jotka muuntavat perheen ja työn välistä yhteyttä (Hughes & Galinsky 1994). 

Esimerkiksi pienet lapset, kotitöiden epätasainen jakautuminen sekä puolison työssäkäynti lisäävät 

tällaisia roolivaatimuksia (Sihvo 2002, 33). Perheeseen liittyviä, työn ja perheen välisiä ristiriitoja 

aiheuttavia tekijöitä ovat myös lastenhoitoon liittyvät huolet (Buffardi & Erdwins 1997, sit. Eby 

ym. 2005, 144), erimielisyydet perheen tai puolison kanssa tai heihin kytkeytyvä stressi tai jännite, 

perheen taholta kohdistuvat aikavaatimukset sekä perheen (Carlson & Perrewe 1999, sit. Eby ym. 

                                                           
22  Riittämättömyyden tunteella tarkoitetaan tässä ”huonoa omaatuntoa” tai tunnetta siitä, että pitäisi esimerkiksi tehdä 
enemmän / paremmin töitä tai olla enemmän perheen, muiden sukulaisten tai ystävien kanssa (Antila 2005, 100). 
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2005, 151-152.) tai puolison (Kinnunen ym. 1997) tuen puute. Näistä puolison tuki tai sen puute 

toimii työn ja perheen välisen yhteyden moderaattorina (Sihvo 2002, 34-35).  

 

Useiden tutkimusten perusteella on päädytty siihen tulokseen, että työ on yhteydessä parisuhteeseen 

ja perheeseen ennen kaikkea epäsuorasti, mediaattorin välityksellä. Yhteyden välittäjinä toimivat 

yksilön subjektiiviset kokemukset, kuten hyvinvointi, työtyytymättömyys, stressi tai perhesuhteisiin 

liittyvä tyytymättömyys. (Barling & MacEwen 1992; Kinnunen 1995a, 384.) Eniten tutkimusta on 

tehty työtyytyväisyyden merkityksestä avio- sekä perhe-elämälle, ja useimmiten työtyytyväisyyden 

ja avioliittotyytyväisyyden välillä on löydetty positiivinen yhteys (Kinnunen 1995a, 384). Työroolin 

stressaavuuden ja perheen toiminnan välisiin yhteyksiin keskittyvät tutkimukset perustuvat 

oletukselle siitä, että työn ja perheen välillä tapahtuu siirräntää. Kokemuksien ja tunteiden katsotaan 

siis siirtyvän alueilta toiselle. Työstressiä tutkivissa tarkasteluissa on fokusoitu muun muassa 

loppuun palamisen, stressaavien työn piirteiden sekä työhön kohdistuvien emotionaalisten 

reaktioiden ja perheen sekä parisuhteen välisiin yhteyksiin. Useissa tutkimuksissa on havaittu 

merkitseviä yhteyksiä työstressin, työtyytyväisyyden sekä perheeseen liittyvän tyytymättömyyden 

välillä. (Eby ym. 2005, 149-151; Kinnunen ym. 1995a, 384.) 

 

 5.1.3 Ristiriitojen seuraukset 
 

Työn ja perheen väliset ristiriidat vaikuttavat yksilön yleiseen fyysiseen ja psyykkiseen 

terveydentilaan, sekä hänen työ- ja perhetyytyväisyyteensä (Kinnunen & Mauno 1998; Kinnunen 

1997, 54-57). Työn ja perheen välistä ristiriitaa selvittäneet tutkimukset ovat keskittyneet työstä 

perheeseen suuntautuvan ristiriidan tarkastelemiseen, ja tästä syystä tämä ristiriita painottuu myös 

ristiriitojen seurauksia koskevissa tuloksissa (Sihvo 2002, 19). Kinnunen ym. (1995b) kertovat, että 

työstä perheeseen suuntautuvalla ristiriidalla on enemmän haitallisia vaikutuksia yksilön 

hyvinvointiin kuin perheestä työhön suuntautuvalla konfliktilla (sit. Sihvo 2002, 19). Ongelmat 

parisuhteessa näyttävät kuitenkin vaikuttavan totaaliseen uupumiseen enemmän kuin työstressi, ja 

parisuhdetyytyväisyys puolestaan ehkäisee työn kielteisiä vaikutuksia hyvinvointiin (Pines 1996, 

78-83; ks. myös Hobfoll 1998, 66-67; Sihvo 2002, 18, 39). Kinnusen ja Maunon (1998) mukaan 

perheestä työhön suuntautuva konflikti näkyy ennen kaikkea madaltuneena parisuhde- ja 

perhetyytyväisyytenä, mutta  ei vaikuta työssä koettuun hyvinvointiin. Madaltuneen parisuhde- ja 

perhetyytyväisyyden lisäksi perheestä työhön suuntautuvan konfliktin on havaittu ennustavan 

suurempaa alkoholin kulutusta (Frone ym. 1997, sit. Eby ym. 2005, 144), lisäävän masentuneisuutta 

sekä suoraan että työstressin välityksellä ja lisäävän työuupumusta sekä psyykkisten oireiden 
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kokemista naisilla (Kinnunen ym. 1995b, sit. Sihvo 2002, 19). Lisäksi sekä perheestä työhön 

suuntautuva että työstä perheeseen suuntautuva ristiriita on yhteydessä ahdistus- ja 

mielialahäiriöihin sekä päihteiden väärinkäyttöön. Miesten joukossa perheestä työhön suuntautuva 

konflikti on naisia voimakkaammin yhteydessä ahdistushäiriöön. (Frone ym. 2000, sit. Eby ym. 

2005, 145.)  

 

Työn ja perheen välisen konfliktin seuraukset voidaan karkeasti jakaa kolmeen eri luokkaan: työhön 

liittyviin, työhön liittymättömiin sekä stressiin liittyviin seurauksiin. Työhön liittyville seurauksille 

on ominaista, että ne ilmenevät yksilön asenteissa ja käyttäytymisessä. Kyseisiä seurauksia ovat 

muun muassa alentunut työ- ja urasuuntautuneisuus, vähäinen organisaatioon sitoutuminen, 

työpaikan vaihtoon liittyvät aikomukset, alentunut työsuoriutuminen, heikentynyt työssä 

suoriutuminen ja uralla menestyminen, sekä lisääntyneet työstä poissaolot. (Allen ym. 2000; Eby 

ym. 2005, 144-145.) Toisaalta on myös havaittu, että ristiriita työn ja perheen välillä kytkeytyy 

työhön sitoutumiseen sekä affektiiviseen organisaatioon sitoutumiseen (Wiley 1987 sit. Eby 2005, 

145). Tämän löydöksen kanssa yhteen sopii toinen tutkimus, joka kertoo, että urasitoutuneisuus 

välittää työn ja perheen välistä ristiriitaa sekä työpaikan vaihtoon liittyviä aikomuksia. 

Työpaikkaansa vaihtavat siis harvemmin ne, jotka kokevat työn ja perheen välistä ristiriitaa ja ovat 

sitoutuneet uraansa, kuin ne työ-perhe –ristiriitaa kokevat, joiden urasitoutuminen on vähäisempää. 

(Greenhaus ym. 2001.) Työ-perhe –ristiriitaa saattaa näissä tutkimuksissa selittää voimakas työhön 

sitoutuminen (Kinnunen ym. 1997). Työ ja perheen ristiriidan sekä työtyytyväisyyden yhteyttä 

välittävät niin ikään sukupuoli, ikä sekä työryhmän vähemmistösukupuoleen kuuluminen (Martins 

ym. 2002, sit. Eby ym. 2005, 145). 

 

Työ-perhe –konfliktin työhön liittymättömiin seurauksiin kuuluvat madaltunut tyytyväisyys 

elämään, parisuhteeseen sekä perheeseen, heikentynyt perhe-elämässä suoriutuminen sekä alentunut 

tyytyväisyys vapaa-aikaan. Mitä enemmän yksilö siis kokee työstä perheeseen suuntautuvaa 

ristiriitaa, sitä tyytymättömämpi hän on elämäänsä yleensä ja sitä heikommin hän kykenee 

suoriutumaan perhe-elämässään. Kolmanteen ryhmään, eli stressiin liittyviin seurauksiin, sisältyvät 

yleisen psyykkinen rasittuneisuus, somaattiset oireet, masennus, työuupumus, työ- ja perhestressi, 

sekä päihteiden väärinkäyttö. Koska stressi voi kuitenkin olla seurausta sekä työstä että sen 

ulkopuolisista tekijöistä, työn-perhe –ristiriidan stressiin liittyvät seuraukset ovat osittain 

päällekkäisiä muihin ryhmiin kuuluvien seurausten kanssa. (Allen ym. 2000; Eby ym. 2005, 144-

145.) 

 



42 42 
 

5.2 Keinoja perheen ja työn välisten ristiriitojen ehkäisemiseksi tai niistä 

selviytymiseksi 
 

Työn ja perheen välisiä ristiriitoja voidaan ehkäistä sekä työ- ja perhepoliittisilla ratkaisuilla 

(Kinnunen 1997, 57), perheen sisäisillä resursseja koskevilla ratkaisuilla sekä yksilön omilla 

elämänhallintastrategioilla ja selviytymiskeinoilla. Näitä samoja keinoja voidaan soveltaa myös jo 

kehittyneiden ristiriitojen hallitsemiseksi ja madaltamiseksi. Työ- ja perhepoliittisiin ratkaisuihin 

kuuluvat sekä koko valtion kattavat että vain yksittäisen organisaation tasolla käytettävät 

menettelytavat. Valtion tason politiikkoja ovat esimerkiksi julkista päivähoitoa, vanhempainlomia 

sekä osa-aikatyötä koskevat ratkaisut. Yksittäisten organisaatioiden tasolla työn ja perheen 

yhteensovittamista voidaan pyrkiä helpottamaan käyttämällä esimerkiksi työaikapankkia23, etätyötä 

ja lyhennettyä työviikkoa. Perheen sisäisillä, resursseja koskevilla ratkaisuilla tarkoitetaan muun 

muassa sen päättämistä, kumpi puolisoista joustaa enemmän oman uransa suhteen perheen hyväksi, 

paljonko aikaa eri elämänalueille kohdistetaan sekä, millainen on perheen haluama elämäntaso 

(Greenhaus & Parasuraman 1997,  239).  

 

Yksilön selviytymiskeinoina voidaan pitää kaikkea sitä yksilön toimintaa, joka tähtää perheen ja 

työn vaatimusten yhteensovittamiseen käytettävissä olevat voimavarat huomioon ottaen. Yksilön 

selviytymiskeinot voivat olla ajatuksia, tekoja tai asenteita, ja jokaisen yksittäisen keinon tehokkuus 

riippuu sekä ongelman luonteesta että keinoa käyttävän yksilön taidoista ja resursseista. (Alho 1994, 

222.) Esittelen näitä erilaisia työn ja perheen yhteensovittamisen keinoja koskevia tutkimuksia 

melko pinnallisesti. Tarkastelen tässä tutkimuksessa työn ja parisuhteen yhteensovittamisen keinoja 

ennen kaikkea yksilön sekä parisuhteen/perheen näkökulmasta. Tämän vuoksi on ymmärrettävää, 

että eniten huomiota tässä saa yksilön – ja yksilön kautta koko perheen – selviytymiskeinoja ja/tai 

elämänhallintastrategioita työ-perhe –konfliktin yhteydessä koskeva tutkimus. 

 

 

 

 

                                                           
23 Työaikapankilla tarkoitetaan Antilan (2005, 49) mukaan ”(…) paikallisesti sovittavia ja vapaaehtoisuuteen 
perustuvia järjestelyjä, joilla työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettavia rahamääräisiä etuja voidaan 
sopimalla säästää, lainata tai yhdistää toisiinsa. Näitä voivat olla työajan tasoitusjaksot, työaikaliukuman tasauserät, 
ns. pekkasvapaat, vuosiloma ja lomaraha, lisä- ja ylityö sekä vapaa-ajaksi muutetut työaikakorvaukset.” 
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5.2.1 Valtion ja organisaatioiden työ- ja perhepoliittiset keinot työn ja perheen 

yhteensovittamiseksi  
 

Kansallisista perhe- ja työpoliitikoista on tehty useita kansainvälisiä, enemmän tai vähemmän 

vertailevia tutkimuksia. Mainitsen niistä tässä Lewisin ym. (1992) toimittaman kahden ansaitsijan 

perheitä tarkastelevan teoksen sekä Bohin ym. (1989) toimittaman perheiden ja työn muutosta 

käsittelevän teoksen. Näistä teoksista ensimmäisessä tarkastellaan sitä, miten kansallinen historia, 

kulttuuri sekä sosiaalipoliittinen konteksti muotoilevat työn ja perheen välisiä suhteita sekä niihin 

liittyviä ratkaisuja. Toinen teoksista sen sijaan esittää erilaisia työn ja perheen yhteensovittamisen 

näkökulmia muuttuvassa maailmassa.  

 

Organisaatioiden työ- ja perhepoliitikoita on tutkittu runsaasti. Näihin tutkimuksiin kuuluvat muun 

muassa työnantajan järjestämän lastenhoidon (on-site childcare), kannustavan 

organisaatiokulttuurin tai esimiehen, etätyön, joustavan työajan, proaktiivisten organisaatioiden 

sekä jaetun työviikon vaikutuksia työtekijän asenteisiin, hyvinvointiin tai hänen kokemaansa työ-

perhe -ristiriitaan tarkastelevat tutkimukset (Antila 2005; Eby ym. 2005, 143, 151-157). 

Työnantajan järjestämän lastenhoidon yhdessä esimiehen koetun kannustuksen kanssa on havaittu 

vähentävän työn ja perheen välistä ristiriitaa (Goff ym. 1990). Lisäksi tällaisen 

lastenhoitojärjestelyn käyttö on yhteydessä lastenhoitovelvollisuuksien hallitsemisen tunteeseen, 

vähäisempiin lastenhoito-ongelmiin (Kossek & Nichol 1992) sekä työnantajan kannustusta 

koskevaan tyytyväisyyteen (Rothausen ym. 1998). Myös perheasioiden jakamista rohkaiseva 

työpaikan asenneilmasto parantaa työsuorituksia ja hyvinvointia, kun taas perheeseen kohdistuvia 

uhrauksia suosiva ilmapiiri lisää työ-perhe –konfliktia ja madaltaa työntekijän hyvinvointia sekä 

perhevelvollisuuksista suoriutumista (Kossek ym. 2001). (sit. Eby ym. 2005, 151-152.) Niin ikään 

jo pelkän mentorin olemassaolon, kannustavan esimiehen, organisaatiokulttuurin tai mentorin, 

roolimallien runsauden (Nielson ym. 2001), vahvan yhteisöllisyyden tunteen sekä työn havaitun 

kontrollin tunteen on kaikkien havaittu madaltavan työn ja perheen konflikteja (Clark 2002, sit. Eby 

ym. 2005, 143). 

 

Koska työn ja perheen välisten ristiriitojen on havaittu kytkeytyvän voimakkaasti työn 

rakenteellisiin piirteisiin, toisin sanoen ajankäyttöön,  joustavien työaikojen, lyhennetyn työviikon 

ja muiden työaikajärjestelyjen vaikutuksia ristiriitoihin on tutkittu paljon. Työaikojen joustavaksi 

muuttamisen on havaittu vähentävän raportoitua työ-perhe –konfliktia (Dunham ym. 1987). 
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Joustavien työaikojen käyttäjät kykenevät myös koordinoimaan paremmin työhön liittyvät ja sen 

ulkopuoliset velvollisuudet kuin joustamatonta työaikaa käyttävät (Ralston 1989). Lisäksi ne, jotka 

ovat hyödyntäneet työjärjestelyjä työhön liittyvän taakan vähentämiseksi, ilmoittavat olevansa 

onnellisempia ja tyytyväisempiä työn ja perheen tasapainoon (Lee ym. 2002). (sit. Eby ym. 2005, 

156-157.)  

 

 Antilan (2005, 16-18) suomalainen tutkimus osoittaa, että proaktiivisten24 yritysten työntekijät 

kokevat muita työntekijöitä vähemmän ristiriitoja työn sekä vapaa-ajan välillä, ja he kokevat 

työpaikkansa perhemyönteisemmäksi kuin muunkaltaisten yritysten palkansaajat. Siitä huolimatta, 

että proaktiivisten organisaatioiden työntekijät hoitavat huomattavasti muita palkansaajia useammin 

työasioita vapaa-ajalla, he eivät kuitenkaan kärsi muita enemmän työasioista irtaantumisen 

hankaluudesta. Lisäksi, kolme neljästä proaktiivisten yritysten työntekijöistä  kokee työaikojensa 

joustavat riittävästi tai ainakin jonkin verran omien tarpeidensa mukaan. Muiden kuin proaktiivisten 

yritysten työntekijöistä vastaavaa kokee vain puolet. 

 

5.2.2 Yksilöiden ja perheiden keinot ristiriitojen ehkäisyksi ja niistä selviytymiseksi 
 

Edellä mainituista keinoista ne, joita sovelletaan organisaatioiden tasolla, muuttuvat yksilön 

keinoiksi, mikäli työntekijä käyttää yrityksen perheystävällistä politiikkaa yhtenä kriteerinä  

työpaikkaa valitessaan. Honeycuttin ja Rosen (1997) tutkimusten mukaan kaikki työnhakijat 

todellakin pitävät joustavia uramahdollisuuksia ja käytäntöjä suosivia yrityksiä erityisen  

houkuttelevina työpaikkoina. Mikäli perheidentiteetti on työnhakijalle erityisen tärkeä, hän kokee 

joustavia mahdollisuuksia tarjoavat yritykset vieläkin houkuttelevimpina kuin muut organisaatiot 

(sit. Eby ym. 2005, 154). Epämuodollisia työjärjestelyitä (esimerkiksi lasten tuominen töihin, töiden 

tekeminen kotona sekä työaikataulujen uudelleenjärjestäminen) tutkittaessa on myös havaittu, että 

juuri työn ja perheen välistä ristiriitaa kokevat palkansaajat käyttävät epämuodollisia työjärjestelyitä 

muita työntekijöitä enemmän (Behson 2002a, sit. Eby ym. 2005, 155). 
 

                                                           
24 Proaktiivisilla tai toiminnallisesti joustavilla yrityksillä tarkoitetaan organisaatioita, jotka kykenevät havaitsemaan ja 
arviomaan ympäristönsä muutoksia sekä näiden muutosten suuntia. Proaktiiviset yritykset lisäävät työntekijöiden 
vaikutusmahdollisuuksia sekä vastuuta, koska tämä edesauttaa yrityksen kykyä reagoida muutoksiin nopeasti. 
Työntekijät ja työntekijöistä koostuvat tiimit ovat keskimääräisesti muita organisaatioita enemmän suoraan yhteydessä 
ulkopuolisiin tahoihin. Nämä eri kontaktit muodostavat osittain päällekkäisiä verkostoja, joissa yksittäisellä 
työntekijällä on tärkeä merkitys. Tällainen verkostoituminen lisää yrityksen reagointinopeutta juuri yksilöiden kautta. 
Proaktiivisissa yrityksissä johto kontrolloi päämääriä sekä sitä, miten ne saavutetaan. Työntekijä kontrolloi työn 
tekemisen tapoja ja tulosta, joka johtaa johdon asettamiin päämääriin. (Antila 2005, 129-132.) 
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Perheystävällisiä käytäntöjä soveltavan työpaikan suosiminen joustamattomampien 

organisaatioiden sijasta on siis eräs niistä keinoista, joista yksilö voi käyttää työn ja perheen 

ristiriitojen ehkäisemiseksi tai niiden vähentämiseksi. Työn ja perheen yhteensovittamista koskevia 

ongelmia ei kuitenkaan pitäisi sälyttää yksin työntekijän tai yksin työnantajan harteille. Sen sijaan, 

työn ja yksityiselämän tehokkaan hallinnan tulisi olla työntekijän ja työntekijän yhteinen vastuu. 

Tämä ei tarkoita sitä, että yritysten tulisi ratkaista työntekijän ongelmat tämän puolesta. Yrityksen 

tehtävänä on sen sijaan sellaisen tuen ja sellaisten välineiden tarjoaminen, jotka auttavat työntekijää 

löytämään ratkaisut ongelmiinsa. (Bankert & Lobel 1997, 188.) Työntekijää voidaan esimerkiksi 

auttaa hallitsemaan tehokkaasti ajankäyttöään sekä hallitsemaan ja vastaamaan niin työpaikan kuin 

perheen taholta häneen kohdistuviin vaikutuksiin (Christensen 1997, 34-35). Tällainen itsensä 

johtaminen on yhteneväinen niiden ajatusten kanssa, jotka koskevat yksilön vastuuta oman uransa 

kehittymisestä ja sen suunnista. Työnantaja auttaa uran – joka kytkeytyy väistämättä 

perhekysymyksiin – hallinnassa, mutta työntekijän on kannettava lopullinen vastuu sekä uraansa 

että perhettään koskevista ratkaisuista. (Greenhaus & Parasuraman 1997, 239.)  

 

Työnantajan ja työntekijän yhteistyönäkökulmasta siirryn tarkastelemaan yksityiskohtaisemmin 

yksilöiden sekä perheiden käyttämiä strategioita työn ja perheen vaatimusten yhteensovittamiseksi. 

Keskityn muutamiin, tarinallista metodia käyttäneisiin tutkimuksiin sekä tutkimuksiin, jotka on 

tehty SOC –mallia käyttäen. Sitä ennen kerron kuitenkin hieman aiemmasta, selviytymiskeinoja 

laajemmin työ-perhe –akselilla käsittelevästä tutkimuksesta. 

 

Selviytymiskeinoihin liittyvä tutkimus oli vilkasta 1980-1990-luvuilla, jolloin tutkijat identifioivat 

suuren määrän erilaisia selviytymiskeinostrategioita ja –repertuaareja (Becker & Moen 1999, 995). 

Useimmat tutkimuksista ja teorioista ovat seuranneet Lazaruksen ja Folkmanin jälkiä jakaen 

selviytymiskeinot emootiokeskeisiin ja ongelmakeskeisiin selviytymiskeinoihin (Hobfoll 1998, 

127). Selviytymiskeinoja tarkasteleva tutkimus perustuu stressin käsitteelle, joka Hobfollin (1998, 

3-8) mukaan on nyky-yhteiskunnassa niin suosittu käsite, että sen mukaan voidaan nimetä koko 

meneillään oleva aikakausi. Selviytymiskeinoista puhutaan yleisimmin juuri stressiteorian 

yhteydessä, josta selviytymiskeinojen käsite on kulkeutunut työn ja perheen ristiriitoja koskevaan 

tutkimukseen (Gouws 1995, 38).  

 

Stressinäkökulman soveltuvuutta työn ja perheen yhteensovittamista tarkasteleviin tutkimuksiin on 

perusteltu eri tavoin. Ensinnäkin, stressitutkimus on perinteisesti painottanut yksilön 

ristiriitatilannetta koskevan subjektiivisen tulkinnan merkitystä. Toiseksi, stressitutkimus on 
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alleviivannut yksilön voimavarojen, sosiaalisen tuen sekä stressinkäsittelykeinojen merkitystä 

stressitilanteiden vaikutusten vaimentimena. (Alho 1994, 223.) Hobfoll (1998) kuitenkin kritisoi 

selviytymiskeinoihin liittyvää tutkimusta juuri siitä, että niissä korotetaan liikaa minää, aivan kuin 

yksilö eläisi sosiaalisista verkostoista irrallaan. Hobfoll argumentoi, että ympäröivä kulttuuri, 

sosiaaliset identiteetit sekä yksilön rooli suhteessa muihin määrittää ensisijaisesti sitä, miten 

stressitilanteeseen reagoidaan ja millaisia selviytymiskeinoja käytetään. Koska stressi kehittyy usein 

ihmissuhteita sisältävässä kontekstissa, ihmisten väliset suhteen näyttelevät monesti osaa myös 

ratkaisuissa. Edelleen, ratkaisut koskevat ja vaikuttavat myös muihin ihmisiin kuin vain ongelman 

ensisijaiseen kokijaan. (Emt., 120.) Työn ja perheen ristiriitoja koskeva tutkimus osoittaa, että 

yksilön kokema ristiriita vaikuttaa hänen kauttaan puolison mielialoihin (puolisoiden välisestä 

siirrännästä ks. Sihvo 2002, 37-40), kasvatukseen, vanhemmuuden kokemiseen (Kinnunen 1997, 

56-57), työtyytyväisyyteen sekä sitoutumiseen (Greenhaus ym. 2001). Koska stressi vaikuttaa 

yksilön ihmissuhteisin ja suorituksiin, ratkaisut vaikuttavat luonnollisesti myös niihin. 

  

Stressitutkimuksen perinteisistä, yksilöä korostavista painotuksista siirryttiin 1990-luvulla 

dynaamisempaan ja sosiaalisen ympäristön paremmin huomioivaan suuntaan. Uudeksi 

lähtökohdaksi otettiin niiden prosessien tarkastelu, jotka yhdistävät stressitekijöiden vaikutuksen 

alaisena olemisen sekä tähän liittyvät hyvinvointiseuraamukset. Sosiaalisen ympäristön merkityksen 

lisäksi huomiota alettiin kiinnittää myös yksilöllisiin eroihin tilanteiden tulkinnassa ja niihin 

reagoinneissa. (Alho 1994, 223.) Edellä mainittu, työnantajan ja työntekijän yhteisvastuuta 

korostava näkökulma edustaa selvästi  kokonaisvaltaista työn ja perheen välisen vuorovaikutuksen 

tarkastelutapaa. Kokonaisvaltaisen lähestymistavan erään mallin mukaan yksilön hyvinvointiin 

vaikuttavat tausta- ja yksilötekijöiden ohella perheen ja ansiotyön piirteet sekä näiden 

yhteensovittamiseen liittyvät tekijät (esimerkiksi ristiriidat ja keinot) (Alho 1994, 223). Eräitä työn 

ja perheen välisten (rooli)ristiriitojen yhteydessä havaittuja selviytymiskeinoja ovat jo alaluvussa 

5.1.1 Näkökulmia työn ja perheen vuorovaikutukseen esitellyt erillisyys, siirräntä ja kompensaatio 

(Gouws 1995, 39).  Erillisyys, siirräntä ja kompensaatio ovat siis sekä työn ja perheen ristiriidoista 

selviämiseksi käytettyjä keinoja (emt.) että teoreettisia näkökulmia, joista työn ja perheen välisiä 

yhteyksiä on tutkimuksessa lähestytty (Lambert 1990, 241).  

 

Selviytymiskeinoihin perinteisesti fokusoituvien tutkimuksien osalta on paikallaan mainita, että 

useissa tutkimuksissa miesten ja naisten on havaittu eroavan toisistaan paitsi stressin myös 

selviytymiskeinojen käytön suhteen. Naiset kokevat ylipäätään miehiä enemmän päivittäistä sekä 

työhön liittyvää että sen ulkopuolista stressiä, kroonisia ristiriitoja, vaatimuksia sekä turhaumia 
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(Matud 2004; Gutek ym. 1991). Naiset myös käyttävät miehiä enemmän emootiokeskeisiä 

selviytymiskeinoja, ja miehet puolestaan suosivat naisia enemmän ongelmakeskeisiä 

selviytymiskeinoja (Cutrona 1996, 35-36; Hobfoll 1998, 132; Matud 2004). Emootiokeskeisten 

selviytymiskeinojen joukosta suosivat naiset erityisesti  sosiaalista tukea puhumisen tai tunteidensa 

kirjoittamisen muodossa (Stone & Neale 1984; Thoits 1991, sit. Cutrona 1996, 36). Miehet sen 

sijaan käyttävät naisia useammin urheilua tai päihteitä emootiokeskeisenä selviytymiskeinona 

(Rosario ym. 1988; Thoits 1991, sit. Cutrona 1996, 36).    

 

5.2.3 Työn ja perheen yhteensovittaminen SOC –elämänhallintastrategiaa käyttäen 
 

Freund ja Baltes (1998; 2002) väittävät, että kehityksen metateoria on paitsi kehitysteoria, myös 

yleinen, menestyksekkään elämänhallinnan malli. Aikaisemmissa metateoriaa työ-perhe –

problematiikkaan soveltaneissa tutkimuksissa SOC –mallia on testattu juuri yleisen 

elämänhallintastrategian näkökulmasta. SOC –mallille ominaisen käyttäytymisen yhteyttä työn ja 

parisuhteen/perheen (vuorovaikutuksen) kokemiseen on tietojeni mukaan tarkasteltu kahdessa 

tutkimuksessa. Esittelen näiden tutkimusten päätulokset seuraavassa. 

 

Ensimmäisessä, Wiesen ym. (2000) tekemässä tutkimuksessa tarkasteltiin valikoinnin, optimoinnin 

sekä kompensoinnin yhteyttä työ- ja parisuhdetyytyväisyyteen erikseen sekä elämää koskevaan 

tyytyväisyyteen yleensä. Tutkijat olettivat, että SOC on myönteisessä yhteydessä työtä ja perhettä 

koskevan toiminnan tyytyväisyyteen. Tutkittavista hieman yli puolet oli vakavassa parisuhteessa ja 

heistä kaikki olivat lapsettomia.  

 

Tulosten mukaan yleinen SOC –mallin mukainen käytös oli merkittävässä myönteisessä yhteydessä 

hyvinvoinnin kolmen kriteerin (psykologinen hyvinvointi, emotionaalinen tasapaino sekä itsetunto) 

kanssa. Lisäksi työhön liittyvä SOC oli merkitsevässä yhteydessä työssä koetun hyvinvoinnin 

kriteereihin, ja parisuhteeseen liittyvä SOC oli samanlaisessa suhteessa parisuhteessa koetun 

hyvinvoinnin kriteereihin.25 Yleisen SOC –mallin mukaisen käytöksen kontrollointi selitti pitkälti 

työssä koetun hyvinvoinnin, mutta ei parisuhteessa koettua. Tutkijoiden arvelevat tämän johtuvan 

siitä, että yleinen elämänhallintastrategia muistuttaa työelämässä käytettyjä hallintastrategioita, 

mutta poikkeaa parisuhteen hallintakeinoista. Erillisten SOC –mallin komponenttien osalta vain 

                                                           
25 Elämänaluekohtaisen hyvinvoinnin kriteereitä käytettiin työ-/parisuhdetyytyväisyyttä, emotionaalista tasapainoa sekä 
subjektiivista menestyksen arviointia. 
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optimointi ja kompensointi olivat yhteydessä menestyksekkään elämänhallinnan subjektiivisiin 

indikaattoreihin.  

 

Yleistä hyvinvointia ja työssä koettua hyvinvointia selitti parhaiten optimointi, kun parisuhteessa 

koettua hyvinvointia taas selitti parhaiten kompensointi. Wiese ym. ehdottavat tämän johtuvan siitä, 

että parisuhteen elämänhallintastrategioita koskevan standardoidun tiedon taso on matala. 

Optimointikeinot työtavoitteiden saavuttamiseksi sen sijaan tunnetaan paremmin ja on laajemmin 

jaettu. Parisuhdetavoitteiden optimointikeinoja koskevan tietämättömyyden vuoksi tällä 

tavoitealueella koetaan enemmän menetyksiä, joiden vuoksi joudutaan käyttämään enemmän 

kompensointia. Sukupuolen ja SOC:n välillä esiintyi merkittäviä yhteyksiä. Naiset käyttivät miehiä 

enemmän kompensointia niin yleisesti kuin eri elämänalueilla. Kompensoinnin yhteys yleiseen 

hyvinvointiin ei kuitenkaan eronnut sukupuolten välillä. Optimoinnin käyttö parisuhdetavoitteiden 

alueella sai suurempia lukuja naisten joukossa. Tästä huolimatta parisuhdetavoitteiden ja 

optimointikäytöksen yhteys  hyvinvointiin oli vahvempi miehillä kuin naisilla. Muiden 

elämänhallintaan vaikuttavien tekijöiden kontrollointi ei merkitsevästi vaikuttanut SOC:n ja 

hyvinvoinnin välisiin yhteyksiin. Parisuhdetavoitteiden ja SOC:n välinen yhteys hyvinvointiin 

säilyi kaikkein vahvimpana kontrolloinnin jälkeen. Myös tämä löydös osoittaa parisuhteen 

erityislaatua suhteessa muihin elämänalueisiin.  

 

Toinen tutkimus keskittyy varsinaisesti testaamaan sitä vähentääkö SOC –mallin mukainen käytös 

työn ja perheen välisiä ristiriitoja. Tämän tutkimuksen ovat tehneet Baltes ja Heydens-Gahir (2003). 

He asettivat neljä hypoteesia. 1) SOC –mallin mukainen käyttäytyminen työelämässä on yhteydessä 

matalampaan työn stressitekijöiden tasoon, ja vastaavasti 2) SOC –mallin mukainen käyttäytyminen 

perhe-elämässä on yhteydessä matalampaan perheen stressitekijöiden tasoon. Lisäksi he olettivat, 

että 3) työn stressitekijöiden määrä on yhteydessä koetun työstä perheeseen suuntautuvan stressin 

määrään, ja 4) perheen stressitekijöiden määrä on yhteydessä koettuun perheestä työhön 

suuntautuvaan stressiin. He otaksuivat, että SOC –mallin mukaisella käyttäytymisellä on vain 

epäsuora vaikutus työn ja perheen väliseen ristiriitaan. Tätä testattiin kontrollimuuttujien avulla. 

Tutkittavat olivat joko naimisissa, avoliitossa ja/tai heillä oli lapsia.   

 

Tulokset kertovat, että kaikki asetetut hypoteesit saivat tukea. Nämä neljä hypoteesia saivat tukea 

jopa silloin, kun muut muuttujat kontrolloitiin; niiden väliset suhteet tuskin muuttuivat 

kontrollimuuttujista huolimatta. Tutkimuksen viimeisessä asetelmassa huomioitiin myös 

ajanhallintamallin mukaiset käyttäytymistavat (time-management behaviors), ja kaikkien 
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muuttujien annettiin vaikuttaa jokaiseen tutkimusasetelman tekijään. Nyt vain hypoteesit 1, 2 ja 4 

saivat tukea. Perhe-elämän SOC –käyttäytyminen ja perheen stressitekijät eivät olleet enää 

merkittävässä yhteydessä. Tämä ei kuitenkaan ole sinänsä yllättävää, koska ajanhallintamallille 

ominaiset käyttäytymistavat ovat osittain samankaltaisia SOC –mallin sisällön kanssa.  

 

Yksittäisistä SOC –mallin komponenteista erityisesti valinnainen valinta sekä menetykseen 

perustuva valinta vähensivät työn stressitekijöitä. Tavoitteiden väheneminen selitti siis SOC –mallin 

toimivuutta työelämän alueella. Perhe-elämän alueella valinta ei vähentänyt stressitekijöitä vaan sen 

sijaan optimointi. Tutkijat arvelevat tämän johtuvan siitä, että perheen piirissä suvaitaan vähemmän 

valintakäyttäytymistä (esimerkiksi valinta olla tapaamatta kaukaisempia sukulaisia) kuin 

työelämässä. Lopuksi, työelämän valinnainen valinta oli negatiivisessa yhteydessä suoraan työstä 

perheeseen suuntautuvaan ristiriitaan, ja perhe-elämän optimointi oli negatiivisessa yhteydessä 

perheestä työhön suuntautuvaan ristiriitaan.   

 

5.2.4 Työn ja perheen yhteensovittamista koskevat tarinalliset tutkimukset 
 

Työ-perhe –problematiikkaa käsittelevät tarinalliset tutkimukset keskittyvät ennen kaikkea niiden 

hallintakeinojen tarkasteluun, joita kahden ansaitsijan perheissä käytetään työn ja perheen 

vaatimuksiin vastaamiseksi. Toinen näistä tutkimuksista on jo aiemmin esitellyn Hochschildin 

etnografinen tutkimus pitkiä työpäiviä vaativan Amercon perheellisistä työntekijöistä. Toinen, 

Perlowin tutkimus, tarkastelee Ditton insinöörien työpäiviä, ajankäytön tehokkuutta sekä 

muutoksen mahdollisuuksia Työn ja perheen yhteensovittamisen aikaan liittyvät ongelmat ovat 

Perlowin tutkimuksen lähtökohta. Vaikka kumpikin näistä tutkimuksista on metodiltaan 

etnografinen, niitä voidaan pitää Lieblichin ym. (1998, 2) määritelmän mukaan myös tarinallisina. 

Lieblich ym. nimittäin mainitsevat, että tarinallinen tutkimus viittaa mihin tahansa tutkimukseen, 

jossa käytetään tai analysoidaan narratiivista materiaalia. Nämä tarinat voivat koostua muun muassa 

antropologin tarinamuotoisista kenttämuistiinpanoista. Sekä Hochschildin että Perlowin tutkimukset 

täyttävät nämä kriteerit. 

 

 Hochschildin tutkimuksen The Time Bind (1997) esittelin pääpiirteissään jo alaluvussa 4.2.2 

Tavoitteet, odotukset ja parisuhde. Tämän vuoksi kerron tässä vain Hochschildin (1997) 

identifioimista selviytymiskeinoista. Syy selviytymiskeinojen tarpeelle johtui kyseisen tutkimuksen 

mukaan ristiriidasta, joka syntyi työntekijöiden tietäessä, että työn vaatimien pitkien työpäivien 

vuoksi he eivät kykene hoitamaan kotiin liittyviä velvollisuuksia tai olemaan niin paljoa perheensä 
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kanssa kuin haluaisivat. Ristiriidan helpottamiseksi työntekijät käyttivät muun muassa 

”emotionaalista asketismia”, eli sen vähättelyä, mitä perheenjäsenet todella tarvitsevat. Lisäksi 

työntekijät ostivat aikaa säästäviä tuotteita ja palveluita ja/tai kehittivät niin kutsutun potentiaalisen 

itsen. Potentiaalisella itsellä Hochschild tarkoittaa työntekijän fantasioita siitä, millä eri tavoin hän 

voisi tyydyttää omat ja läheisten tarpeet – jos vain olisi aikaa. Eräänä keinona voidaan pitää myös 

sitä, että jotkut työntekijät sitoutuivat töihin entistä enemmän ja pyrkivät näin välttelemään kotona 

odottavia velvollisuuksia. (Emt., 219-238.) 

 

Perlow on saanut virikkeitä tutkimukseensa Finding Time (1997) Hochschildilta. Perlow etsii 

vastauksia siihen, ovatko pitkä työpäivät todellakin tuottavampia kuin lyhyemmät. Työpäivien 

pituuttahan – joiden seurauksia Hochschild tutki – nimittäin oikeutetaan juuri tuottavuussyillä. 

Perlow havaitsi, että insinöörien todelliset aikaansaannokset eivät liity niinkään työpäivien 

pituuteen vaan siihen, että he saivat työskennellä häiritsemättä. Tätä testatakseen hän järjesti niin 

kutsutun hiljaisen ajan kokeilun. Hiljaisella ajalla tarkoitetaan yhtenäistä, neljän tunnin pituista 

aikaa, jolloin insinöörit saavat työskennellä häiritsemättä. Kokeilut hiljaisen ajan ja 

vuorovaikutusrikkaan ajan välillä kertoivat, että insinöörit olivat huomattavasti tuottavampia 

yhtäjaksoisen hiljaisen ajan aikana. Perlow ehdottaa lopuksi, että pitkäkestoinen muutos 

työjärjestelyissä voidaan saada aikaiseksi vain kollektiivisesti, ne tekijät kohtaamalla ja 

muuttamalla, joista pitkät työpäivät johtuvat. Näitä tekijöitä ovat toistuva työskentelyn 

häiritseminen, yksilön palkitseminen pitkistä päivistä ja tiukoista aikatauluista sekä suunnittelun 

puutteesta johtuva kriisimentaliteetti.       

 

Hochschildin tutkimukseen liittyen on syytä mainita vielä kolmas, suppeampi tutkimus. Myös tämä 

Beckerin ja Moen (1999) tutkimus on saanut virikkeitä Hochschildilta. Kyseistä tutkimusta ei ole 

tehty tarinallista metodia käyttäen, vaikka osa haastattelussa käytetyistä puolistrukturoiduista 

kysymyksistä kyllä tuottaakin vastaukseksi lyhyitä tarinoita. Becker ja Moen tarkastelivat millaisia 

strategioita kahden ansaitsijan perheet käyttävät. He identifioivat kolme eri strategiaa: rajojen 

asettamisen vaatimuksille, ”vain työn” erottaminen urasta sekä sopimukset siitä, kumman ura 

asetetaan etusijalle tai kumpi tekee enemmän kotitöitä. Näitä strategioita käytettiin eri tavoin uran 

eri vaiheissa. Strategioiden käyttöön vaikuttivat lisäksi vallitsevat sukupuolinormit sekä se, oliko 

perheessä pieniä lapsia. Aivan kuten Hochschild, myös Becker ja Moen havaitsivat, että 

ajanhallintaa koskeva puhe ei liity vain työelämään, vaan sitä käytetään myös perhe-elämästä 

puhuttaessa.  
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Suomalaisissa tarinallista metodia käyttäneissä tutkimuksissa ei ole suoraan käsitelty työn ja 

perheen problematiikka. Tarinallisiksi Lieblichin ym. määritelmän mukaan tulkittavissa olevia 

tutkimuksia sen sijaan on tehty niin työstä kuin parisuhteesta. Kortteisen tutkimuksessa Kunnian 

kenttä (1992) fokusoidutaan tarkastelemaan suomalaisen työn kulttuuria, suomalaisen työnteon ja 

työn kokemisen tapaa sekä työhön kytkeytyviä arvoja ja merkityksiä. Kortteisen tutkimus on 

metodiltaan etnografinen ja olen esitellyt sitä yksityiskohtaisemmin jo suomalaisen työn historiasta 

kertovassa osuudessa. Suomalaista parisuhdetta, ja siinä ohessa perhettä, ovat tutkineet sekä 

Jallinoja että Määttä. Jallinoja on tarkastellut tutkimuksessaan Moderni säädyllisyys (1997) 

aviosuhteen vapauksia ja sidoksia. Aineistonaan Jallinoja käytti naistenlehtien aviosuhteesta 

kertovia artikkeleita. Tarinallisena tätä tutkimusta voidaan pitää siinä mielessä, että naistenlehtien 

artikkelit ovat yleensä tarinamuotoisia. Työ-perhe –problematiikkaa Jallinoja on tarkastellut 

teoksessaan Perheen aika (2000), ja myös kyseistä teosta käsitellään muissa tämän tutkimuksen 

osissa. Perheen aika ei varsinaisesti ole tarinallinen tutkimus. Määttä on tutkinut niin yli 10 vuotta 

kestäneitä aviosuhteita (Kestävä parisuhde, 2000) kuin avioeroon päättyneitä liittoja ja eroon 

liittyviä kokemuksia (Avioeron tuska ja helpotus, 2002). Viittaan näihin kumpaankin tutkimukseen 

käsillä olevan tutkimuksen eri kohdissa. Määtän tutkimuksissa käsitellään lyhyesti myös työn ja 

parisuhteen yhteyksiä, ja kummankin tutkimuksen aineisto koostuu tarinoista. Parisuhteeseen liittyy 

niin ikään Haavio-Mannilan ja Roosin (1998; 1999) suomalaisten seksuaalielämään keskittyvät 

tutkimukset. Näissä tutkimuksissa on käytetty aineistona seksuaalielämäkertoja. Tutkijana varsin 

tuottelias Haavio-Mannila on tehnyt sekä yksin että yhdessä, esimerkiksi Osmo Kontulan kanssa, 

useita muitakin aiheeseen liittyviä tutkimuksia eri metodeita käyttäen.     

 

Tutkimusaihettani sivuavaa tarinallista tutkimusta on ylipäätään tehty runsaasti (yleiskatsaus, ks. 

McAdams 2001, 615-731). Tarinallista metodia on käytetty muun muassa 

elämänkaaritutkimuksessa (Gergen & Gergen 1987), intiimiyttä sekä uravalintoja elämän eri 

vaiheissa tarkastelevassa tutkimuksessa (yleiskatsaus, ks. Singer 1996), emootiotutkimuksessa 

(Ruth & Vilkko), vaikeita elämäntilanteita sekä selviytymiskeinoja koskevassa tutkimuksessa 

(esim. Hänninen 2003) sekä parisuhteita koskevassa tutkimuksessa (esim. Veroff ym. 1993). 
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6. TUTKIMUKSEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS 
 

 

6.1 Kirjoituspyyntö ja aineiston hankinnan kolme kierrosta vaiheineen sekä 

valintoineen 
 

Keräsin aineistoni pyytämällä tutkimuksen kohdejoukkoon kuuluvia henkilöitä kirjoittamaan siitä, 

miten he henkilökohtaisesti ovat kokeneet työn ja perheen yhteensovittamisen. Päätin alun perin 

käyttää kirjoituspyyntöä haastattelun asemasta, koska pyrin saamaan aineiston kokoon 

mahdollisimman pian. Kolmannen aineistonhakukierroksen aikana ilmoitin kuitenkin, että teen 

mielelläni myös haastatteluja, mikäli joku mieluummin puhuu kuin kirjoittaa aiheesta. Loppujen 

lopuksi tein yhden haastattelun. Asettamani aikataulu aineiston keräykselle oli melko tiukka, koska 

olin lähdössä vaihto-oppilaaksi ja halusin saada aineiston kokoon mielellään sitä ennen. Loppujen 

lopuksi suurin osa kirjoitelmista saapui minulle kuitenkin vasta sitten, kun olin jo saapunut 

Alankomaihin. 

    

Keräsin aineiston varsinaisesti kolmessa erässä, sillä kaksi ensimmäistä aineistonhakukierrosta eivät 

tuottaneet tulosta. Aivan ensimmäiseksi halusin kerätä tutkimusaiheestani kertovia tarinoita koko 

Suomen alueelta. Tämän vuoksi otin yhteyttä kahteen laajalevikkiseen ilmaisjakelulehteen, K-

ryhmän Pirkka-lehteen sekä S-ryhmän Yhteishyvä-lehteen. Tiedustelin lehtien edustajilta sitä, 

voitaisiinko kirjoituspyyntöni julkaista heidän lehdissään. Sain kummaltakin taholta kieltävän 

vastauksen.  

 

Tämän yrityksen jälkeen päätin kerätä aineistoni suppeammalta - lähinnä Pirkanmaan - alueelta, 

mutta kahta luonteeltaan erilaista työtä edustavien alojen henkilöiltä. Sopiviksi aloiksi valitsin 

tietotekniikka- sekä terveydenhoitoalan, koska ajattelin, että  nämä ammattialat kysyvät tekijöiltään 

erilaisia ominaisuuksia ja ovat sukupuolen mukaan eri tavoin jakautuneita. Otin  yhteyttä kahteen 

Tampereen alueella sijaitsevaan liikeyritykseen, ja tiedustelin mahdollisuutta jakaa 

kirjoituspyyntöjä yrityksen sisällä. Tietotekniikkayrityksessä aineistonkeruupyyntöäni jaettiin 

jokaiselle työntekijälle sähköpostin välityksellä, ja terveydenhoitoalan  yritykseen vein 

henkilökohtaisesti 45 kirjoituspyyntöä sekä saman määrän kirjekuoria. Sovin jälkimmäisen 

yrityksen kontaktihenkilön kanssa, että haen valmiit kirjoitelmat viimeistä jättöpäivää seuraavalla 

viikolla. Näiden liikeyritysten lisäksi otin yhteyttä Tampereen Työväenopiston alaisuudessa 



53 53 
 

toimivan, kolmivuotisen kirjailijakoulun opettajaan. Kysyin häneltä, voisiko hän ystävällisesti jakaa 

kirjoituspyyntöjäni kirjailijakoulun yhteisissä kokoontumisissa. Sain myöntävän vastauksen, ja 

opettaja jopa lupasi kerätä valmiit vastaukset tiettyyn paikkaan minua varten. Juuri kirjailijakoulun 

valitsin erääksi kohderyhmäkseni, koska ajattelin näiden ihmisten olevan motivoituneita 

kirjoittamaan sekä edustavan moneen eri ikäluokkaan, ammattialaan sekä kumpaankin sukupuoleen 

kuuluvia henkilöitä. Lisäksi päättelin, opettajien kommenttien perusteella, kirjailijakoululaisten 

edustavan ehkä hiukan taiteellisemmin suuntautuneita henkilöitä kuin kaksi muuta kohderyhmääni. 

Jaoin kirjoituspyyntöjä myös erään Pirkanmaalla sijaitsevan kunnan kansalaisopiston 

kirjoittajaryhmälle. 

 

Noin kuukauden kuluttua otin jälleen yhteyttä terveydenhoitoalan sekä kirjailijakoulun 

kontaktihenkilöihini, ja sain kuulla, että kukaan ei ollut vastannut. Vastauksia en ollut saanut 

myöskään tietotekniikka-alan yritykseltä. Yhden kirjoitelman sen sijaan sain pirkanmaalaisen 

kunnan kansalaisopiston kirjoittajaryhmästä.     

 

Tämän jälkeen aloitin pikaisesti aineistonhaun toisen kierroksen. Nyt otin yhteyttä Tampereen 

seudun kaupunkilehteen Tamperelaiseen, Etelä-Pirkanmaan vakuutuspiirin Kansaneläkelaitoksiin 

sekä seitsemään tuttavaani. Tamperelainen lupautui ystävällisesti julkaisemaan kirjoituspyyntöni 

1.1.2005 ilmestyneessä numerossaan ja erään Pirkanmaalla sijaitsevan Kelan toimistonjohtaja 

lupasi huolehtia siitä, että kirjoituspyyntöni  lähetettäisiin jokaisen Etelä-Pirkanmaan vakuutuspiirin 

jokaiselle työntekijälle. Yhteensä kyseisen vakuutuspiirin alaisuudessa työskentelee noin 70 

henkilöä. Lisäksi tiedustelin tuttaviltani heidän halukkuuttaan kirjoittaa aiheesta. Heistä kaksi 

lupautui kirjoittamaan. Lisäksi kaikki seitsemän lupasivat välittää kirjoituspyyntöäni edelleen 

omilla tuttavilleen tai työtovereilleen.   

 

Tällä kolmannella aineistonhankintakierroksella pyrin tavoittamaan lähinnä Pirkanmaalla sekä 

Uudellamaalla asuvia henkilöitä. Toivoin myös tavoittavani eri ammattialojen sekä julkisen sektorin 

edustajia. Kolmannen aineistohankintakierroksen tuloksena sain kahdeksan kertomusta, joista kuusi 

on tulosta Tamperelaisessa julkaistusta kirjoituspyynnöstä. Tamperelaisen ansiosta saamistani 

tarinoista viisi vastaanotin kirjallisessa muodossa ja yhden hankin haastattelemalla. Kaksi muuta 

tämän aineistonhankintakierroksen kirjoittajista kuuluu tuttavapiiriini. Kaikista kirjoittajista neljä 

lupautui itsenäisesti vastaamaan lisäkysymyksiini ja kahteen kirjoittajaan otin itse myöhemmin 

yhteyttä lisäselvitysten tarpeessa.  
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Yksi Tamperelaisessa julkaistuun ilmoitukseen reagoineista henkilöistä, 29-vuotias Pilvi, otti 

minuun yhteyttä puhelimitse26. Hän kertoi, että haluaisi mielellään kertoa tarinansa, mutta ei 

kirjoittamalla, vaan suullisesti. Niinpä sovimme haastatteluajan –sekä paikan, ja lähetin hänelle 

vielä kirjoituspyyntöni sähköpostin liitetiedostona. Mainitsin myös, niin etukäteen kuin itse 

haastattelun alussa, että hän saa kertoa vapaasti kirjoituspyynnön pohjalta ja puhua ainakin kaksi ja 

puoli tuntia, kahden minidisc –levyn tilan verran. Suoritin haastattelun Tampereen yliopiston 

sosiologian ja sosiaalipsykologian laitoksen rauhallisissa tiloissa, erään Pilvin työpäivän jälkeen, 

tammikuun alussa. Haastattelun suorittamisen ohjenuorana pidin ohjaajani Vilma Hännisen neuvoa, 

jonka mukaan on hyvä antaa haastateltavan kertoa aiheesta mahdollisimman vapaasti ja 

keskeyttämättä, ellei haastateltava eksy sivuraiteille. Kirjoitin valmiiksi myös muutamia 

kysymyksiä, jotka perustuivat lukemaani teoriakirjallisuuteen ja omiin pohdintoihini. Haastattelun 

tallentamista varten olin lainannut, haastattelua edeltävällä viikolla, laitokselta minidisc –soittimen, 

jonka toiminnot opettelin hyvin etukäteen. Näin estin teknisten apuvälineiden välttävästä 

käsittelytaidosta johtuvan, haastattelua mahdollisesti häiritsevän, vaikutuksen sekä haastattelijan 

vakuuttavuuden laskun haastateltavan silmissä.  

 

Itse haastattelu sujui kaikin puolin hyvin pienestä alkujähmeydestä huolimatta. Pilvillä oli 

mukanaan kuvia, jotka auttoivat häntä kertomaan aiheesta, joka oli hänelle vielä selvästi kipeä. 

Haastattelun loppupuolella esitin omat kysymykseni, joiden jälkeen alkoivat jo alussa esille tulleet 

asiat toistua. Olimme siis tavoittaneet haastattelun suhteen saturaation pisteen. Me kumpikin 

havaitsimme, että muuta kerrottavaa ei sillä hetkellä enää ole, 89 minuuttia haastattelun 

aloittamishetken jälkeen.  Niinpä päätimme yhteistuumin lähteä kahville, jonka kiitollisin mielin 

tarjosin. Kahvilla Pilvi vielä täydensi muutamalla ylöskirjoittamallani seikalla haastattelua. 

Haastattelun jälkeen siirsin analogimuodossa olevan tiedon digitaalimuotoon tietokoneelle 

dBpowerAMP Music Converter –ohjelmaa apunani käyttäen. Alkuperäisen haastatteluaineiston 

tuhosin käyttämiltäni minidisc -levyiltä. Litteroinnin suoritin hieman myöhemmin, jo Alankomaihin 

saapumisen jälkeen, Express Scribe –ohjelmaa käyttäen.  

 

Kaiken kaikkiaan aineiston hankinta ei ollut mikään aivan yksinkertainen ja suoraviivainen 

prosessi. Minulla oli vaikeuksia saada tarpeeksi aineistoa, ja syynä tähän lienee se, että en löytänyt 

helposti sopivia julkaisukanavia kirjoituspyynnölleni. Paras media olisi todennäköisesti ollut koko 

Suomen kattavat ilmaisjakelulehdet. Sainhan eniten vastauksia juuri Tamperelaisen, Tampereen 

                                                           
26 Hän kertoi pyytäneensä yhteystietoni Tampereen yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian laitokselta. 
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alueen ilmaisjakelulehden kautta. Ongelmana työpaikan sähköpostiin lähetettävissä 

tutkimuspyynnöissä saattaa olla se, että ne ehkä sivuutetaan helpommin kuin omaan, yksityiseen 

sähköpostiin lähetetyt tutkimuskyselyt. Vastaamiskynnystä olisi saattanut madaltaa myös se, mikäli 

olisin alusta alkaen ilmoittanut tekeväni haastatteluja. Kolmas syy aineiston vaikeaan saamiseen  

saattaa löytyä itse kirjoituspyynnöstäni. Tiedostin tämän jo alkuvaiheessa ja siksi pyrinkin 

muokkaamaan pyynnöstä mahdollisimman selkeän sekä mielenkiintoisen.  
 

6.2 Aineiston kuvaus ja kertojien esittely  
 
Aineistoni kertomukset ovat pituudeltaan yhdestä sivusta yli kahteensataan sivuun. Pisin kertomus 

ei kuitenkaan ole kirjoitettu reaktiona tehtävänantooni, vaan se on elämäkerta. Muistelmiensa 

lisäksi kyseisen elämäkerran kirjoittaja, Samuli, lähetti minulle vielä kymmenen sivua tekstiä 

varsinaista tutkimusaihettani koskien. Hänen lisäkseen viisi muuta kertojaa tarjoutuivat tai 

lupautuivat vastaamaan mahdollisiin lisäkysymyksiini. Käytin tätä tilaisuutta mielissäni hyväkseni. 

Muutamilta kertojilta tiedustelin myös tutkimuksen myöhemmissä vaiheissa tutkimuskysymykseni 

kannalta olennaisia, mutta kertomuksissa epäselviksi jääviä seikkoja.  

 

Koko aineiston laajuus lisäselvitykset lukuun ottaen on yhteensä 284, 1 rivivälillä kirjoitettua sivua. 

Litteroidun haastattelun osuus tästä määrästä on 18 sivua. Taulukko 2. esittelee aineiston laajuuden 

kertojien sukupuolen ja iän mukaan. Varsinaisista kirjoitelmista sain perinteisen postijakelun kautta 

kaksi, loput kuusi saapuivat minulle sähköpostin liitetiedostona. Postijakelun kautta saapuneista 

kirjoitelmista yksi oli kirjoitettu käsin, ajanpuutteen vuoksi lentokentillä ja lentokoneissa, kertoo 

kirjoittaja Marika. Marikan kertomuksen kirjoitin tietokoneella puhtaaksi, jonka jälkeen lähetin sen 

takaisin Marikalle, jotta hän voisi tarkistaa ja korjata mahdolliset väärinymmärrykseni. Tässä 

yhteydessä hän vielä täydensi kertomusta. Lisäkysymysten esittäminen ja niihin vastaaminen 

tapahtuivat sähköpostin välityksellä.  

 

Kertomukset jakautuvat sukupuolen mukaan siten, että seitsemän tarinaa on naisten  kertomia, ja 

kaksi tarinaa on miesten kertomia. Iältään kertojat ovat 29-75–vuotiaita. Heistä alle 30-vuotiaita, 

31-40-vuotiaita, 41-50-vuotiaita ja 51-60-vuotiaita on kaikkia kaksi. Yksi kertojista on yli 61-

vuotias, ja hän, samaten kuin toinen iäkkäimmistä kertojista (59-vuotias), on sukupuolestaan mies.  
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TAULUKKO 2.  Aineiston laajuus kertojien sukupuolen ja iän mukaan 

Ikä vuosina Nainen Mies Kertomusten 

sivumäärä 

Haastattelun 

sivumäärä litteroituna 

21-30 2  3 18 

31-40 2  10  

41-50 2  6  

51-60 1 1 19  

61à  - 1 228  

Yhteensä 7 2 266 18 

 

 

Seuraava taulukko, taulukko 3., kertoo kunkin kertojan nimen ja iän; parisuhteen keston vuosissa; 

lasten lukumäärän; nuorimman lapsen iän ja; eroon liittyvät maininnat, suunnitelmat ja toteutetut 

erot. Kertojista kaikki ovat tai ovat olleet parisuhteessa, joka on kestänyt vähintään kuusi vuotta. 

Iäkkäin liitto on kestänyt 43 vuotta ja lyhin liitto kesti juuri sen mainitun kuusi vuotta. Kaksi 

kertojista on eronnut. Toinen heistä, Samuli, erosi 23 vuotta sitten ensimmäisestä vaimostaan ja 

avioitui pian tämän jälkeen uudelleen. Yhteinen taival toisen vaimon kanssa on jatkunut näihin 

päiviin asti. Aineiston toinen eron läpikäynyt on Pilvi, jonka tapauksessa kyseessä oli kihlautumisen 

purkautuminen ja seurustelun päättyminen. Kaikki kertojista ovat, Pilviä ja Kirsiä lukuun ottamatta, 

avioliitossa. Kuten taulukko 3. kertoo, ero jossain muodossa esiintyy lähes jokaisen kertojan 

tarinassa. Olen huomioinut tässä kohdassa myös sellaiset eroon liittyvät maininnat, jotka on esitetty 

negaatioon muodossa. Esimerkkinä tästä Helenan kirjoitelman lopusta löytyvä lause: 

”henkilökohtaisesti ei meille avioero ole lainkaan vaihtoehto, kuten alussa sanoinkin.” Kuudella 

kertojalla on lapsia ja kolmella kertojalla ei ole. Pilvin ja Helenana tarinoissa esitetään toiveita 

lasten saamisen suhteen. Lasten lukumäärän lisäksi olen maininnut nuorimman lapsen iän, koska 

näiden tekijöiden on erityisesti naisten kohdalla havaittu vaikuttavan perheestä työhön 

suuntautuvaan ristiriitaan (esim. Kinnunen ym. 1997, 110-111).  
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TAULUKKO 3. 

Kertojien nimi, ikä, parisuhteen kesto, lasten lukumäärä ja nuorimman lapsen ikä. 

Kertojien nimi ja ikä 

vuosissa 

 

Parisuhteen kesto vuosissa Lasten lukumäärä, nuorimman lapsen 

ikä suluissa 

Anu 29 7 a - 

Pilvi 29 6 d - 

Helena 31 8 a 1 (2) 

Kirsi 39 6 ½ b 2 (2) 

Paula 43 15 2 (7) 

Terhi 49 28 b 1 (19) 

Marika 53 15 - 

Marko 59 43 c 2 (40) 

Samuli 75 29 d ja 23 2 (49) 

a Eron mainitseminen 
b Eron suunnittelu toteuttamisaikomuksissa 
c Väliaikainen ero  
d Lopullinen ero 
 

Kaikki kertojista ovat tai ovat toimineet aktiivisesti työelämässä. Kertojat työskentelevät tai ovat 

työskennelleet seuraavilla ammattialoilla: kaupallinen tai hallinnollinen ala, teollisuuden ala, 

hotelli- ja ravintola-ala,  terveydenhoitoala, sosiaaliala sekä media-ala. Kaikki, yhtä kertojaa lukuun 

ottamatta, työskentelevät tai ovat työskennelleet yksityisellä sektorilla. Taulukko 4. esittelee 

ammattialat kertojien lukumäärän ja iän mukaan. Kyseisestä taulukosta löytyy niin ikään tietoja 

kertojien tai heidän puolisonsa työn rakenteellisista piirteistä. Työn rakenteellisista piirteistä 

esitetään taulukko 3:ssa työhön liittyvä matkustaminen, vuorotyö sekä maininta ylitöistä. Tämän 

lisäksi on erikseen mainittu yrittäjyys. Olen ottanut huomioon yksityisyrittäjyyden sekä työn 

rakenteelliset piirteet, koska tutkimusten mukaan (esim. Gutek ym. 1991; Kinnunen 1997, 53; 

Kinnunen ym. 2000, 23) muun muassa näiden tekijöiden on havaittu olevan yhteydessä työn ja 

perheen välisiin ristiriitoihin.   
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TAULUKKO 4. 

Kertojien ammattialat ja työn rakenteellisiin piirteisiin liittyvät maininnat iän mukaan   

Ikä vuosina Hallinnolli-

nen tai 

kaupallinen 

ala 

Teollisuu-

den ala 

Hotelli- ja 

ravintola-

ala 

Terveyden- 

Hoitoala 

Sosiaaliala Media-ala 

21-30    1 c d 1  

31-40  1 d 1 a b c    

41-50 1 a     1 c d 

51-60 1 c d 1 b c d     

61à  - 1 a c d     

Yhteensä 2 3 1 1 1 1 
a Oma tai puolison vuorotyö 
b Kertoja itse tai kertojan puoliso yksityisyrittäjä 
c Maininta oman tai puolison ylitöistä 
d Omia tai puolison työmatkoja, jotka kestävät 3-7 päivää ja toistuvat vähintään 2 kertaa kuussa, tai 7 päivää tai sitä 
pidempiä työmatkoja ainakin 5 kertaa vuodessa. 
 

Aineiston selvä vahvuus on se, että kertojiin kuuluu sekä niitä, jotka allokoivat runsaasti 

resurssejaan työhön että niitä, joiden puoliso allokoi runsaasti resursseja työhön. Näin ollen aineisto 

kertoo kumpaakin osaa esittävän puolison kokemuksista ja tunteista, vaikka nämä henkilöt eivät 

olekaan toistensa kumppaneita. Siitä huolimatta, että aineisto ei siis koostukaan saman parisuhteen 

puolisoiden kertomuksista, ainakin osa tästä seikasta johtuvista puutteista korjaantuu näin. 

Aineiston vahvuudeksi katson myös sen, että se tuhosi onnistuneesti ennakko-odotukseni tuomalla 

esiin sellaisia työn ja parisuhteen vuorovaikutuksen muotoja ja ongelmia, joita en ollut edes osannut 

kuvitella. Niin ikään pidän aineiston vahvuutena sitä, että kertojien ikäjakauma on niin laaja. Juuri 

tämä monenikäisyys puhuu osaltaan sen puolesta, että kyseessä ei sinänsä ole mikään uusi ilmiö, 

vaikka siitä julkisuudessa keskustellaankin nykyään enemmän kuin ennen.  

 

Toisaalta tutkimushenkilöiden laaja ikäskaala aiheutti ongelmia erityisesti analyysin suhteen. Osalle 

kertojista tutkimusaiheeseen liittyvät ongelmat ovat nimittäin kokemuksellisesti uusia, ja heidän 

kohdallaan tietyn elämänvaiheen tarina on vasta muotoutumassa (ks. Hänninen 2003, 55). Aineiston 

heterogeenisyyttä voidaan pitää sen rikkautena, mutta myös heikkoutena. Kesti nimittäin kauan 

ennen kuin löysin sellaisen analyysikehyksen, johon kaikki tarinat sopivat. Aineiston heikkoutena 
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voidaan pitää myös sitä, että se ei ole mitenkään kattava. Nuoret miehet eivät ole edustettuina, eivät 

liiemmin iäkkäämmät naiset eivätkä myöskään kaikki ammattialat. Toisaalta, edustavuudessa 

esiintyviä puutoksia lieventää se asianhaara, että laajojen yleistysten tekeminen ei kuulu käsillä 

olevan tutkimuksen ensisijaisiin päämääriin. 

 

 

 

7. METODOLOGISET RATKAISUT 
 

 

7.1 Tieteenfilosofiset lähtökohdat 
 

Käsillä olevan tutkimuksen ontologinen taustaoletus on, että ihmiselämän ekologian käsittävän 

kompleksisen kokonaisrakennelman kaikki eri tasot ovat keskinäisriippuvaisia ja vaikuttavat 

toisiinsa. Kokonaisorganismin eri tasot ulottuvat biologisesta tasosta läpi kulttuurisen, historiallisen 

ja sosiaalisen. (Lerner ym. 2003, 413.) Tähän kokonaisorganismiin katson kuuluvan myös 

psykologiset prosessit sekä rakenteet. Oletan, että esimerkiksi yksilön ajatukset ja affektit 

vaikuttavat muihin kokonaisrakennelman tasoihin niiden suhteiden kautta, joita hänellä näihin 

tasoihin on. Tämän oletuksen mukaan esimerkiksi vaimon tulkinta miehensä käyttäytymisestä 

vaikuttaa vaimon käyttäytymiseen, mikä edelleen vaikuttaa mieheen ja puolisoiden väliseen 

suhteeseen, mikä vaikuttaa pariskunnan lapsiin, ja niin edelleen. Ajatuksilla on väliä, sillä ajatukset 

– varsinkin itseä ja tärkeitä ihmissuhteita koskevat27 – ovat usein tunnevärittyneistä ja heijastuvat 

helposti käyttäytymiseen sekä siihen tapaan, jolla muihin ihmisiin ja maailmaan liitytään (Goleman 

1995, 137). Ajatusten vaikuttava voima ei riipu siitä onko yksilö ajatuksistaan tietoinen vai ei 

(McAdams 2001, 119-127).  

 

Ihmisen katson, kehityksen metateorian mukaisesti, olevan aktiivisen, intentionaalisen, 

tavoitesuuntautuneen (Baltes 1997, 371-372), kehityksellisesti plastisen (Baltes & Baltes 1990, 9-

12) sekä kapasiteeteiltään rajoitetun (Baltes 1997, 371). Baltesin ym. näkemyksiin yhdyn myös 

siinä, että käsitän yksilön kehityksen muodostuvan menetysten ja saavutusten välisestä dialektisesta 

suhteesta. Dialektisuus tarkoittaa tässä sitä, että saavuttaminen johtaa aina menetykseen, ja 

päinvastoin (Staudinger & Lindenberger 2003, 3). Katson myös, että ihminen on perusluonteeltaan 
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homo narratus, eli tarinoita luova, muotoileva, niitä kertova sekä niistä elävä – ja toisinaan myös 

niiden vangiksi jäävä. Tarinoiden funktio on muun muassa edellä mainitun systeemin sisältämien, 

monimutkaisten suhteiden hallitseminen, oman position sekä itsen määrittely suhteessa niihin ja 

aikaan, sekä tavoitteiden selkiyttäminen (esim. Atkinson 1998, 9-10; Hänninen 2003, 58-71). 

Kunkin tutkimushenkilön tarinan juoni määrää sen, mitä systeemin osia ja millaisin painotuksin 

kuvattuina, on aiheen kannalta pidetty oleellisina kerrottavaksi.  

 

Näkemyksellisesti eroan Baltesin suhteen siinä, että käsitän yksilön vapaan tahdon olevan 

rajoittuneemman. Toisin sanoen, katson myös yksilön tiedostamattomilla prosesseilla olevan oma 

vaikutuksensa tavoitteita koskevien valintojen tekoon ja sitä kautta koko kehitykseen. Myös 

Labouvie-Vief (2003, 409-410) on kritisoinut Baltesia siitä, että hän ei juurikaan ota huomioon 

tiedostamattoman vaikutusta valikoinnin määritelmän kriteerinä.28 Ajatuksen rajoitetuista 

kapasiteeteistä, ja siten myös rajoitetusta rationaalisuudesta, voidaan kuitenkin katsoa yleisellä 

tasolla sisältävän tiedostamattoman vaikutuksen.  

 

Tiedonintressini on fenomenologis-hermeneuttinen, eli ilmiöitä ymmärtävä ja asioiden  

merkityksellisyyttä suhteessa yksilön tavoitteisiin tarkasteleva. Hermeneuttinen tiedonintressi sopii 

luontevasti yhteen tarinallisen metodin kanssa, koska hermeneutiikka kehitettiin alun perin sekä 

tekstien tutkimisen opiksi että metodiksi. Tälle opille ominaista oli ja on, että tekstin kokonaisuutta 

tulee ymmärtää osien kautta ja päinvastoin. Hermeneuttinen tutkimus on vuoropuhelua esioletusten 

ja aineiston kanssa, kehämäistä liikettä, jossa kuljetaan näkökulmien, aineiston ja esioletusten 

välillä esioletuksia aineistoon vertaillen ja niitä eri näkökulmien avulla muovaten. Kyseessä on 

deduktiivinen, itseään korjaava prosessi, jossa tutkija pyrkii muokkaamaan näkemyksiään niin 

kauan kunnes ne sopivat aukottomasti yhteen aineiston kanssa. Ymmärtämisessä ei siis ole kyse 

valmiin merkityksen, tutkijan ymmärryshorisontin29, käytöstä sellaisenaan, vaan pikemminkin 

uuden merkityksen luomisesta tutkimuksen kohteen ymmärryshorisonttiin sulautumalla. Tutkijan ei 

kuitenkaan katsota voivan ikinä täysin siirtyä oman ymmärryshorisonttinsa ulkopuolelle. (Steele 

1989, 258-260; Schwandt 1994, 118-122; Hänninen 2003, 25; Sajama 2004, 89.) Fenomenologista 

lähestymistapani on siinä mielessä, että tarkastelen asioiden saamia merkityksiä suhteessa kunkin 

                                                                                                                                                                                                 
27 Ajatuksilla ja tunteilla on vaikutuksensa myös ihmissuhteiden aloittamiseen, sillä etenkään romanttisia suhteita ei 
useinkaan aloiteta ilman monenlaisia ennakko-odotuksia ja toiveita (Kayser 1993, 145; Määttä 2002, 29-35). 
28 Kehittymiseen liittyvä valikointi sekoitetaan helposti menetykseen perustuvaan kompensoivaan valikointiin ilman 
tarkkoja kriteerejä, joiden luomisessa on otettu huomioon myös tiedostamattoman vaikutus.  
29 Ymmärryshorisontilla tarkoitetaan hermeneutiikassa niitä tietoisia ja tiedostamattomia asenteita sekä oletuksia, joita 
yksilöllä on tietyllä hetkellä.  Hermeneutiikan keskeisten väitteiden mukaan asioita ei voi käsittää ilman 
ymmärryshorisonttia ja toisaalta oma horisontti vaikuttaa merkittävästi ymmärrykseen. (Sajama 2004, 84.)  
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kertojan kokemuksiin ja rakennan kuvaa heidän tavoitteistaan sen perusteella, millaisia merkityksiä 

yksittäiset asiat saavat (Hänninen 2003, 24-25). 

 

7.2 Narratiivinen metodi tulkintakehyksenä 
 

7.2.1 Narratiivinen tutkimus ja tämän tutkimuksen paikantuminen  
 

Kaikkea sellaista tutkimusta, jossa käytetään tai analysoidaan tarinamuotoista materiaalia, voidaan 

pitää tarinallisena (Hänninen 2003, 30; Lieblich ym. 1998, 2). Tämä määritelmä on varsin lavea ja 

sen valossa on helppo ymmärtää, että tarinallista lähestymistapaa voidaan käyttää ja on käytetty 

varsin monenlaisissa sekä monen eri tieteenalan tutkimuksessa. Näihin tieteenaloihin kuuluvat 

muun muassa kirjallisuustiede, kielitiede, historia, (sosiaali)psykologia, kasvatustiede, antropologia, 

aivotutkimus, sosiologia ja lakitiede (Hänninen 2003, 16-18; Lieblich ym. 1998, 3). Aineistona 

käytettävät tarinat sekä tarinoiden lukutapa ja tulkinta riippuvat siitä, mikä tieteenala on kyseessä. 

Esimerkiksi historian tutkija saattaa tarkastella tarinanmuotoista lähdettään lähdekriittisestä 

perspektiivistä, kun taas aivotutkija voi tutkiskella tarinan eri piirteitä pyrkimyksenään ymmärtää 

aivojen funktioita. Yhteistä eri tieteenalojen tarinallisille tutkimuksille on se, että usein aineiston 

määrä on varsin suppea kvantitatiiviseen dataan verrattuna.  

 

Lieblich ym. (1998) ovat luokitelleet narratiivisen tutkimuksen kolmeen eri kategoriaan. Nämä 

kategoriat ovat: 1) tutkimukset mihin tahansa tutkimuskysymykseen vastaamiseksi, 2) tutkimukset, 

joiden tutkimuskohteena on kertomus, sekä 3) narratiivisen tutkimuksen filosofiaan ja 

metodologiaan keskittyvät tutkimukset. (Emt., 3-7.) Siitä huolimatta (tai ehkä juuri sen vuoksi), että 

tarinallisen tutkimuksen suosio on kasvanut huimasti viimeisten 20 vuoden aikana (emt., 3), 

yhtenäistä narratiivista metodia ei kuitenkaan ole kehittynyt. Tutkijat eivät myöskään ole päässeet 

yksimielisyyteen siitä, mitä tutkimuksen narratiivisuudella oikeastaan tarkoitetaan. (Hänninen 2003, 

126.)  

 

Käsillä oleva tutkimus kuuluu Lieblichin ym. kategorioista ensimmäiseen. Aiheen, teoreettisen 

kehyksen sekä käsittelytavan perusteella tutkimukseni kytkeytyy niin narratiiviseen 

elämänkaaritutkimukseen kuin laajempaan yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimukseen. Yhteyksiä sillä 

on myös terveystutkimukseen siinä mielessä, että tarkastelun  kohteena on yksilön kokemien 

vaikeuksien emotionaalinen, psyykkistä hyvinvointia kuvaava kokemus.  
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Tarinallinen tutkimus luontuu hyvin monen eri alan tutkimukseen, koska ihminen on 

perusluonteeltaan tarinoita kertova ja tarinoiden kautta itseään sekä ympäröivää todellisuutta 

ymmärtävä (McAdams 2001, 621-624). Yksilöiden elämäkerrat tai lyhyemmät, omasta elämästä 

kertovat tarinat syntyvät luovassa vuorovaikutuksessa ympäröivän kulttuurin kanssa. Sosiaalisen 

tarinavarannon30 mallitarinoita, tai niiden osia, käytetään omaa elämäntarinaa rakentaessa. Tämän 

vuoksi tarinoissa on sekä yksilöllisiä että kulttuurille ominaisia elementtejä. (Hänninen 2003, 50-53; 

Lieblich ym. 1998, 8-9.) Myös tarinan muoto, kerronnan tapa ja hyvän kertomuksen kriteerit ovat 

kulttuurisidonnaisia ja sosiaalisesti jaettuja (Gergen & Gergen 1987; Hänninen 2003, 55-56; 

McAdams 2001, 624-627). Jungin (1966) mukaan yksilöt kykenevät käyttämään myös 

kollektiivisen alitajunnan tarjoamia myyttisiä tarinoita (vrt. imago, ks. McAdams 2001, 652-656), 

mutta tämä käyttäminen on enemmän tai vähemmän tiedostamatonta. Kollektiivisen alitajunnan 

näkökulmasta yksilöllä ei ole pääsyä vain oman kulttuurinsa tarinoihin, vaan koko ihmiskunnan 

koko historian aikana kehittyneisiin tarinoihin. Ongelmana on kuitenkin se, että mikäli yksilön 

tiedostamisen taso on matala, arkkityyppiset tarinat alkavat käyttää yksilöä eikä päinvastoin.      

 

Narratiivista analyysiä kutsutaan usein ennemminkin taiteeksi kuin tieteeksi (Saastamoinen 1999). 

Tämä johtuu siitä, että analyysin tekoa varten ei ole olemassa mitään tarkasti määriteltyjä sääntöjä. 

Näiden sijasta narratiivinen tutkija tekee tulkintoja, jotka syntyvät, muuttuvat ja kehittyvät tutkijan 

ollessa vuorovaikutuksessa tarinoiden kanssa. (Lieblich ym. 1998, 10.) Tämän lisäksi tutkija voi 

etsiä tukea omille tulkinnoilleen vertaamalla niitä muiden samasta aiheesta kertovien tutkimusten 

tuloksiin (Alasuutari 1994, 217). Intuition käyttö on osa tulkintaprosessia, sillä se saattaa ohjata 

tutkijaa tietyn tulkinnan suuntaan. Tulkintojen oikeellisuudesta tulee kuitenkin varmistua 

tarkistamalla, että tulkinnat ovat yhteneväisiä aineiston kanssa. (Lieblich ym. 1998, 10). Tällainen 

työskentely vaatii ainakin kolmen ”äänen” dialogista kuuntelemista. Nämä äänet ovat: tarinan 

kertojan ääni tekstin tai äänitteen muodossa; teoreettinen viitekehys, joka tarjoaa tulkinnan keinot ja 

käsitteet sekä; reflektiivinen oman lukemis- ja tulkintaprosessin tarkkailu. Tutkija tulee dialogisesti 

kuunnellessaan herkäksi kertojan äänelle ja hänen merkityksilleen. Hypoteesit ja teoria 

muodostuvat tällä tavoin, vuorovaikutuksessa aineiston kanssa. (Bakhtin 1981, sit. Lieblich ym. 

1998, 10.)  

                                                           
30 Hänninen (2003) tarkoittaa sosiaalisen tarinavarannon käsitteellä sitä kulttuuristen kertomusten joukkoa, joka 
yksilölle tarjoutuu. Kertomuksia omaksutaan sosiaalisen vuorovaikutuksen, kirjojen tai tiedotusvälineiden välityksellä, 
ja ne suodatetaan eri tavoin yksilöstä tai ryhmästä riippuen. Osa kertomuksista unohtuu kun taas jotkut jäävät mieleen 
muodostuen osaksi henkilökohtaista tarinavarantoa.  Henkilökohtaiseen tarinavarantoon sisältyvät myös kaikki yksilön 
tarinallisesti tulkitsemat elämänkokemukset. (Emt., 21.)  
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Tarinamuotoista aineistoa voidaan lukea, analysoida ja tulkita monella eri tavoin. Lieblich ym. 

(1998) ovat luoneet tehtyjen tutkimusten perusteella kaksi, eri lähestymistapoja kuvaavaa 

dimensiota. Nämä ovat: tarinaa kokonaisuutena käsittelevä tutkimus (holistic) – tarinan kategorioita 

tarkasteleva tutkimus (categorical: sisällönanalyysi), sekä tarinoiden sisältään keskittyvä tutkimus 

(content) – tarinoiden muotoon keskittyvä tutkimus (form). Näiden dimensioiden perusteella he 

ovat tehneet nelikentän, joihin eri lähestymistavat voidaan sijoittaa. (Emt., 12-18.) Keskustelen 

Lieblichin ym. tyypittelystä omaan aineistooni sovellettuna lisää analyysiä koskevan luvun 

yhteydessä.        

 

Tarinallinen metodi sopii hyvin tutkimuskysymykseeni ja taustateorioihini, koska sen kautta on 

mahdollista tarkastella niin yksilöllisiä kuin sosiaaliseen ja kulttuuriseen kontekstiin liittyviä 

tekijöitä (Hänninen 2003, 78-79; Lieblich ym. 1998, 8-9). Kertomusten analyysin ja keskinäisen 

vertailun avulla pyrin tavoittamaan sekä sen, mikä on yhteistä työn ja parisuhteen 

yhteensovittamisen vaikeuksille eri elämäntilanteissa –ja vaiheissa, sekä sen millaisia eroja näihin 

tilanteisiin liittyy yksilöllisten tekijöiden vuoksi. Aineiston rajallisuuden vuoksi en pysty esittämään 

kaikkia niitä tilanteita, joissa työn ja parisuhteen yhteensovittaminen tuottaa vaikeuksia. Käsillä 

olevan tutkimuksen vahvuus sijaitseekin kaikenkattavuuden ja yleistettävyyden sijasta 

lähestymistavan kokonaisvaltaisuudessa ja syvyydessä. Kertomusten laajempia yhteyksiä ja 

mahdollista yleistettävyyttä aineistossa esiintyvien tilanteiden rajoissa olen pyrkinyt tavoittamaan 

vertaamalla Alasuutarin (1994, 217) mainitsemalla tavalla yksittäisistä kertomuksista löytyviä 

teemoja muihin samasta aiheesta tehtyihin tutkimuksiin.   

 

Toivoin kertojien syventyvän pohtimaan tarinoissaan nimenomaan työn ja parisuhteen välisiä 

vaikutussuhteita, vaikka he saattoivat vapaasti kertoa myös muista työhön tai parisuhteeseen 

vaikuttaneista asioista. Tämä toivomus palvelee sellaisen kokonaiskäsityksen saavuttamista, jossa 

kaikki asiat ovat toisiinsa vuorovaikutussuhteissa – aivan kuten elävässä elämässä (Huberman & 

Miles 1994, 435). En pyytänyt kertojia kertomaan suoranaisesti työn ja parisuhteen 

yhteensovittamisen vaikeuksista, vaan niistä muutoksista, joita näiden kahden elämänalueen 

yhteensovittamisessa parisuhteen aikana on tapahtunut. Tosin kertojien huomiota enemmän 

negatiivisiin vaikutuksiin on saattanut ohjata  kirjoituspyynnön seuraavat  kohdat ”(…) miten 

parisuhteen ja työn, tai useamman elämänalueen vaatimukset ovat muuttuneet (…)” sekä ”(…) 

millaisia keinoja (…) olette kehittäneet mahdolliset eri elämänalueiden väliset ristiriidat ja 

erimielisyydet ratkaistaksenne”. Kertojien tekemiä valintoja ja kertomisen tapaa voidaan selittää 
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myös sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta ajattelemalla, että kertojiin ovat saattaneet 

vaikuttaa ne (ongelmakeskeiset) diskurssit, joita medioissa on aiheeseen liittyen esitetty. 

Alkuperäiseen kirjoituspyyntöön sisältyi selvä toive kuulla myös työn ja parisuhteen mahdollisista 

myönteisistä vuorovaikutussuhteista, mutta karsin tämän kohdan myöhemmin, jotta pyynnöstä ei 

olisi tullut liian pitkä. Paikkansapitävästi oletin, että kertomuksissa kerrottaisiin työn ja parisuhteen 

sekä positiivisista että negatiivisista keskinäisvaikutuksista.  

 

7.2.2 Miksi SOC –mallia on hyvä tarkastella narratiivista metodia käyttäen 
 

Seuraavaksi muutama sana tarinallisen lähestymistavan ja kehityksen metateorian yhteen 

liittämisestä sekä niistä syistä, joiden vuoksi metateoriaa on arvokasta tarkastella tarinallisesta 

viitekehyksestä. Ensiksi, Freund ja Baltes (1998, 532; 2002, 642-643) mainitsevat, että useita eri 

metodeja voidaan soveltaa SOC –mallia tutkittaessa. Toiseksi, mielestäni on tärkeää, että juuri näin 

tehdään ja myös laadullisia tutkimusmenetelmiä käyttäen. Mallin universaalisuutta ja metaluonnetta 

testaa osittain juuri se kuinka hyvin se on sopii yhteen erilaisten metodisten lähestymistapojen 

kanssa. Kvalitatiivisen lähestymistavan avulla voidaan havaita sellaisia asioita, jotka ovat jääneet 

määrällisissä tutkimuksissa huomiotta, ja näin teoriaa voidaan edelleen rikastaa. Baltes ym. ovat 

käyttäneet kehityksen metateoriaan liittyvissä tutkimuksissa pääsääntöisesti kvantitatiivisia 

metodeja. SOC –mallin komponentit on operationalisoitu testeiksi, joista saatujen tuloksien ja 

hyvinvointia tai elämänhallintaa mittaavien testien välisten tuloksien yhteyttä on tarkasteltu. 

Tulokset vahvistavat SOC –mallin mukaisen käyttäytymisen ja elämänhallinnan sekä hyvinvoinnin 

välillä vallitsevan yhteyden merkittävyyden (Freund & Baltes 2002).  

 

SOC -mallia on sovellettu aiemminkin sekä työn ja perheen että työn ja parisuhteen 

yhteensovittamisen tutkimiseen (Baltes & Heydens-Gahir 2003 ja Wiese ym. 2000). Metodinen 

lähestymistapani, jonka mukaisia tutkimuskysymysteni tietysti myös ovat, on kuitenkin erilainen 

kuin näissä mainituissa tutkimuksissa. En myöskään käytä SOC -mallia orjallisesti, vaan olen 

muokannut sitä tarinalliseen tutkimustapaan soveltuvaksi. Edelleen, ne työ-parisuhde/perhe-

tutkimukset, joissa kehityksen metateoriaa on käytetty, eivät sisällä ajallista ulottuvuutta. Käsillä 

olevan tutkimuksen suurin kontribuutio verrattuna aiempiin työn ja perheen/parisuhteen 

yhteensovittamiseen keskittyviin tutkimuksiin löytyneekin juuri siitä, että katson asioita 

laajemmassa kontekstissa ja otan huomioon resurssien jakamisen problematiikan pidemmällä 

aikavälillä. Tämän lisäksi tuon aiheeseen liittyvään tutkimukseen tuoreehkon dimension antamalla 

kertojille tilaisuuden tekstini kautta ”puhua” niistä tuntemuksista ja kokemuksista, joita he ovat 
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käyneet ja käyvät läpi pyrkiessään tasapainoilemaan työn ja parisuhteen/perheen välille 

pingotetuilla nuorilla. 

 

Baltes ym. puhuvat SOC –mallista universaalin elämänhallinnan mallina, mutta he eivät mielestäni 

siltikään ota tarpeeksi huomioon yksilön ja ympäristön välisen suhteen monimutkaisuutta. Yksilö 

saattaa esimerkiksi hyvinkin ymmärtää sen, ettei ole järkevää tehdä töitä Kortteisen (1992) 

tutkimuksen osoittamalla, oman terveyden uhraavalla tavalla. Niin ikään voidaan kyllä ymmärtää, 

että oman, parisuhteen ja perheen hyvinvoinnin kannalta ei ole rationaalista tehdä jatkuvasti ylitöitä 

tai tuoda töitä kotiin. Siitä huolimatta näin kuitenkin tehdään (esim. Antila 2005). Eniten 

ylityötunteja tekevät julkisella sektorilla työskentelevät, korkeasti koulutetut ja johtavassa asemassa 

olevat henkilöt (Jallinoja 2000, 128-129; Siltala 2004, 227-228.) Kvantitatiivinen lähestymistapa 

mielessä luodut SOC -testipatterit saattavat laiminlyödä ympäristön paineisiin liittyvät kysymykset, 

jolloin ne eivät luonnollisestikaan näy tuloksissa. Laadullisessa, ja erityisesti tarinallisessa 

tutkimuksessa, aiemmin huomiotta jääneet tekijät saattavat sen sijaan tulla paremmin esiin. Tämä 

johtuu siitä, että tutkija ei rajoita liikaa tutkimuksensa kohteita, jolloin heillä on määrällisiin 

tutkimuksiin verrattuna suurempi vapaus kertoa asioista. 

 

Labouvie-Vief (2003) tarkastelee Baltesin & Baltesin teorian taustalla vaikuttavia perusoletuksia ja 

kritisoi teoriaa siitä, että se – kuten monet kognitiivisesti painottuvat teoriat – edustaa 

elämänkaaritutkimuksen kentällä prototyyppiä elämänkaaren maskuliinisesta tarinasta. Labouvie-

Viefin mukaan Baltesin teoriassa korostetaan autonomiaa sekä sisäistä kontrollia. Kulttuuria 

tarkastellaan pikemminkin teknisestä kuin sosiaalisvuorovaikutuksellisesta näkökulmasta. Edelleen, 

emootioita ei ole Labouvie-Viefin mukaan huomioitu riittävästi: Baltes ei ole kyennyt integroimaan 

yhteneväistä emootioita koskevaa teoriaa elämänkaarta koskeviin näkemyksiinsä. (Emt., 401.) 

Käsillä olevassa tutkimuksessa fokusoin Labouvie-Viefin mainitsemista seikoista ennen kaikkea 

emootioihin. Pyrin yhdistämään tunteet SOC –malliin tunteita ja niiden yhteyksiä eri SOC -

komponentteja edustavaan käytökseen sekä resursseihin tarkastelemalla. 

 

7.3 Tutkijan positio ja narratiivisen tutkimuksen totuus  
 
Tunsin etukäteen kaksi niistä henkilöistä, jotka kertoivat minulle tarinansa. Yhteen tutkittavista 

tutustuin paremmin tutkimusprosessin aikana. Koen, että näiden henkilöiden tunteminen ei 

kuitenkaan ole vaikuttanut analyysiini tai tulkintoihini. Tulkinta nimittäin tapahtui pitkälti eroja ja 

yhtäläisyyksiä eri tarinoiden välillä tarkastelemalla. Tässä prosessissa mainittujen tutkittavien 
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kertomukset olivat minulle vain tarinoita muiden joukossa. Tulkintani suhteellista objektiivisuutta 

edesauttoi myös se, että tein tutkimusta toisessa maassa ja toisessa kulttuurissa. Tuntemieni 

henkilöiden tarinoita lukiessani minulle tuli toisaalta myös tunne, että en oikeastaan ollut edes 

tuntenut heitä ennen heidän tarinoihinsa tutustumista. 

 

Oikeastaan näiden kertojien henkilökohtainen tunteminen oli tulkintojen kannalta pikemminkin 

myönteinen kuin häiritsevä asia. Saatoin nimittäin esittää heille helposti tarkentavia lisäkysymyksiä. 

Lisäksi, kertomuksia koskevat tulkinnat tehtyäni, lähetin näille kolmelle henkilölle heidän 

tarinoitaan koskevat tulososiot. Heidän kommenttiensa perusteella testasin sitä, miten hyvin olin 

ylipäätään onnistunut tulkintojeni paikkansapitävyydessä. Heidän palautteensa oli myönteistä ja 

tulkintojeni ”oikeellisuuden” puolesta puhuvaa.    

 

Riessman (1993, 22) kertoo miten eri tavoin narratiivista metodia käyttävät tutkijat näkevät 

kertomusten totuudellisuuden. Toista ääripäitä tässä asennoitumisessa edustavat ne, joiden mukaan 

vasta kertominen tekee ilmiöistä tosia ja toista ääripäätä ne, joiden mukaan kertomukset ovat 

fiktiivisiä ja kertojan ideologian tai intressien värittämiä. Itse asetun tämän kysymyksen suhteen 

lähellä Riessmanin sekä Lieblichin ym. (1998, 8) positiota. Katson siis, että aineistoni tarinat ovat 

kertojien subjektiivisia tulkintoja ja kuvauksia työstään sekä parisuhteestaan eikä niitä voida pitää 

totuutena per se. Parisuhteen  toinen osapuoli saattaisi kertoa tapahtumista eri tavalla. Tästä 

huolimatta kertomukset ovat totuudellisia siinä mielessä, että ne sisältävät ”kertomuksellisen 

totuuden” (Spence 1986).  

 

Kertomuksia on mahdollista ymmärtää vain tulkinnan ja niiden syntymistä ympäröivän kontekstin 

huomioon ottamisen kautta. Samalla on pyrittävä näkemään ja ymmärtämään, että myös tutkijan 

tulkinta on subjektiivinen ja riippuvainen siitä kontekstista, jossa on hän kasvanut ja elää. 

(Riessman 1993, 22.)  Oikealla tavalla käytettynä (elämän) tarinat voivat tarjota tutkijalle keinon 

tarkastella ja ymmärtää identiteettiä, sekä historiallisena tai ”totuudellisena” että tarinallisena 

konstruktiona (Lieblich ym. 1998, 8). Käsillä olevan tutkimuksen tarkastelun keskiössä ei 

kuitenkaan ole ensisijaisesti identiteetti, vaan ne kehityskulut ja tilanteet, jotka liittyvät työn sekä 

parisuhteen yhteensovittamisen vaikeuksiin. ”Todellisuutta”  pyrin tarkastelemaan siten kuin 

kirjoittajat ovat sen kokeneet. ”Todellisuuden” kokemiseen liittyvillä tunteilla ja ajatuksilla on tässä 

tarkastelussa olennainen osa. Vaikka tutkimuksen pyrkimyksenä onkin ylittää identiteetin rajat eri 

kertojien raportoimien ongelmien ja tunteiden samankaltaisuuksia tarkastelemalla, kunkin kertojan 
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ainutlaatuinen identiteetti ja elämäntarina tuo tuloksiin oman yksilöllisen nyanssinsa. Tutkittavien 

elämäntarinan kautta liikun yksityisen ja yleisen rajapinnassa. 

 

Alasuutari (1994) neuvoo varmistamaan – mikäli se on tutkimuskysymyksen ja teoreettisen 

lähestymistavan kannalta tarpeen – kertomuksen sisällön totuudenmukaisuuden esimerkiksi 

vertaamalla kertomusta muihin lähteisiin tai muihin vastaavankaltaisiin tutkimuksiin (emt. 84). 

Aineistoni kertomuksien historiallisen totuuden olen varmistanut muun muassa vertaamalla 

kertomuksia tutkimukseni aihetta sivuaviin aiempiin tutkimuksiin. Kertomusten niin kutsutun 

subjektiivisen mielen totuudellisuuden tarkistaminen on ollut paljon vaikeampaa. Subjektiivisella 

mielellä viitataan siihen, miten ihmiset toimintansa kokevat, mitkä ovat toiminnan motiivit ja mitä 

merkityksiä he eri asioille antavat (emt.). Tämän määritelmän mukaan tutkimuskysymykseni 

koskettaa ennen kaikkea subjektiivista mieltä mutta myös historiallista todellisuutta. Subjektiivisen 

mielen totuuteen on esimerkiksi J.P. Roosin (1987) tutkimuksessa pyritty pääsemään käsiksi niin 

kutsutun syvähaastattelun menetelmää käyttäen. Tämän menetelmän mukaan tutkimuksen 

kohteisiin pyritään luomaan luottamuksellinen suhde ja heitä haastatellaan pitkään tai useita kertoja. 

Tällä aineiston lähestymistavalla on pitkä traditio antropologisessa kenttätutkimuksessa ja sen 

avulla pyritään saamaan niin paljon aineistoa, että tutkija pystyy erottamaan näyttelyn ja 

kaunistelun totuudesta. (Alasuutari 1994, 85.)  

 

Itse en käyttänyt syvähaastattelun menetelmää tietoisesti, mutta tekemäni haastattelu kyllä täytti sen 

kriteerit. Haastateltava nimittäin kertoi avoimesti niin ilon ja onnen kuin vaikeuksien hetkistäkin. 

Saavutin myös tämän aineiston suhteen saturaation, eli sain niin paljon aineistoa, että samat asiat 

alkoivat toistua. Muita tutkimuksen kohteena olleista henkilöistä en varsinaisesti haastatellut. Sen 

sijaan, lähetin heistä kuudelle lisäkysymyksiä epäselviksi jääneistä kohdista tai asioista, joista he 

eivät olleet (kattavasti) kertoneet, mutta jotka olivat tutkimuskysymykseni kannalta tärkeitä. Pyysin 

lisäselvityksiä kuitenkin ennen kaikkea siksi, jotta en tulkitsisi väärin kertomusten sisältöä ja jotta 

pystyisin hahmottamaan tapahtumien kokonaisuuden paremmin. Näin toki sen, että kertomukset 

ovat subjektiivisia tulkintoja tapahtumista, mutta en kuitenkaan missään vaiheessa epäillyt, että 

kertojat olisivat valehdelleet minulle. Kahdelle kertojalle en esittänyt lisäkysymyksiä, koska meidän 

välillemme ei syntynyt samanlaista kommunikointiyhteyttä kuin minun ja muiden kertojien välille. 

Nämä kaksi tarinaa, ja erityisesti toinen niistä, ovat kuitenkin melko kokonaisia jo itsessään. 

Kaikkein paras keino subjektiivisen mielen ja historiallisen totuuden varmistamiseksi olisi ehkä 

ollut kertomusten pyytäminen kummaltakin parisuhteen osapuolelta. Tämä ei kuitenkaan olisi ollut 
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mahdollista kaikkien kertojien kohdalla. Muutamassa tarinassa esiintyvä parisuhde ei nimittäin ollut 

kertomishetkellä enää olemassa, joko partnerin kuoleman tai eron vuoksi.  

 

7.4 Eettisten kysymysten huomioon ottaminen 
 

Pyytäessäni tarkennuksia ja kysyessäni tyhjien kohtien sisältöä pohdin samalla toimintani 

oikeutusta. Tarinoiden epäselvyydet tai aukot saattavat nimittäin viitata asioihin, jotka ovat 

kertojalle arkoja ja joista hänen on vaikea kertoa (vrt. Rogers ym. 1999). Ymmärrän, että 

lisäkysymysten esittäminen ja syvähaastatteleminen palvelevat kertomusten sisällön totuuden 

erottamista epätodellisesta ja tapahtumien kokonaisuuden syvällisempää ymmärtämistä. Toisaalta 

tällainen asioihin syvälle tunkeutuminen saattaa kuitenkin olla tutkimuksen kohteille henkisesti 

raskasta. Esimerkiksi, yksi minulle kirjoittaneista henkilöistä kertoi lisäkysymysten31 pohtimiseen 

liittyvistä tuntemuksistaan: ”Siinäpä vaikeita kysymyksiä, olen miettinyt niiden sisältöä jo monta 

päivää. Miettiminen ja vastausten analysoiminen aiheuttaa ahdistusta, niin vaikeita kriisejä olemme 

käyneet läpi (…)” 

 

Pyynnöstä kirjoitettuihin kertomuksin sekä sähköpostin välityksellä käytyyn vuoropuheluun liittyy 

selvästi se riski, että tutkijan saattaa olla vaikeampi aistia – kasvotusten tehtyyn haastatteluun 

verrattuna – niitä asioita, joista kirjoittaja ei halua kertoa.32 Atkinsonin (1998, 35) neuvoo 

elämäkertahaastattelujen tekijöitä kunnioittamaan niitä rajoja, joiden yli haastateltava ei tietyn 

aiheen suhteen halua mennä. Muisteleminen saattaa nostaa pintaan kipeitä tuntemuksia eikä 

haastateltava halua välttämättä kertoa niistä. Näitä rajoja on kuitenkin vaikea selvästi havaita, 

mikäli varsinaisesta kertomuksesta ei löydy mainintoja siitä, miten kirjoittaja on asiat tunnetasolla 

kokenut ja mikäli kommunikoinnin sanaton oheisviestintä puuttuu. Yllä lainatun kirjoittajan 

kertomus ei tarjonnut minulle juurikaan emootioihin liittyviä vihjeitä. Analysoituani hänen 

kertomuksensa, sarakkeessa ”Omat psyykkiset ja fyysiset tuntemukset” ei ollut muita kuin yksi 

liikutusta osoittava maininta. Vasta lisäkysymysten esittämisen jälkeen sain tietää minkälaisia 

tunteita kirjoittajalla tapahtumien suhteen on. Näiden affektien ilmaiseminen ei ollut kirjoittajalle 

                                                           
31 Esitin seuraavat lisäkysymykset (henkilöstä riippuen eri tavoin muotoiltuna) myös muille minulle kirjoittaneille 
henkilöille, mikäli en löytänyt niihin vastausta varsinaisesta kertomuksesta: ”Millaisia käytännön keinoja te ja 
vaimonne olette käyttäneet parisuhteenne ristiriitatilanteiden ratkaisemiseksi?”, sekä ”Miten tärkeä merkitys 
parisuhteella on elämänne kokonaisuudessa, entä työllä?” 
32 Välitön vuorovaikutus on mediarikkaampi kommunikoinnin väline kuin sähköposti. Tämä tarkoittaa sitä, että 
välittömän kommunikoinnin avulla voidaan välittää sähköpostia paremmin tietoa. Media on sitä rikkaampi, mitä 
enemmän se sisältää seuraavia määreitä: välittömän palautteen saatavilla olo, useiden nonverbaalisten vihjeiden 
käyttömahdollisuus, luonnollisen kielen käyttö, sekä median fokuksen henkilökohtaisuus. (Daft & Lengel 1986, 560; 
Sheer & Chen 2004, 77.)  
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helppoa, mutta ilman lisäselvityksen tuomaa emotionaalista ulottuvuutta olisi kertomus jäänyt 

ratkaisevasti vaillinaiseksi.  

 

Analyysin aikana olisin halunnut kysyä mainitulta kirjoittajalta vielä erästä, lastenhoidon käytännön 

järjestelyihin liittyvää, siis tutkimuskysymykseni kannalta oleellista, kysymystä. En kuitenkaan 

tehnyt tätä, koska aihe tuotti kirjoittajalle selvästi ahdistusta. Aiheesta kirjoittaminen ei ollut 

helppoa ehkä muillekaan. Eräs syy kohtalaisen vähäiseen vastausten määrään saattaakin liittyä juuri 

siihen seikkaan, että aihe herättää kertojassa ei vain muihin, vaan myös itseen kohdistuvia kielteisiä 

tunteita. Itseen kohdistuvista kielteisistä tunteista korostuu eniten syyllisyys ja muihin kohdistuvista 

syyttäminen tai epäoikeudenmukaisuuden tunne. Näistä tunteista kerron tarkemmin tulososiossa.    

 

Yleensä tutkimuseettiset huolenaiheet liittyvät sellaisiin asioihin kuten tutkittavien 

vahingoittaminen, tutkimuskohteiksi myöntymiseen liittyvät kysymykset, tutkittavien 

harhauttaminen sekä yksityisyyden turvasta huolehtiminen. Näiden ohella aineistoon liittyvä 

luottamuksellisuus on tärkeä tutkimuseettinen aihe (Punch 1994, 89). Olen ottanut huomioon nämä 

eettiset kysymykset tutkimukseni esivalmisteluista lähtien läpi koko analyysi- ja kirjoitusprosessin. 

Esittelin kertojille kirjoituspyynnön yhteydessä sekä tutkimusaiheeni että sen, mihin tarkoitukseen 

kertomuksia tullaan käyttämään. Samaisessa kirjoituspyynnössä lupasin käyttää saamiani 

kertomuksia vain ja ainoastaan tutkimustarkoituksiin sekä säilyttää ja käsitellä niitä 

luottamuksellisesti. Mainitsin myös, että kirjoittajien henkilöllisyyttä ei ole mahdollista tunnistaa 

loppuraportin perusteella. Saamiani kertomuksia käsittelin ja säilytin niin, että kukaan muu ei minua 

lukuun ottamatta pystynyt aineistoon perehtymään. Lisäksi tuhosin sähköpostilla saamani 

kirjoitelmat ja haastatteluaineiston tiedostot tietokoneelta tutkimuksen loppuun saattamisen jälkeen. 

Kertojien yksityisyyden olen turvannut muuttamalla heidän henkilötietojaan sekä mainitsemalla 

asuinpaikan vain laajempaan maantieteelliseen alueeseen viittaamalla. Lisäksi olen muokannut 

sellaisia tietoja, jotka saattaisivat johtaa henkilön tunnistamiseen, mutta jotka eivät kuitenkaan 

muuta tutkittavien antamia merkityksiä.    

 

Tarinallisen lähestymistavan, kuten muidenkin ”vaihtoehtoisten” sosiaalitieteellisten 

lähestymistapojen, arvoa perustellaan usein niiden tiedollisen annin lisäksi myös eettisyyteen 

vedoten. Tästä huolimatta ei pelkkä tarinallisen metodin käyttö itsessään takaa sitä, että tutkimus on 

eettinen. Päinvastoin, tutkijan on pyrittävä aktiivisesti luomaan ja varmistamaan tutkimuksensa 

moraalinen korkeatasoisuus. Tässä hän onnistuu parhaiten reflektoimalla jatkuvasti niin omia 

oletuksiaan kuin käytännön ratkaisujaan. (Hänninen 2003, 34.) Erityisesti on uskallettava 
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kyseenalaistaa omat ennakkokäsityksensä, sillä muuten ei näe mitä aineisto voisi, tai ”haluaisi” 

kertoa. Mikäli tällaista reflektointia ei tapahdu, liittyy valmiiseen tutkimukseen se riski, että se 

kertoo enemmän tutkimuksen tekijästä kuin tutkittavista. 

 

Hännisen (2003, 34) mainitsemaa reflektiota omien peruskäsitysten suhteen olen harjoittanut läpi 

koko tutkimusprosessin. Olen pyrkinyt lukemaan aineistoani useaan kertaan lävitse erilaisia 

teoreettisia linssejä käyttäen, omat oletukseni syrjään asettaen. Olen tarkastellut aineistoa ainakin 

elämänkaari-, sosiaalihistoriallisesta, yksilöpsykologisesta, sosiologisesta sekä 

sosiaalipsykologisesta perspektiivistä. Tämän lisäksi olen lukenut tekstejä mahdollisimman 

viitekehysvapaasti. Edelleen, kokeilin erilaisia tarinalliseen metodiin kuuluvia aineiston 

lähestymistapoja, ja niiden reunaehtoja puntaroiden tarkastelin millaisia tuloksia nämä eri 

analysointitavat antaisivat. Yhtä aikaa tämän prosessin kanssa kasvoivat kirjapinot lattialla, koska 

ilman niitä olisi ollut mahdotonta tuntea teoreettisia ja metodisia lähestymistapoja. Niin ikään 

täyttyi kaksi A4-kokoista luentovihkoa tutkimuspäiväkirjamerkinnöistä, jotka koostuivat ideoista, 

pohdinnoista ja huomioista,  teoriakirjallisuuteen liittyvistä muistiinpanoista sekä tutkimuksen eri 

vaiheiden kuvailuista. Kesti aikansa ennen kuin lopulta löysin paikoilleen sujuvasti asettautuvan 

teoreettisen viitekehyksen ja samaan palapeliin sopivan analysointitavan. Näiden askelien myötä 

tutkimuskysymykset alkoivat vähitellen hahmottua tarinoiden massasta. Empirian ja teorian välistä 

suhdetta kuvaa tässä työssä parhaiten vuorovaikutteisuus. Aineisto ja aiheeni määräsivät sekä 

rajoittavat sopivan teorian valintaa, ja teoria puolestaan vaikutti siihen, miten luin ja tulkitsin 

aineistoa.  

 
7.5 Analysoinnin käytännön toteutus  
 

Tarinallisen tutkimuksen aineistoa voidaan analysoida monilla eri tavoilla, mutta jokaisella näistä 

analysointitavoista on omat reunaehtonsa. Juuri nämä reunaehdot tuottivat vaikeuksia oman 

aineistoni suhteen, sillä kertomukset eivät yhteismitattomuudessaan mukautuneet luontevasti 

valmiiseen analyysimalliin ilman, että olisin joutunut tekemään liian suuria kompromisseja 

tutkimusaiheen ja -kysymysten suhteen. Aineiston suppeuden vuoksi en myöskään halunnut jättää 

yhtään kertomusta tutkimuksen ulkopuolelle, vaikka se olisi ehkä työtäni helpottanut. Sopivan 

erittelytavan löytämistä hankaloitti niin ikään tarkasteluni kaksoisulottuvuus. Halusin tutkia 

samanaikaisesti parisuhteeseen ja työhön liittyviä pyrkimyksiä sekä näiden välistä vuorovaikutusta. 

Kaksoisulottuvuuden suhteen kiinnostukseni kallistui kuitenkin lopulta enemmän 
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parisuhdepyrkimysten suuntaan. Näistä haasteista johtuen päädyin tekemään analyysiä itse 

kehittämääni ja seuraavassa esittämääni metodia käyttäen. 

 

Metodini edustaa Lieblichin ym. (1998, 16, 88-111) tekemän analyysijaottelun mukaan kaikkein 

eniten holistismuodollista (holistic-form-based) tapaa. Olen ottanut huomioon tarinan koko sisällön 

ja tehnyt tarinan kehittymisestä eräänlaisen juonianalyysin. Kirjallisuuskritiikiltä aineksia 

omaksuneen holistismuodollisen luku- ja analyysitavan eräs analyysistrategia on tarinoiden 

tyypittely ajassa etenevän kehityksen mukaan progressiivisiksi, vakaiksi tai regressiivisiksi 

tarinoiksi. Samaa tarinan rakenteita analysoivaa tapaa edustaa niin ikään tarinoiden klassinen 

tyypittely romanssiin, tragediaan, komediaan tai satiiriin. Kolmas kyseistä tapaa edustava taktiikka 

tarkastelee tarinan yhtenäisyyttä (cohesiveness) ja sen ”hyvyyttä”, johon kuuluu selkeä tavoitteen 

määrittely, toiminta tavoitteen saavuttamiseksi sekä eri tapahtumien välisistä (syyseuraus-) suhteista 

kertominen (Gergen & Gergen 1986, 22-31; Lieblich ym. 1998, 88-89). Oma lähestymistapani tulee 

näistä kolmesta lähimmäksi tarinoiden rakenteen analysointia tarkastelemalla niitä etenevän, 

takautuvan tai vakaan kehityksen näkökulmasta.  

 

Analyysissäni on toiminnan tavoitteellisuuden korostamisen vuoksi yhtymäkohtia myös tarinan 

yhtenäisyyttä tarkastelevaan tutkimukseen. Kehitystä kuvaavan käyrän suunnan määrää se, missä 

määrin päähenkilö on kyennyt saavuttamaan asettamiaan tavoitteita, toisin sanoen, miten positiivis- 

tai negatiivissävytteistä tiettyihin tapahtumiin liittyvät maininnat ovat.33 Tämän argumentin ehto on 

kuitenkin se, että päähenkilö ei pidä tavoitteen saavuttamiseen kuluvaa aikaa liian pitkänä (Carver 

& Scheier 1998, 121-124) ja että tapahtumien merkitys kertojalle tulee ilmi tarinasta. Mikäli 

tavoitteen saavuttamiseen kuluvaa aikaa pidetään liian pitkänä, tavoitteen saavuttamisen yhteyttä 

kielteisiin tai myönteisiin tunteisiin ei voida luotettavasti määritellä. Puhtaasti en tätä 

analyysistrategiaa kuitenkaan voinut käyttää juuri kaksoisulottuvuuden vuoksi. Yritin nimittäin 

piirtää kertojien tarinoiden perusteella heidän siihenastisesta elämästään käyriä, mutta pian 

havaitsin, että yksi käyrä tarinaa kohden oli mahdottomuus. Kertojien elämä näyttäytyi nimittäin 

usein varsin erilaisena siitä riippuen puhuivatko he työstään vai parisuhteestaan. Esimerkiksi 

kertojan työelämästä kertovien kohtien pohjalta saattoi saada käsityksen menestystarinasta, mutta 

parisuhteeseen liittyvät maininnat ja kohdat paljastivat, että menestystarinan nimitystä ei voinut 

                                                           
33 Tunteiden positiivisuuden tai negatiivisuuden erottelemisessa olen omille, ensisijaisille tulkinnoilleni etsinyt 
vakuutusta muun muassa Lazaruksen teoksesta Emotion and Adaptation (1991), Ryffin ja Keyesin artikkelista The 
Structure of Psychological Well-Being Revisited (1995), sekä Watsonin, Clarkin & Tellegenin artikkelista 
Development and Validation of Brief Measures of Positive and Negative Affect: The Panas Scales (1988).  
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ulottaa kaikkiin elämänalueisiin. Kertomus saattoi olla siis esimerkiksi parisuhteen osalta takautuva 

tai muuttumaton, mutta työn osalta etenevä – tai päinvastoin.  

 

Kaikissa kertomuksissa erillisiä työn ja parisuhteen kaaria ei ollut edes täysin mahdollista 

rekonstruoida, koska tietoa ei joko annettu tarpeeksi tai koska nämä elämänalueet kietoutuivat 

tarinan maailmassa niin voimakkaasti yhteen. Jälkimmäinen seikka saattaa liittyä siihen, että 

erityisesti naisten on havaittu eroavan niin kutsutun hyvän tarinan (Gergen & Gergen 1986, 25-26) 

normista kertomalla tarinaa monella eri ulottuvuudella (Lieblich ym. 1998, 89). Käyrien tekemistä 

ja niiden toisiinsa vertaamista vaikeutti luonnollisesti myös se, että kertojat ovat monen ikäisiä ja eri 

elämänvaihetta eläviä. 

 

Edellä esitettyjen syiden vuoksi sovelsin holistismuodollista analyysitapaa yhdistämällä sen SOC –

malliin sekä Lieblichin ym. (1998, 16-17, 112-140) kategorissisällölliseksi (categorical-content) 

nimeämään analyysitapaan. Jälkimmäisestä tavasta omaksuin kategorioiden käytön, mutta vain 

osien tai johonkin tiettyyn teemaan liittyvien aiheeseen sijasta analysoin kertomukset 

kokonaisuudessaan. Huomion kertomusten koko sisällön, koska halusin nähdä miten eri 

tavoitealueisiin liittyvät tapahtumat kehittyvät ajallisesti ja miten ne punoutuvat toisiinsa sekä 

tunteisiin. Minulla oli ennakkoaavistus siitä, että tarinoita näin erittelemällä ne ehkä paljastaisivat 

minulle jonkin tapahtumien takana vaikuttavan yhteisen mekanismin. Kaikki muut kertomukset otin 

analyysissä huomioon kokonaisuudessaan, mutta elämäkerran osalta aloitin analyysin siitä, kun 

Samuli tapasi tulevan puolisonsa.  

 

Kirjoitin kunkin kertomuksen uudestaan, omin sanoin, kronologisesti etenevään taulukkomuotoon, 

eri sarakkeiden otsikon mukaisesti. Alla esiteltävien luokkien mukaan kirjasin kunkin uuden, 

tavoitteisiin liittyvän ja juonta eteenpäin vievän tapahtuman, sen kokemista ja merkitystä ilmaisevat 

ajatukset sekä tunteet ja SOC –mallin kannalta olennaiset maininnat. Lisäksi merkitsin muistiin, 

kursiivilla ja sulkeissa alkuperäisestä tarinan referoinnin jälkeen, omia huomioitani ja pohdintojani. 

Suuren elämänmuutoksen tai murroksen alkupisteen osoitin lihavoidulla väliotsikolla taulukon 

siihen sarakkeeseen, josta muutos alkoi. Mikäli muutos alkoi yhdellä elämänalueella ja vaikutti 

sitten merkittävästi toiseen elämänalueeseen, sijoitin myös tähän toiseen sarakkeeseen väliotsikon 

asioiden tapahtumajärjestyksessä. Tämä analyysimuoto oli otollinen eri tapahtumien (rinnakkaisen) 

kehittymisen tarkastelemisen kannalta. Tämän lisäksi kirjoitin analyysin aikana sarakkeiden 

yläpuolelle laajoja, koko tarinaa, tiettyä kehityskulkua tai tiettyä tapahtumaa koskevia huomioita ja 

ajatuksia. Kuvasin, niin ikään analyysin aikana ja sen jälkeen, kunkin kertomuksen alku- ja 
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lopputilan sekä kertomuksista pääteltävissä olevat resurssit ja tavoitteet. Varsinainen 

analyysitaulukko koostuu kuudesta eri sarakkeesta, jotka nimesin seuraavasti:   
 

1) Oma opiskelu ja työ 

2) Parisuhde ja perhe 

3) Puolison opiskelu ja työ 

4) a) Metaforat tai kuvaukset: minä, hän ja me       

    b) Kertojan ja hänen puolisonsa tavoitteiden yhteneväisyys tai epäyhteneväisyys              

5) a) Kuvaukset kertojan ja hänen puolisonsa välisistä erimielisyyksistä ja emotionaalisista                

         purkauksista 

     b) Kuvaukset puolison välittävästä läsnäolosta, avusta tai hänen tekemistään 

          kodinhoitoon liittyvistä töistä 

6) a) Omat tuntemukset; psyykkiset ja fyysiset  

    b) Omaan aikaan liittyvät ilmaukset 

    c) Tulevaisuuden toiveisiin liittyvät maininnat.    

 

Olen nimennyt sarakkeet osittain SOC –mallin ideoiden, ja osittain SOC –malliin kohdistetun 

kritiikin pohjalta. Kehityksen metateoriaa on arvosteltu muun muassa siitä, että se ei ota tarpeeksi 

huomioon emootioita (Labouvie-Vief 2003) eikä tavoitteeseen pyrkimiseen ja tavoitteen 

poisaktivoimiseen liittyviä motivationaalisia prosesseja (Heckhausen 2003). Osa sarakkeista 

muotoutui analyysin aikana, kertomuksia useaan kertaan läpilukemalla sekä toisiinsa vertaamalla, ja 

täydentyi emootioihin, stressiin sekä selviytymiskeinoihin liittyvään kirjallisuuteen tutustumisen 

myötä. Sarakkeiden 4 ja 5 otsikointi liittyy osittain aiempiin ajatuksiini painottaa enemmän 

parisuhteen sisäistä dynamiikka ja minään sekä meihin liittyvät kuvauksia McAdamsin (2001, 642-

657) hengessä. Analyysin loppupuolella minulle kuitenkin selvisi, että aineistosta palvelisi kaikkein 

parhaiten, mikäli fokusoituisin tarkasteluissani tavoitteisiin, resursseihin, niihin liittyviin 

vaikeuksiin sekä selviytymiskeinoihin työn ja parisuhteen yhteensovittamisen näkökulmasta.  

 

Kolmen ensimmäisen sarakkeen osalta olen verrannut kertomuksissa kuvattua toimintaa valikointia, 

optimointia sekä kompensointia koskeviin määritelmiin ja nimennyt toiminnan joksikin näistä 

silloin, kun toiminnan kuvaus on vastannut SOC –mallin mukaista, taulukko 1. annettua 

määritelmää. Joissakin kohdissa sen määrittäminen, onko toiminnassa kyse optimoinnista vai 

kompensoinnista, oli hieman vaikeaa. Erottavana tekijänä olen pitänyt sitä, kuinka paljon resursseja 

tietylle tavoitealueelle on aiemmin investoitu. Mikäli resursseja on aiemmin investoitu enemmän, 
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on kyseessä kompensointi. Mikäli tavoitealue, tai tavoitealueella esiintyvä toiminta puolestaan on 

uusi verrattuna muihin tavoitealueisiin tai toimintaan muilla tavoitealueilla, on resurssi-

investoinnissa – vaikkakin vähäisessä – kyse optimoinnista.  

 

Olen sijoittanut sarakkeisiin myös muut kyseisten sarakkeiden otsikon alle kuuluvat, tapahtumista, 

kokemista tai muutosta koskevat maininnat. Edelleen, sellaiset kuvaukset, joilla ei ole omaa 

sarakettaan, olen sijoittanut parisuhde, puolison työ tai oma työ -sarakkeen alaisuuteen, mikäli ne 

liittyvät kiinteästi aiheeseen. Tällaisia kuvauksia ovat esimerkiksi vierailut yhteisten ystävien luona, 

maininnat puolison sukulaisista ja maininnat lasten hoidosta (parisuhde ja perhe) tai äitiyslomaan, 

työlle annettuihin määritelmiin sekä työyhteisöön liittyvät maininnat (opiskelu ja työ). Lopuksi, 

käytin eri värejä hyväkseni hahmottaakseni paremmin tarinan rakenteen, työn ja parisuhteen väliset 

optimointisuhteet sekä puolison sosiaalisena resurssina: sekä fyysisenä apuna että henkisenä tukena. 

Vaaleanpunaisella viivalla erotin tarinan mahdollisen käänne-, murros- tai kriisikohdan alun ja 

lopun, sinisellä työ- ja parisuhdetavoitteiden optimoinnin konvergenssia kuvaavat maininnat, 

vihreällä puolison fyysisen tai henkisen avun ja, kirkkaanpunaisella parisuhteen tai työn 

optimoinnin ristiriitaiset seuraukset34.   

 

Käytän tässä esimerkkinä Paulan tarinan alkua havainnollistaakseni sitä, miten käytännössä tein 

analyysin. Paulan työhön liittyvistä toiveista tai tavoitteista olen saanut selville sen verran, että  hän 

toivoo sellaista työtä, joka ei veisi liikaa voimia. Tämän toiveen olen kirjannut työtä koskevan 

sarakkeen otsikon alle. Parisuhteeseen liittyviä toiveita ei juuri esiinny. Omaan työhön liittyvä 

ensimmäinen merkintä kertoo Paulan oman työn  rakenteellisista piirteistä. Muissa sarakkeissa 

(parisuhde; metaforat/kuvaukset: minä, me; puolison työ), samalla tasolla kerrotaan muun muassa 

puolison työn rakenteellisista piirteistä, Paulan ja hänen puolisonsa iästä sekä yhdessä eletyn ajan 

pituudesta. Paula aloittaa kertomuksensa näillä taustatiedoilla, aivan kuten monet muutkin aineiston 

kertojista. Seuraava merkintä, joka on erotettu edellisestä merkinnästä tyhjällä tilalla, sijoittuu 

parisuhde- ja perhesarakkeeseen. Tämä merkintä kertoo pariskunnan elämästä ennen lapsien 

syntymää. Samalla tasolla, sarakkeessa, johon sisältyy omaan aikaan liittyvät ilmaisut, kerrotaan, 

että ennen lapsien syntymää oli sekä omaa aikaa että parisuhteen aikaa. Näiden merkintöjen jälkeen 

kaikkien sarakkeiden lävitse kulkee vaaleanpunainen viiva, joka viittaa käännekohdan alkuun. Heti 

viivan jälkeen parisuhteen ja perheen –sarakkeessa oleva maininta kertoo, että lapset muuttivat 

                                                           
34 Optimoinnin ristiriitaisilla seurauksilla tarkoitan sitä, että työn optimoinnilla on vain negatiivinen, tai sekä 
negatiivinen että positiivinen vaikutus parisuhteeseen, tai päinvastoin.  
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tilanteen täysin. Tätä merkintää seuraa samassa sarakkeessa oleva maininta lasten tämänhetkisestä 

iästä. Tämän maininnan jälkeen olen kirjoittanut kursiivilla ja sulkeissa oman huomioni siitä, että 

pariskunta meni naimisiin ensimmäisen lapsen syntymän aikaan. Analyysi siis eteni tällä tavoin, 

kertojan mainintojen mukaan, kronologisessa järjestyksessä. Maininnat on sijoitettu niihin 

sarakkeisiin, joihin ne parhaiten sopivat ja mainintojen taso analyysitaulukossa kertoo siitä, mikä 

niiden ajallinen suhde toisiinsa on. Analyysin aikana, ja sen jälkeen, vertailin tarinoita toisiinsa ja 

näiden vertailujen avulla loin tulososiossa esitettävät tyypit.  

 

Analyysiä ei voi erottaa selkeästi omaksi vaiheekseen käsillä olevassa työssä, kuten ei useinkaan 

laadullisissa tutkimuksissa. Tulokset alkoivat muotoutua analyysin aikana ja täydentyivät jokaisen 

uuden tarinan käsittelyn myötä. Tarinoiden keskinäisellä vertailulla oli tässä prosessi varsin 

olennainen osa. Lopulliset tutkimuskysymykset päätin vasta erittelyn loppuunsaattamisen jälkeen 

muotoilemalla tutkimani ilmiön mysteeriin vastaavan kysymyksen. Aineiston antama vastaus siis 

muotoili kysymyksen, joka kehittyi resursseista, tavoitteista ja tunteista kertovien tapahtumisen 

sekä mainintojen yhteyksiä eri kertomuksissa tarkastelemalla, ja tarinoita toisiinsa vertaamalla.  

 

Taulukkomuotoon tehtyä analyysiä kertyi kaiken kaikkiaan 148 sivua, minkä lisäksi kirjoitin vielä 

analyysin yhteenvetoa 30 sivua. Analyysin jälkeen tyypittelin kertomukset pääsääntöisesti 

keskeisen resurssiongelman luonteen mukaan. Erikseen tein listan käytetyistä kompensointi- ja 

selviytymiskeinoista parisuhteen, työn, perheen ja oman ajan näkökulmista. Lisäksi mainitsin 

yleistä hyvinvointia tukevat selviytymiskeinot. Lopuksi kirjoitin eri tyyppien alle vielä erikseen 

kunkin kertomuksen tiivistäen ja merkitsin erikseen kursiivilla elämänmuutokset sekä niihin 

poikkeuksetta liittyvät resurssiallokoinnin muutokset.  

 

 

 

8. KONTRASTI, KESKEINEN RESURSSIONGELMA JA TARINOIDEN 

TYYPITTELY 

 

 

Kerron tässä aluksi muutaman sanan SOC –mallin mukaisesta käyttäytymisestä kertomusten 

valossa. Tämän jälkeen esittelen niitä löydöksiä ja havaintoja, joita tein tarinoiden rakenteisiin 
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tutustuessani. Eräs näistä löydöksistä on nimeltään kontrasti. Siitä jatkan eteenpäin havaintojen ja 

löydöksien perusteella konstruoitujen tyyppien esittelemiseen.  

 

Jaottelin kertomuksissa kuvatun toiminnan SOC -mallin komponenttien mukaisesti silloin, kun 

toiminta oli selvästi mahdollista tulkita jotakin mallin käyttäytymisosatekijää edustavaksi. 

Seuraavat, SOC –mallia edustavat esimerkit on otettu aineistoni kertomuksista. Vapaaehtoista 

valikointia edustaa tiettyihin, kaikkein tärkeimpiin tavoitteisiin keskittyminen ja vähemmän 

tärkeiden tavoitealueiden ”uhraaminen”. Tällaisia tärkeimpiä tavoitteita ovat esimerkiksi yksittäiset 

työprojektit ja perheen tarpeista huolehtiminen. Menetykseen perustuvaa valikointia edustavat muun 

muassa työpaikan menetystä, oman yrityskiinteistön tapaturmaista tuhoutumista, pariskunnan 

eroamista tai puolison vakavaa sairastumista seuranneet valinnat.  

 

Optimoinnista hyviä esimerkkejä työtavoitteiden alueella ovat: opiskelu, työnhaku, uusien tietojen 

ja taitojen hankkiminen, sisukkuus sekä suhteiden luonti. Parisuhdetavoitteiden optimointikeinoiksi 

olen laskenut esimerkiksi pariskunnan yhdessä viettämän ajan, keskinäisen tukemisen ja auttamisen, 

yhteen muuttamisen, kihloihin ja naimisiin menon sekä yhteiset keskustelut. Yhdessä vietetty aika, 

kahdenkeskiset lomat ja yhteiset keskustelut voivat edustaa tilanteesta ja sitä edeltäneistä 

tapahtumista riippuen myös kompensointia. Esimerkiksi, mikäli parisuhdetavoitteiden alueella on 

tapahtunut menetyksiä, kuten tyytyväisyyden madaltumista (ks. Wiese ym. 2000, 276-277),  

pariskunta voi kompensoida tätä omistamalla enemmän aikaa toisilleen, tai kärjistyneemmässä 

tapauksessa, turvautumalla terapeutin apuun. Työ- mutta myös parisuhdetavoitteiden 

kompensointikeinoja ovat esimerkiksi entistä suurempi yrittäminen tai lastenhoitopalvelujen tai 

muun ulkoisen avun hyödyntäminen.      
 

8.1 Kontrasti ja keskeinen resurssiongelma  
 

Kertomuksia yhdistävän punaisen langan määrittelemiseksi tarkastelin tarinoita siis myös 

rakenteellisesti, esimerkiksi piirtämällä kunkin kertomuksen juonen mukaan erilaisia työ- ja 

parisuhteen kaaria Lieblichin ym. (1998, 88-91) mallin mukaan. Pelkästään näiden kaarien suhteen 

en löytänyt tarinoiden välillä yhdenmukaisuuksia, mutta sen sijaan havaitsin – SOC –mallin 

mukaan tehdyn yksityiskohtaisen analyysin ja tulosten yhteenvedon yhteydessä – että kussakin 

kertomuksessa esiintyy niin kutsuttu kontrasti. Kontrastia voidaan luonnehtia seuraavasti: se on 

positiivisesti tai negatiivisesti kuvattu, nykyhetkeä varhaisempi elämänjakso, tai työ tai parisuhde 

varhaisemman elämänjakson aikana, joka asetetaan kertomuksessa vastakkain meneillään olevan tai 
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jo ohitetun vaikeamman tai helpomman elämänjakson kanssa. Kontrasti liittyy voimakkaasti 

keskeiseen resurssiongelmaan ja oikeastaan juuri tämä aikaan kytkeytyvä ennen – nyt dikotomia 

auttoi minua keskeisen resurssiongelman erottamisessa ja määrittelyssä. Kontrasti kuvaa sen 

muutoksen alkua, joka joko johtaa keskeiseen resurssiongelmaan tai pois siitä. Olen itse kehittänyt 

kontrastin ja keskeisen resurssiongelman käsitteet. 

 

Keskeiseksi resurssiongelmaksi nimitän sellaista vaikeutta, joka on työn ja parisuhteen 

yhteensovittamisen – ja siten koko hyvinvoinnin – kannalta keskeinen, joko sen kertomuksessa 

saaman merkittävän aseman ja pitkäkestoisuuden35 tai sen aktuaalisuuden vuoksi. Keskeinen 

resurssiongelma kytkeytyy parisuhteen ja työn kautta myös muihin resursseihin, ja ongelmaksi se 

voidaan määritellä sen vaikutusten vuoksi. Keskeisen resurssiongelma vähentää hyvinvoinnin 

kokemusta aiheuttamalla kielteisiä tunteita ja ajatuksia sekä lisäämällä tyytymättömyyttä ja muita 

stressille ominaisia oireita36. Juuri resurssiongelmaksi kutsun tiettyä ongelmaa tai ongelmavyyhteä 

silloin, kun tavoitteen kannalta olennainen resurssi on joko puutteellinen tai kun resursseja ei riitä 

tarpeeksi eri tavoitteille. Keskeinen resurssiongelma vaikuttaa kertojaan ja hänen parisuhteeseensa 

oman kokemuksen ja/tai puolison kokemuksen kautta välittyneenä. Stressiä tarkastelen Carverin ja 

Scheierin (1998) tavoin tavoitenäkökulmasta, eli katson tavoitesuuntautuneiden pyrkimysten 

häirinnän tai uhattuna olemisen aiheuttavan stressiä. Tämän stressimääritelmän edellytys on, että 

tavoitteen saavuttamista häiritsee joko tilanteeseen liittyvät uhat, krooniset ulkoiset esteet tai 

henkilökohtainen pätemättömyys tai riittämättömyys. Stressin kokemus ei vain ruoki negatiivisia 

tuntemuksia, mutta vaikuttaa myös muihin elämänalueisiin, koska imee paljon resursseja itseensä. 

(Emt., 153.) 

 

Kontrasti on eräänlainen tarinan käännekohta, mutta se eroaa kuitenkin ratkaisevasti siitä 

käännekohdasta, josta aiemmassa tarinallisessa tutkimuksessa puhutaan. Yleensä käännekohdan 

käsite nimittäin liitetään yksilön koko siihenastista elämää koskevaan tarinaan ja se liitetään tarinan 

muotoon (esim. Lieblich 1998, 89-110). Kontrastin erottaa perinteisestä käännekohdan käsitteestä 

ennen kaikkea se, että kontrasti kytkeytyy tiiviisti keskeiseen resurssiongelmaan ja sitä kautta työ-

perhe –problematiikkaa. Kontrasti liittyy resurssien menetysten ja saavutusten välistä suhdetta 

                                                           
35 Osa kirjoittajista on niin nuoria, että heidän kohdallaan vielä kirjoittamishetkellä ajankohtainen keskeinen 
resurssiongelma on kestänyt noin kaksi vuotta. Kahden iäkkäimmän kirjoittajan kertomuksissa keskeinen 
resurssiongelma oli olemassa yli 10 vuotta.  
36 Yleislääketieteen erikoislääkäri, LKT Marja Niemi (YTHS 2004) määrittelee stressin oireiksi muun muassa 
turhautumisen, ärtyneisyyden, väsyneisyyden, ahdistuneisuuden, unihäiriöt, ruokahalun muutokset, seksuaalisen 
haluttomuuden, vastustuskyvyn alentumisen, lihasjännityksen, päänsäryt, erilaiset vatsavaivat sekä 
käyttäytymismuutokset.  



78 78 
 

koskeviin arviointeihin, minkä vuoksi kontrastin käsitteellä on yhtäläisyyksiä Baltesin ym. 

kehityksen metateoriaan. Aineistoni kertomuksissa esiintyy muitakin käännekohtia, mutta muut 

niistä eivät liity samalla tavoin keskeiseen resurssiongelmaan. Kontrasti eroaa perinteisestä 

käännekohdan käsitteestä lisäksi siten, että kontrastia voidaan soveltaa myös sellaisiin 

kertomuksiin, jotka ovat vasta muotoutumassa. Kontrastin käyttö ei edellytä sitä, että tutkija tuntee 

kertojan koko elämäkerran.  

 

Kontrastia ja keskeistä resurssiongelmaa voidaan jo itsessään pitää tutkimuksen tuloksina, koska 

juuri ne paikantavat sen alueen, johon työn ja parisuhteen yhteensovittamisen vaikeudet keskittyvät. 

Kontrasti tarjoaa välineen, jonka avulla voidaan tutkiskella millaisen kehityskulun kautta keskeinen 

resurssiongelma on muotoutunut. Muutos, joka tulee vastakkainasettelun kautta esiin, kytkeytyy 

kertojan hyvinvoinnin välityksellä työhön ja parisuhteeseen sekä myös muihin elämänalueisiin. 

Kontrasti liittyy jokaisessa kertomuksessa jollain tavoin resursseissa tapahtuneisiin muutoksiin tai 

tavoitteen kannalta olennaisten resurssien puutoksiin. Aivan kertomuksen alussa tai alkupuolella 

esiin tuleva kontrasti on tyyppiä positiivinen alku, joka muuttuu negatiivisemmaksi, ja kertomusten 

loppupuolella esiintyvä kontrasti on tyyppiä negatiivinen alku, joka muuttuu positiivisemmaksi. 

Kertomuksen alkupuolella tai keskellä esiin tuleva kontrasti esiintyy seitsemässä kertomuksessa, ja 

lopussa esiintyvä kontrasti löytyy kahdesta kertomuksesta. Lopussa esiin tuleva kontrasti esiintyy 

Samulin ja Markon kertomuksissa.  

 

Mikäli kontrasti esiintyy kertomusten alussa, seuraa positiivista alkua kuvaus resursseihin liittyvien 

vaikeuksien kehittymisestä ja niistä tuntemuksista sekä ajatuksista, joita kertoja on ongelman 

yhteydessä ja seurauksena käynyt läpi. Oman tilansa näissä kertomuksissa saa niiden keinojen 

esittely, joilla ongelmaa on pyritty tarttumaan sarvista. Mikäli ongelma on edelleen aktuaali, kertoja 

mainitsee lopussa, yhteenvedonomaisesti, tulevaisuuden toiveet sekä ne asiat, jotka auttavat häntä 

jaksamaan. Mikäli kontrasti esiintyy kertomuksen lopussa tai mikäli ongelma on jo ratkaistu, 

kertoja kuvailee vaikeuksien kehittymistä, niihin liittyviä ajatuksia ja tunteita sekä ongelman 

ratkeamista. Lopussa esiintyvien kontrastien kirjoittajilta, eli Samulilta ja Markolta, tiedustelin 

henkilökohtaisesti heidän keinojaan ongelmien päihittämiseksi, koska en löytänyt niistä mainintoja 

tekstistä. 

 

Parisuhteen rakenteellisista tapahtumista voidaan sanoa yleisesti, että kaikissa aineistoni tarinoissa 

kerrotaan parisuhteen alusta ainakin jonkin verran, mitä seuraa kuvaus tapahtumien kehittymisestä 

aina kontrastiksi nimettyyn käännekohtaan asti. Anun, Helenan, Pilvin ja Terhin kertomuksissa 
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korostetaan alun romanttisuutta ja sitä, miten sitoutuneita kumpikin parisuhteen osapuolista 

suhteeseen oli. Markon ja Marikan kertomuksissa kirjoittaja puolestaan mainitsee olleensa 

passiivisempi osapuoli suhdetta koskevissa asioissa, tai peräti vastustaneensa ajatusta suhteen 

jatkamisesta. Kolmea jäljelle jäävää tarinaa ei voi sijoittaa kumpaankaan näistä ryhmistä.  

 

Työtä koskevat kuvailut alkavat useissa, ei kuitenkaan kaikissa, kertomuksissa opiskeluun liittyvillä 

maininnoilla. Opiskelua seuraa työpaikan hankkiminen, joka muutamassa tarinassa vaihdetaan joko 

työn menetyksen kautta tai sitä ilman. Markon, Samulin ja Kirsin kertomuksissa opiskelu korostuu 

työn ohella tai osana työtä. Kertojista vain Samuli on lopettanut aktiivisen työuransa. Helenan, 

Kirsin, Paulan, Pilvin ja Marikan kertomuksissa sekä työhön että parisuhteeseen liittyvä kontrasti 

oli edelleen kertomishetkellä ajankohtainen, muissa kertomuksissa kontrasti on jo taaksejäänyttä 

elämää. Jälkimmäisissä tarinoissa päähenkilöt jatkavat elämäänsä kokemuksistaan oppineena ja 

kokonaisimpina, mutta kantavat kuitenkin kontrastiin liittyvien kipeiden kokemusten muistoa 

mukanaan. Kontrastiin liittyvät resurssien menetykset vaativat aina selviytymiskeinoiksi kutsuttujen 

lisäresurssien investointia (Hobfoll 2002, 314) eikä tämä prosessi useinkaan tapahdu nopeasti tai 

kivuttomasti.  

 

Kontrasti siis auttoi minua erottamaan keskeisen resurssiongelman muista, tarinoissa esiintyvistä 

vaikeuksien kuvailuista. Muut kuvatut vaikeudet ovat olleet lyhytkestoisia tai niitä ei esitellä heti 

kertomuksen alussa ikään kuin vihjeenä siitä, mikä on juonen keskeinen dynaaminen jännite. 

Lopussa esiintyvien kontrastien tapauksissa olen käyttänyt keskeisen resurssiongelman 

määrittelyssä perusteina myös ongelman pitkäkestoisuutta (yli 10 vuotta) sekä sen seurauksien 

vakavuutta.  

 

Juuri ensimmäisyys tai ensisijaisuus on yksi niistä  yhdeksästä ohjeesta37, jotka Alexander (1988, 

269-270) on muotoillut välineeksi tutkijalle, joka pyrkii erottamaan oleellisen epäoleellisesta 

elämäkertojen massasta. Alexanderin ohjeista olen hyödyntänyt analyysissä myös muun muassa 

sääntöä, jonka mukaan tarinassa toistuvasti esiintyvä teema tai jonkin asian korostuminen ovat 

oleellisia asioita (emt., 270-271).  

 

 

                                                           
37 Alexanderin (1988, 269-278) ohjeet ovat nimeltään seuraavat: ensimmäisyys, toistuvuus, ainutlaatuisuus, 
kieltäminen, korostus, poisjättäminen, vääristäminen tai virhe, eristäminen sekä vaillinaisuus. 
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8.2 Tarinoiden tyypittely ja tyyppien esittely 
 

Toisin kuin Alasuutarin (1994, 106-121), Murrayn (1989, sit. Hänninen 2003, 95-96) sekä 

Lieblichin ym. (1998, 89-102) esittelemissä tyypittelyissä, en luokitellut tarinoita niiden 

juonirakenteen mukaisesti. Omassa luokittelussani tärkein tyyppeihin jakava tekijä on keskeinen 

resurssiongelma sekä sen piirteet. Tämän lisäksi olen ottanut erottavina tekijöinä huomioon 

elämäntilanteen sekä resurssien allokoinnin työn tai perhe-elämän alueelle. Tyypittely 

juonirakenteen mukaan ei ollut luontevaa, koska noin puolet kertojista vasta eli kontrastiksi 

nimeämääni käännekohtaa. Itse analyysin aikana rikoin kertomuksen analyysitaulukon mukaisiin 

teemaluokkiin. Teemaluokkia koskevan yhteenvedon sekä tarinoiden toisiinsa vertaamisen avulla 

”löysin” kontrastin ja keskeisen resurssiongelman. Näiden perusteella muotoilin eri tarinatyypit. 

Yksityiskohtaisen analyysin aikana tunkeuduin kertomusten sisään ja ne tunkeutuivat minun 

sisääni. Tulokset ovat oikeastaan seurausta tästä prosessista, jota on aika vaikeaa edes erillisiksi 

vaiheikseen jakaa. 

 

Loin tarinoiden perusteella kolme tyyppiä, joista kolmas jakautuu edelleen kolmeen alatyyppiin. 

Esittelen seuraavassa tyypit, jotka taulukko 5. tiivistetysti kuvaa. Kertojien ammattialoihin liittyviä 

tietoja löytyy jo aiemmin esitellystä taulukosta 4. Lihavoitu teksti osoittaa kutakin tyyppiä kuvaavaa 

nimeä ja lihavoinnin ohella kursivoitu teksti osoittaa alatyyppien otsikoita.      

  

1) Työttömyys ja parisuhde. Tätä tyyppiä edustaa yksi, 29-vuotiaan Anun, kirjoitus. Kuten 

otsikosta voidaan päätellä, kietoutuu keskeinen resurssiongelma ennen kaikkea työttömyyden 

ympärille. Työttömyyden ja työn vaihtelevat jaksot vaikuttavat Anun mukaan hänen 

mielialojensa kautta voimakkaasti parisuhteeseen. Anun parisuhde on kestänyt 7 vuotta ja hän 

on lapseton.  

 

2) Tavoitetta kerrakseen: työ, pienet lapset ja parisuhde. Tähän ryhmään kuuluu kolme 

kertomusta, 31-vuotiaan Helenan, 39-vuotiaan Kirsin sekä 43-vuotiaan Paulan. Kaikilla näillä 

naisilla on pieniä lapsia, Helenalla yksi ja muilla kaksi. Paulan toinen lapsi on naisten lapsista 

vanhin, 10-vuotias. Muut lapset ovat tätä nuorempia. Paulan suhde on kestänyt 15 vuotta, 

Helenan 8 vuotta ja Kirsin 6 ½ vuotta. Kirsi käy vuorotyössä, kahdella muulla naisella on 

normaali virka-ajan mukainen päivätyö liukumineen. Kaikkien kolmen naisen puolisoilla on 

työ, jonka rakenteelliset piirteet vaativat lastenhoidon kannalta erikoisjärjestelyjä ja joustamista. 

Keskeinen resurssiongelma liittyykin näissä tarinoissa juuri resurssivaateen samanaikaisuuteen; 
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työssä käyvien pienten lasten äideillä tuntuu olevan krooninen pula ajasta ja energiasta. Tämä 

heijastuu kertomuksissa lievimmillään tyytymättömyyden ilmaisuina, äärimmäisillään 

mainintoina jokapäiväisistä erohaaveista.    

 

3) Työlle annetaan paljon – ehkä liikaakin. Olen sijoittanut tämän tyypin alaisuuteen viisi 

kertomusta, jotka olen edelleen jakanut kolmeen alatyyppiin. Kaikkia näitä viittä kertomusta 

yhdistää kertojan tai hänen puolisonsa runsas resurssien työhön allokointi. Runsaana resurssien 

työhön allokointina pidän jatkuvasti toistuvia 10 tunnin mittaisia tai sitä pidempiä työpäiviä, tai 

vähintään 2 kertaa kuussa toistuvia, 3-7 päivää kestäviä työmatkoja, tai viikon tai sitä pidemmän 

ajanjakson kestäviä työmatkoja vähintään 5 kertaa vuodessa. Runsaan resurssien työhön 

allokoinnin lisäksi näitä kertojia yhdistää se, että heillä ei ole lapsia tai lapset ovat jo aikuisia. 

Näissä kertomuksissa tulee hyvin esiin se, miten ainakin kaksi vuotta kestänyt resurssien runsas 

työhön allokointi vaikuttaa parisuhteeseen kertojan itsensä ja/tai puolison kautta.   

  

3a)  Naisen parisuhdetavoitteet, miehen uratavoitteet ja rajalliset resurssit. Tätä alatyyppiä 

edustaa haastattelemani 29-vuotiaan Pilvin kertomus. Hän on eronnut hiljattain kihlatustaan 

Pasista, joka ilmoitti eron syyksi, että (…) on aika panostaa työhön (…). Pilvi seurusteli Pasin 

kanssa 6 vuoden ajan ja kertoo, että hän ja Pasi näkivät toisiaan Pasin töiden, ja sitä ennen 

opintojen vuoksi, vain viikonloppuisin tai vieläkin harvemmin. Pilvin kertomus on ennen 

kaikkea kertomus parisuhteesta ja Pasin työstä, omasta työstään hän ei juuri puhu. Keskeinen 

resurssiongelma kytkeytyy tässä alatyypissä Pasin työtavoitteisiin liittyvään runsaaseen 

resurssien työhön allokointiin. Pasilla ja Pilvillä ei ole lapsia. 

 

3b) Uranaisen parisuhde. Tähän alatyyppiin olen sijoittanut yhden kirjoittajan, 51-vuotiaan 

Marikan. Marika eli pitkään yksin ja meni naimisiin ulkomailla siihen asti työskennelleen 

Maurin kanssa vasta 43-vuotiaana. Työ merkitsee Marikalle paljon ja hänen tarinansa 

ensimmäinen lause onkin: Työ on ollut aina tärkeä osa elämääni. Marikan nykyinen työ vaatii 

paljon. Työpäivät matkoineen kestävät 11 ½ tuntia, ja Marikalla on usein ulkomaille 

suuntautuvia työmatkoja. Keskeinen resurssiongelma liittyy tässä alatyypissä siihen, että työ 

vaatii runsaasti resursseja. Tällä pariskunnalla ei ole lapsia.     

 

3c) Työ unelman toteutuksen ja kehityksen areenana – entä parisuhde? Tämä kolmas 

alatyyppi on laaja, koska siihen kuuluu kolme henkilöä, joilla kaikilla on paljon 

elämänkokemusta. Nämä henkilöt ovat 49-vuotias Terhi, 59-vuotias Marko sekä 75-vuotias 
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Samuli. Tämän alatyypin erottaa muista tyypeistä erityisesti se, että työtä pidetään väylänä 

omien unelmien toteuttamiseen: työ on itseilmaisun, kehityksen ja sosiaalisten suhteiden areena. 

Työhön liittyvät maininnat ovat lähes tyystin vain positiivisia ja työstä kerrotaan paljon – 

etenkin miesten kertomuksissa. Työlle ollaan annettu paljon aikaa ja energiaa, mutta työn on 

koettu antanut paljon myös takaisin. Kaikkien kolmen kirjoittajan työhön sisältyy tai on 

sisältynyt runsaasti matkoja sekä pitkiä työpäiviä. Kaikki kertojista ovat tällä hetkellä 

naimisissa. Samuli on eronnut ensimmäisestä vaimostaan, Marko eli noin kahden vuoden ajan 

erossa vaimostaan ja Terhi oli vakaissa aikeissa erota. Keskeinen resurssiongelma liittyy tämän 

alatyypin kertomuksissa resurssien suureen työhön allokointiin, mutta myös itse puolisoon 

parisuhderesurssina. Kaikissa kolmessa kertomuksessa keskeiseen resurssiongelmaan liittyvä 

haaste on jo ratkaistu. Markolla ja Samulilla on kaksi aikuista lasta, Terhillä puolestaan on yksi 

aikuinen lapsi. 
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TAULUKKO 5.  

Kertojien ikään, parisuhteeseen, perheeseen sekä työhön liittyviä tietoja tarinatyyppien mukaan.  

Tyypit, suluissa  

henkilöä/  

tyyppi 

Kertojien nimi 

ja  ikä 

Parisuhteen 

kesto vuosissa 

Lasten 

lukumäärä, 

nuorimman 

lapsen ikä 

suluissa 

Työn 

rakenteellisiin 

piirteisiin 

liittyvät 

maininnat 

1. (1) Anu 29 7 a - - 

Helena 31 8 a 1 (2) d 

Kirsi 39 6 ½ b 2 (2) a b c 

2. (3) 

 

 

 Paula 43 15 2 (7) a 

3a (1) Pilvi 29 6 d - c d 

3b (1) Marika 51 15 - c d 

Terhi 49 28 b 1 (19) c d 

Marko 59 43 c 2 (40) b c d 

3c (3) 

Samuli 75 29 d ja 23 2 (49) a c d 

 
                     

 
 Sarake ”Parisuhteen kesto vuosissa” 

 
a Eron mainitseminen 
b Eron suunnittelu toteuttamisaikomuksissa      
c Väliaikainen ero 
d Lopullinen ero    

 
 

Sarake ”Työn rakenteellisiin piirteisiin liittyvät maininnat” 
 

a Oma tai puolison vuorotyö 
b Kertoja tai kertojan puoliso yksityisyrittäjä  
c Maininta oman tai puolison ylitöistä  
d Omia tai puolison työmatkoja, jotka kestävät 3-7 päivää ja toistuvat vähintään 2 kertaa kuussa, tai 7 päivää  
   tai sitä pidempiä työmatkoja ainakin 5 kertaa vuodessa. 
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9. TAVOITTEET, ONGELMAT JA SELVIYTYMISKEINOT   TARINATYYPPIEN 
MUKAAN  
 
 

Tässä luvussa keskityn tarinatyyppeihin yksityiskohtaisemmin ja annan vastauksia 

tutkimuskysymyksiin. Pyrin tarkastelemaan kunkin tyypin osalta kertomuksissa esiintyviä 

pyrkimyksiä tai tavoitteita, keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi, keskeistä resurssiongelmaa sekä 

siihen liittyvää kontrastia ja kompensointi- sekä selviytymiskeinoja. Valikointia en erikseen juuri 

käsittele. Hyvänä nyrkkisääntönä on tuloksia lukiessa kuitenkin muistaa, että kaikki päätöksen 

tekemiseen, aloittamiseen tai lopettamiseen liittyvät maininnat viittaavat valikointiin. Tämän vuoksi 

valikointi kytkeytyy usein elämänmuutoksiin ja uusien tavoitteiden asettamiseen. Tavoitteiden 

suhteen muistutan tässä vielä ennen varsinaisen tyyppien käsittelyn aloittamista, että yksilön 

tavoitteet ovat aina riippuvaisia hänen resursseistaan (Baltes 1997, 371). Tämä seikka on hyvä 

pitää mielessä tuloksia lukiessa.  

 

Tilasyistä olen valitettavasti päätynyt lähinnä vain referoimaan tarinoita enkä voi dokumentoida 

niitä kovin paljoa sitaateilla. Tarinoiden suorat lainaukset on kirjoitettu kursiivilla ja 

lainausmerkeissä. Tarinoista lainatut, mutta eri muodossa esiintyvät sanat tai ilmaisut on kirjoitettu 

vain lainausmerkeissä, ilman kursivointia.     

 

 

9.1 Työttömyys ja parisuhde 
 

”Olin ollut hyvin masentunut työttömänä ollessani. (Olen ollut muulloinkin työttömänä ja vaikutus 

on aina sama muutaman kuukauden kuluttua työn loppumisesta).” Näin kertoo 29-vuotias Anu, 

joka on opiskelunsa päättymisen jälkeen ollut vuorotellen pätkätöissä ja työttömänä. Hänen 

kertomuksessaan keskeisessä resurssiongelmassa on kyse työtavoitteen kannalta oleellisen resurssin 

– työpaikan – puutteesta. Työttömyyden negatiivinen vaikutus sekä fyysiseen että psyykkiseen 

hyvinvointiin on havaittu lukuisissa eri tutkimuksissa (esim. McKee-Ryan ym. 2005). 

Parisuhteeseen ja työttömän puolisoon työttömyyden on havaittu vaikuttavan joko suoraan, 

olosuhteiden sekä taloudellisten resurssien muutoksen vuoksi, tai välillisesti, työttömän 

hyvinvoinnin alenemisen kautta (Howe ym. 2004). Anun tapauksessa vaikutus parisuhteeseen 

välittyy ennen kaikkea hänen oman hyvinvointinsa kautta, vaikka Anu myöntää, että työssäkäynnin 
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positiivinen vaikutus ”(…) johtuu myös pikkuisen tietenkin siitäkin, että rahaa on tällöin enemmän 

käytössä.” Anun miehellä Antilla on ollut töitä käytännössä koko pariskunnan yhdessäolon ajan.  

 

Työttömyydestä – kuten työstä tai monesta muustakin asiasta – tulee helposti parisuhteen ”kolmas”. 

Jallinoja (2000, 89-91) viittaa parisuhteen ”kolmannella” parisuhteen käännekohtaan, johonkin 

sellaiseen asiaan, joka tunkeutuu rakastavaisten suhteeseen. Anun tarinassa työttömyyden kokemus 

asettuu vastakkain sitä edeltäneen opiskeluajan kanssa, joka Anun mukaan oli ”(…) mun elämäni 

mahtavinta aikaa.” Opiskeluajan kuvaus sisältää kertomuksen siitä kuinka Anu rakastui Anttiin ja 

kuinka Anu aktiivisesti päätti hylätä edellisen poikaystävänsä, eli parisuhderesurssinsa, vaikka ei 

tiennyt vielä miten suhde Antin kanssa alkaisi kehittyä. Rakastuminen liittyi tilanteeseen, jossa 

Antti osoitti empatiaa Anua kohtaan emotionaalisesti järkyttävän tilanteen jälkeen. ”Antti kyseli 

minulta, kuinka voin ja minä itkeskelin vielä. Hän oli hyvin suloinen ja huolehtivainen ja yhtäkkiä 

Antti otti rukkasen pois kädestään ja otti minua kädestä kiinnipaljaalla kädellä.” Antti siis toimi 

Anun sosiaalisena resurssina tässä stressaavassa tilanteessa, joka oli aiheuttanut Anun omien 

resurssien väliaikaisen madaltumisen. Olemalla empaattinen Antti osoitti olevansa varteenotettava 

kumppani romanttiseen parisuhteeseen. Empaattisia henkilöitä nimittäin suositaan vähemmän 

empaattisia enemmän sopivaa puolisoa valittaessa (Goleman 1996, 97). Sosiaalisilla resursseilla on 

voimakas yhteys hyvinvointiin (Carstensen ym. 1996, 227-229; Holahan ym. 1999) ja Anu onkin 

turvautunut useita kertoja tämän ensimmäisen kerran jälkeen Antin kykyyn kuunnella, keskustella 

ja lohduttaa. Antin empaattisuus, jonka hyödyntäminen on luokiteltavissa emootiokeskeiseksi 

selviytymiskeinoksi,  auttaa Anua selviytymään työhön liittyvistä tunteista ja ajatuksista.  

 

Heti opintojen loppumista seuranneen työttömyysperiodin jälkeen Anu sai työn, joka oli hänen 

mukaan henkisesti hyvin vaativa. Anu työskenteli lasten kanssa, erityisluokalla, ja kertoo, että työn 

rasittavuuden vuoksi hän oli iltaisin usein väsynyt ja huonolla tuulella. Tässä kohtaa kertomusta 

Anu kuvailee yksityiskohtaisesti tyypillistä raivonpurkaustaan ja häntä ”huomattavasti 

rauhallisemman” Antin käyttäytymistä purkauksen aikana sekä sen jälkeen. Anun tuntemusten 

kanssa yhteneväisiä ovat ne tutkimukset, joiden mukaan emotionaalisesti vaativan työn, esimerkiksi 

lasten tai potilaiden kanssa, on havaittu lisäävän emotionaalisen uupumisen ja henkisen loppuun 

palamisen riskiä (Zapf 2002, 255-258). Työn negatiivisista vaikutuksista huolimatta Anu oli 

tyytyväinen siihen, että pääsi töihin. ”Suhteellemme oli onni, että pääsin töihin, koska vaikka se 

kiristikin välillä hermojani, se toi kumminkin enemmän hyvää suhteeseemme kuin sitä pahaa.” Anu 

itse selittää työn vaativuuteen liittyviä reagointejaan sisäisistä piirteistään käsin kutsumalla itseään 

”kuumakalleksi”, ”temperamenttiseksi luonteeksi”, sekä ”amatsoninaiseksi”. Pines kertoo (1996, 
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102-103), että töissä käyvillä naisilla on parempi itsetunto ja he ovat tyytyväisempiä 

parisuhteeseensa kuin kotirouvat. Anun maininta töihin pääsyn vaikutuksista on samansuuntainen: 

”Minulla oli selvästi parempi itsetunto, kun minulla oli työpaikka ja minulla oli omaa rahaa (…) ja 

omaa elämää myös suhteemme ulkopuolella.” 

 

Tämän noin vuoden kestäneen työperiodin jälkeen Anu pääsi jälleen työsuhteeseen, jonka kesto oli 

noin 1 ½ vuotta. Anu koki tämän uuden työn vaikuttavan monin eri tavoin myönteisesti häneen ja 

hänen kautta parisuhteeseen. Anu jopa näkee päätöksen naimisiinmenosta liittyvän työn myönteisiin 

vaikutuksiin. ”Toisen työpaikan aikana ajatus naimisiin menosta Antin kanssa alkoi kehittyä, koska 

rahatilanne oli parempi ja meillä meni Antinkin kanssa nyt paremmin, kun olin saanut elämääni 

aivan uutta intoa. (…) Askartelimme häihin monenlaista mukavaa, mihin olin saanut kimmokkeita 

työstäni.” Tämän työpaikan jälkeisistä kehityskuluista Anu ei kerro yksityiskohtaisesti, vaan hän 

mainitsee ainoastaan, että opiskelee tällä hetkellä. Hän on siis ilmeisesti todennut tarvitsevansa 

koulutuksen kautta hankittavissa olevia tiedollisia ja taidollisia lisäresursseja uuden työtavoitteen 

saavuttamiseksi. Uusi työtavoite sekä sen ymmärtäminen, millainen työ tukee omaa hyvinvointia ja 

millainen ei, on todennäköisesti selkiytynyt Anulle työkokemuksensa myötä.  

 

Opiskelu on optimointikeino työtavoitteen saavuttamiseksi ja samalla ongelmakeskeinen 

selviytymiskeino työttömyyden vaikeuksien ratkaisemiseksi. Parisuhdetavoitteen optimointikeinona 

sekä yleisenä selviytymiskeinona Anun ja Antti käyttävät puhumista niin keskenään kuin yhteisten 

ystävien kanssa. Anu kertoo, että he käsittelevät myös Antin työhön liittyviä negatiivisia tunteita 

puhumalla. Anun kertomuksesta saa käsityksen, että hän on yleisesti ottaen tyytyväinen 

parisuhderesurssiinsa Anttiin, joka on ”(…) aina hyvin ymmärtäväinen”, mutta kokee huonoa 

omaatuntoa, koska tulistuu itse niin helposti. Anun kertomuksessa työttömyyteen liittyvä keskeinen 

resurssiongelma on jotakuinkin ratkaistu.  

 

9.2 Tavoitetta kerrakseen: työ, pienet lapset ja parisuhde 
  

Tätä tyyppiä edustaa kolmen työssäkäyvän äidin tarinat. Kaikilla heillä on alle 10-vuotiaita lapsia 

(ks. taulukko 5.), seikka, jonka on havaittu lisäävän perheestä työhön suuntautuvaa ristiriitaa 

(Kinnunen 1997, 53). Kotona asuvien lapsien lukumäärä ylipäätäänkin lisää perheestä työhön 

suuntautuvaan stressiä (Kinnunen & Mauno 1998, 170). Helenan, Kirsin sekä Paulan kertomuksissa 

kontrasti liittyy lasten saamiseen, vaikka kokemusta kokonaisresurssien vähenemisestä ei voi yksin 

tästä tapahtumasta johtaakaan. Tilannetta vaikeuttaa olosuhteiden piirteet. Näiltä äideiltä kysytään 



87 87 
 

resursseja työssäkäyntiin sekä lasten- ja kodinhoitoon, josta he joutuvat kantamaan ison vastuun 

lasten isien työn rakenteellisten piirteiden vuoksi. Keskeisen resurssiongelman ytimeksi voidaankin 

yksinkertaisesti nimetä liian vähäiset resurssit suhteessa eri tavoitealueiden tavoitestandardeihin. 

 

9.2.1 Ajasta ja energiasta on pulaa, mutta parisuhteeseen ollaan tyytyväisiä 
 

Helenan mies Henrik on vaihtanut juuri työpaikkaa edellistä haastavampaan, ja uuden työn 

velvollisuuksiin kuuluu esimerkiksi jatkuvasti toistuvat ulkomaanmatkat. ”Mieheni alkaessa 

matkustella, joudun aamuisin viemään ja iltaisin hakemaan lastamme. Siinä välissä olen 8 tuntia 

töissä, joten myös lapsemme joutuu joustamaan. (…) koska vanhemmilla ei ole käytännössä 

lainkaan omaa aikaa, pinna palaa helpommin kaikkien ollessa väsyneitä, ja pahimmillaan johtaa 

avioeroon. Lapset ovat maksajina pidemmän päälle.” Tämän kirjoitettuaan Helena mainitsee 

nopeasti, ettei avioero ole heille henkilökohtaisesti lainkaan vaihtoehto. Kolme avioeroon liittyvää 

mainintaa tarinan eri kohdissa kuitenkin kertovat, että Helena on pohtinut asiaa jollain tasolla – 

ehkä avioero on tavoite negatiivisessa mielessä, asia, jota pyritään välttämään (välttämistavoitteista, 

ks. Emmons 1999, 55-59). 

 

Helena kertoo, että hän on stressaantunut, väsynyt, ärtynyt, kokee painetta, tulee väsyneenä 

sanoneeksi ilkeästi ja joutuu joustamaan sekä suorittamaan jatkuvasti. Erityisesti sana ”stressi” 

korostuu hänen kolmen sivun kertomuksessaan: se toistuu 9 kertaa. Helenan tuntemuksia tukevat 

tutkimustulokset, joiden mukaan avioliittotyytyväisyyden on todettu tekevän U:n muotoisen käyrän. 

Lasten syntymän jälkeen avioliittotyytyväisyys suuntautuu alaspäin, ja ylöspäin se kohoaa jälleen 

lasten lähdettyä kotoa. (Carstensen ym. 1996, Kinnunen ym. 2000, 17-20; Tolkki-Nikkonen 1990, 

67.) Tätä käyrää saattaa selittää se, että nuoret tai keski-ikäiset pariskunnat eivät muiden 

tavoitealueidensa vaatimien resurssien vuoksi voi allokoida resursseja yhtä paljon läheisiin 

ihmissuhteisiin, kuten parisuhteeseen, kuin vanhuudessa. Vanhuudessa emotionaalista tyydytystä ja 

täyttymystä antavien ihmissuhdetavoitteiden merkitys kasvaa. Allokointikäyttäytymisen ja 

tavoitteen asettamisen eroihin vaikuttaa muun muassa aikaperspektiivi, toisin sanoen se, kuinka 

paljon elinaikaa henkilö vielä arvioi itsellään olevan. (Carstensen 1998; Lang & Carstensen 2002.) 

 

Paulan miehellä Pekalla on kaksivuorotyö ja Paula kertoo, että tämän vuoksi ”koko perhe elää 

edelleenkin vuorotyöelämää.” Paula on kokenut etenkin Pekan iltavuoroviikot vaikeina, koska aina 

tällöin juuri hän on se, joka vie lapsia harrastuksiin tai heidän muihin rientoihinsa. 

”Iltavuoroviikolla sattuneet lasten uimakoulut, harrastukset, kaverijuhlat yms. ovat vaatineet 
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erityisjärjestelyjä.” Työn rakenteellisista piirteistä vuorotyötä ja sen kielteisiä vaikutuksia perhe-

elämään on  tutkittu paljon. Vuorotyön tekijällä on kyllä aikaa, jonka hän voi viettää puolisonsa ja 

perheensä kanssa, mutta tämä aika ei ole käytettävissä silloin, kun siihen olisi eniten tarvetta. 

(Kinnunen ym. 1995a, 383; Mauno & Kinnunen 1999.) Toisaalta tilannetta helpottaa se, että Paulan 

ja Pekan lapset ovat tällä hetkellä jo niin vanhoja (6- ja 10-vuotiaita), että he voivat olla jonkin 

aikaa – Paulan mukaan korkeintaan tunnin – kaksinkin. 

 

Sekä Helenan että Paulan tekemä lasten- ja kodinhoitotyö tarjoaa kompensointikeinon heidän 

puolisoilleen. Lasten vaatimista resursseista huolimatta isien ei tarvitse tehdä liikaa kompromisseja 

työtavoitteidensa suhteen, koska äidit ovat valmiit joustamaan. Silti kummankin, sekä Paulan että 

Helenan, kertomuksesta välittyy tyytymättömyys, joka korostuu enemmän Helenan kertomuksessa. 

Osaltaan tätä vaikutelmaa voimakkaammasta tyytymättömyydestä voi selittää se, että Helenan 

kertomus on kaksi sivua Paulan kirjoitelmaa pidempi. Tutkimusten valossa Helenan 

tyytymättömyyttä, Paulaan verrattuna, saattaa lisätä hänen ja Henrikin lapsen ikä. Alle 

kouluikäisten lasten lukumäärä on yhteydessä perheen ja työn väliseen ristiriitaan sekä  

parisuhderistiriitoihin (Kinnunen ym., 2000, 18-19, 23-24). Lisäksi, vaikka Helena ja Paula eivät 

juuri puhuneet kotitöiden jaosta, ne saattavat ainakin Helenan kohdalla kasaantua hänelle, koska 

Henrik on paljon matkoilla. Kotitöiden jako ei ole mikään triviaali kysymys, sillä juuri tyytyväisyys 

kotitöiden jakamiseen on yksi niistä tekijöistä, joka naisten kohdalla liittyy parisuhteen arvioituun 

onnellisuuteen (Gottman 1994, 154-158; Haavio-Mannila 1989, 121-122; Tolkki-Nikkonen 1990, 

44-45).  

 

Vaikka sekä Helena että Paula ovat jossain määrin tyytymättömiä tilanteeseen, heidän 

kertomuksistaan välittyy kuitenkin tyytyväisyys parisuhteeseen yleisemmällä tasolla. Helenan 

kertomuksen alussa kerrotaan ainakin kaksi vuotta kestäneestä ”vastarakastumisen tunteesta” ja 

vakuutetaan, että Henrik on ”se oikea”. Lisäkysymysten yhteydessä Helena mainitsee, että hän ja 

Henrik ovat näkemyksiltään sekä temperamentiltaan samankaltaisia. Helenan tunnetta siitä 

”oikeasta” tukevat tutkimukset, joiden mukaan liittoonsa tyytyväiset pariskunnat ovat usein 

samankaltaisia (Karney & Bradbury 1995, 21) tai pikemminkin kokevat olevansa samankaltaisia 

(Fletcher 2002, 135-136) sekä  tutkimukset, joiden mukaan avioliittoonsa tyytyväisten pariskuntien 

kumpikin osapuoli arvioi liittonsa onnelliseksi (Tolkki-Nikkonen 1990, 87). Lisäksi Helena kertoo, 

että hän ja Henrik ovat päivittäisessä puhelinyhteydessä Henrikin matkojen aikana. Myös maininnat 

yhteisistä keskusteluista ja saman koulutuksen hankkineen Henrikin tuesta jo Helenan 

opiskeluaikana kertovat, että  Henrik todellakin on sosiaalinen resurssi Helenalle. 
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Paulan kertomuksessa romantiikka ei juuri korostu. Tosin Paula mainitsee yhteisen ajan ennen 

lapsia ja parisuhteen hoitamisen, vaikkakin negaation kautta. ”Parisuhteen hoitaminen on jäänyt 

todella vähälle; pari kertaa vuodessa olen ollut mieheni kanssa – ilman lapsia – kaksin jossain 

’ulkona’.” Paula kuitenkin viittaa puolisoiden väliseen rakkauteen mainitessaan, että ”(…) rakkaus 

lapsiin ja toisiimme (…) auttavat jaksamaan.”  

 

Sekä Paula että Helena kirjottavat työstään jonkin verran kielteiseen yleissävyyn. Esimerkiksi 

Helenan mukaan ”töissä pitää käydä, jotta saa laskut maksettua.” Hieman myöhemmin hän jatkaa 

”työ ei ole minulle huvi eikä harrastus, eikä mielestäni pidä ollakaan.” Ehkäpä Helenan nykyinen 

työpaikka resurssina ei ole täysin Helenan todellisen työtavoitteen mukainen, sillä hän myös 

mainitsee, että ”välillä tulee (…) mietittyä pitäisikö vaihtaa työhön, jossa voisi tehdä 

intohimoisesti.” Toisaalta Helena kertoo tarinansa alussa, että piti aiemmin työstään. Syy 

lievähköön työhön liittyvään kielteisyyteen saattaakin johtua siitä, että Helena olisi halunnut jäädä 

kotiin lapsen kanssa ”(…) tasapainottamaan perhe-elämäämme miehen satsatessa enemmän 

uraansa.” Helena myös mainitsi lapsen syntymän yhteydessä, että kotonaolo oli tervetullut tauko 20 

vuoden stressaamiselle.  

 

Paula yhdistää fyysisten ja psyykkisten oireidensa syyt ennen kaikkea työhön. Helenan 

kertomuksessa negatiiviset tuntemukset, joista päällimmäisinä väsymys, tulkitaan johtuvan 

lapsenhoidosta ja kesämökinrakennusprojektista, johon työteko yhdistyy. Paula kertoo työstään ja 

sen kielteisistä vaikutuksista seuraavasti: ”Työn rasittavuus on viimeisen 15 vuoden aikana 

lisääntynyt selvästi. Enää eivät työt aina jää työpaikalle. Paineet näkyvät mm. univaikeuksina ja 

päänsärkynä.” Lisäksi hän viittaa iän vaikutukseen: ”Henkisen paineen, stressin ja myöskin iän 

karttuessa (…)” Kaiken kaikkiaan Helena ja Paula kertovat melko vähän työstään. Pääosan 

kummankin kertomuksessa saa parisuhteen ja perhe-elämän kuvailu, johon miehen työ vaikuttaa 

paljon. 

 

9.2.2 Ongelmana resurssien riittämättömyys ja parisuhdetyytymättömyys 
 

Kirsin tarinasta kerron tarkoituksellisesti hieman erillään, sillä samankaltaisuuksista huolimatta se 

poikkeaa ratkaisevasti Helenan ja Paulan kertomuksista. Keskeisessä resurssiongelmassa on myös 

Kirsin kertomuksessa kyse liian vähäisistä resursseista suhteessa eri tavoitealueiden vaatimuksiin. 

Kirsillä itsellään on kaksivuorotyö ja hänen avomiehensä Kalle on yksityisyrittäjä. Kirsi kertoo, että 
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Kalle teki suhteen alussa 12 tunnin työpäiviä, työskenteli myös viikonloppuisin, ja teki työpäivien 

jälkeen kotona vielä ”paperitöitä”. Nämä luvut viittaavat siis vielä suurempiin viikoittaisiin 

tuntimääriin kuin Kinnusen ym. (2000) tutkimuksessa. Kyseisen tutkimuksen mukaan (Liite 3. 

Taulukko 7.) miesyksityisyrittäjät työskentelivät vuonna 2000 keskimäärin 54,31 tuntia viikossa.  

Sama tutkimus kertoo myös, että erityisesti miesyksityisyrittäjät kokevat usein työn ja perheen 

välistä ristiriitaa (emt., 23, Liite 3. Taulukko 13). 

 

Parisuhteen näkökulmasta vuorotyöntekijän, yksityisyrittäjän ja lasten yhdistäminen on Kirsin 

kertomuksessa vähintäänkin haasteellista. Ajasta, energiasta ja rakkaudesta on pulaa. Kirsin 

tarinassa puhutaan hyvin vähän  romantiikasta tai rakkaudesta, joiden sijasta korostetaan seksin ja 

sukupuolielämän tärkeyttä. Pääsääntöisesti seksuaalielämän tyytymättömyydestä kertovia 

mainintoja löytyy Kirsin 7 sivun kertomuksesta peräti 8 kappaletta. Työaikojen vaikutuksia 

seksuaalielämään Kirsi kuvailee seuraavasti: ”(…) hänen mielestään (ensihuuman jälkeen) 

rakastella voi vain viikonloppuisin, kun seuraavana päivänä ei tarvitse herätä aikaisin töihin! 

Minun vapaapäiväni olivat aina arkisin, mutta hän todellakin meni nukkumaan aina viimeistään 

iltayhdeksältä (…) Usein hänen työpäivänsä venyivät niin myöhään, että hän meni suoraan 

nukkumaan töistä tultuaan.”  

 

Kuten lukija jo ehkä arvaakin, keskeisessä resurssiongelmassa on Kirsin kertomuksessa kyse liian 

vähäisten resurssien lisäksi myös siitä, että Kalle parisuhderesurssina ei vastaa Kirsin 

parisuhdetavoitetta. Kirsin mukaan Kalle on, joitakin attribuutteja mainitakseni, ilkeä, negatiivinen, 

alistava, kotoa paljon poissa oleva, väkivaltainen Kirsiä kohtaan, erilaisia kiristyskeinoja käyttävä, 

usein kaljaa juova sekä heikkoutta sairaalloisesti pelkäävä. Kallesta parisuhderesurssina saa sen 

käsityksen, että hänen kanssaan eläminen pikemminkin vaatii  kuin antaa resursseja. Anun 

kuvaama, puolisoiden välinen keskustelu työhön liittyvistä negatiivisista tunteista selviämiseksi, 

toimii huonosti Kirsin parisuhteessa. ”Minulle paras keino purkaa työssä sattuneet harmit, on 

kertoa ne ensimmäisellä kohdalle sattuvalle – unohdan ne saman tien, kun olen saanut suustani 

ulos. Miehelle tällainen varaventtiilinä toimiminen ei sopinut lainkaan (…) hänen mielestään aina 

vain valitin töistäni.” Kirsi kertoo tarinansa alussa miten omistautunut hän työlleen, ja sen ohessa 

suorittamilleen opinnoille, oli. Työhön liittyvät kuvailut ovat tarinan alkupuolella myönteisiä, mutta 

muuttuvat kertomuksen kehittyessä kielteisemmiksi. Ensimmäisen lapsen syntymän yhteydessä 

Kirsi menetti sattumien summana työpaikkansa ja hänen uusi työpaikkansa oli entistä vaativampi. 

”Työni osoittautui raskaaksi sekä henkisesti, että fyysisesti.”  
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Raskauteen ja lasten syntymään liittyvät kokemukset ovat olleet Kirsille vaikeita. ”Miehen ilo 

raskaudesta tyssäsi siihen, kun vatsani alkoi kasvaa. Hän kieltäytyi rakastelemasta kanssani, sillä 

iso mahani ällötti häntä (…) Hän nautti ilmeisesti heikosta tilanteestani, juominen ja kotoa 

poissaolot lisääntyivät, pahimmillaan hän kävi minuun käsiksi, potki ja löi mahaani.” Tilannetta 

pahensi edelleen se, että synnytyksen vuoksi heikkoon kuntoon joutuneen Kirsin auttamisen sijasta 

Kalle uppoutui entistä enemmän töihinsä. Kirsin sukulaiset kävivät kuitenkin vuorotellen 

auttamassa häntä heti lapsen syntymän jälkeen. Tämä sosiaalinen resurssi siis oli Kirsin tukena, 

toisin kuin Helenan ja Paulan kertomuksissa. Kumpikin heistä harmittelee sitä, että sukulaisten 

kontaktiverkko on kaukana. Tosin sukulaisten vaikutus ei aina  välttämättä ole yksilön tai 

parisuhteen hyvinvointia tukeva. Kirsi nimittäin mainitsee ensimmäiseen, nykyisen suhteensa 

erokertaan liittyen, että ”(…) sukulaisilleni en kuitenkaan kehdannut kertoa eronneeni, sillä 

edellinen eroni 12 vuotta kestäneestä suhteesta oli ollut ’häpeä’.” Samanlaisia tuloksia on saanut 

myös Määttä (2000, 142-145), joka osuvasti kuvaa sukulaisia sekä parisuhteen tueksi että taakaksi.  

 

Kirsin kertomuksesta kohoavia tuntemuksia ovat tyytymättömyys, ahdistus, kyllästyneisyys, 

järkyttyneisyys, harmitus, krooninen väsymys, riittämättömyys, kiukkuisuus, ärtyneisyys, 

ylipäätään fyysisesti ja henkisesti epämukava olo sekä, selittämättömät fyysiset oireet. Omien 

tuntemuksiensa lisäksi Kirsi kertoo, että myös Kalle kärsi, koska hän joutui luopumaan 

viikonlopputöistä – lastenhoidon sekä Kirsin vuorotyön vuoksi – ja koska Kallen omassa 

työnkuvassa tapahtui samanaikaisesti muutoksia. Niin Kirsin kuin Helenan ja Paulan kirjoitelmissa 

kerrotaan lasten sairastumisesta ja tämän aiheuttamista lisäongelmista työjärjestelyjen suhteen. 

Helenan ja Kirsin kertomuksissa myös äiti saa fyysisiä oireita.  

 

Kertomuksen kirjoittamishetkellä Kirsin jokapäiväisenä haaveena ja tavoitteena oli päivätyön 

hankkiminen ja henkinen vapaus, jonka edellytyksenä Kirsin mukaan on Kallesta eroaminen. 

Ansiotason putoamisen vuoksi tämä kuitenkin edellyttäisi sitä, että hänen pitäisi jättää lapset 

Kallelle.       
 
 
9.2.3 Kontrasti  
 

Helenan, Kirsin ja Paulan kertomuksissa ennen – nyt  –dikotomia kertoo, mitä asioita kirjoittajat 

kokevat muutoksen myötä menettäneensä, mitä he kaipaavat. Helenan kertomuksessa puhutaan 

ihanasta parisuhteen alun ajasta, joka muuttui oikeastaan jo silloin, kun hän valmistui ja aloitti 
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työnhaun. Helenan, kuten Anunkin tarinassa, ”kolmas” tunkeutui romanttisen rakkauden väliin 

opiskeluajan loppumisen jälkeen. Helenan romanttisen alun kuvaukseen lisänyanssinsa tuo se 

seikka, että pariskunta asui toisessa maassa, kaukana sukulaisista, ja heillä oli paljon yhteistä aikaa 

sekä ”yhteisiä traditioita”. Töiden aloittamisen jälkeen Helena kertoo, että ”(…) jo tuolloin oli 

toisinaan tunne, että pitäisi ehtiä pysähtymään.” Yhteiset lomamatkat, usein toistuvat ravintola-

ateriat sekä kunnon hoitaminen olivat tuon ajan kompensointi- ja selviytymiskeinoja. 

Radikaalimmin tilanne muuttui, kun kauan odotettu lapsi viimein syntyi. Pian tämän jälkeen alkoi 

pariskunta rakentaa kesämökkiä, yhteistä unelmaansa ja tavoitettaan.  Näiden tapahtumien jälkeen 

Helenalla ei ollut enää yhteistä aikaa eikä omaa aikaa, oli vain lapsen ja perheen aikaa, jatkuvaa 

suorittamista. Juuri oma aika, vapaus olla pitkästä aikaa yksin, oli se seikka, jonka Helena 

tyytyväisenä toivotti tervetulleeksi palatessaan jälleen töihin.  

 

Jallinojan (2000) mukaan nuoret tiedostavat ajan suhteen sen, että oma aika vaihtuu jossain 

vaiheessa perheen ajaksi. Hänen mukaansa nuoret yrittävät pitkittää aikaa ennen lapsia – jotta ei 

tarvitsisi katua sitten myöhemmin – ja omistaa tämän ajanjakson vain ”itselle”. Aikaan lapsien 

syntymän jälkeen ei voi enää suhtautua ”itsekkäästi”. (Emt., 122-123.) Tästä huolimatta sekä Paula, 

Helena että Kirsi kaipaavat juuri aikaa, metaresurssia, suuren muutoksen jälkeen. Paula harmittelee 

sitä, ettei voi enää lasten syntymän jälkeen osallistua mihinkään säännölliseen harrastusryhmään, 

koska lapset ovat riippuvaisia hänestä Pekan iltavuoroviikolla. Paulan tarinasta, kuten Helenankin, 

välittyy myös kaipaus yhteiseen parisuhdeaikaan. Kirsin tarinassa kontrastin vastanapoina on aika 

ennen parisuhteen alkua ja aika parisuhteen alkamisen sekä lasten syntymän jälkeen. Kirsin mukaan 

aika ennen Kallea oli ”täyttä elämää”, jolla hän tarkoittaa työlle omistautumista, harrastuksia, 

ulkomaanmatkoja ystävien kanssa sekä, sukulaisten tapaamista. Heti suhteen alkua kuvailevan 

osion jälkeen Kirsi kertoo miten monilla eri tavoin suhde Kallen kanssa on rajoittanut hänen 

elämäänsä, toisin sanoen, ajankäyttöään.  

  

9.2.4 Kompensointi- ja selviytymiskeinot 
 

Madaltuneita resursseja kompensoidaan kaikkien kolmen naisen kertomuksissa ulkoista apua, eli 

päivähoitopalveluja, käyttämällä. Kirsin ensimmäinen lapsi oli päivähoidon alkaessa iältään 10 

kuukautta, Paulan vähän yli vuoden ikäinen ja Helenan puolitoistavuotias. Päivähoidon ansiosta he 

ovat voineet käydä töissä pienen lapsen vaatimasta ajasta ja energiasta, eli resursseista, huolimatta. 

Kirsi on turvautunut kunnalliseen vuorohoitoon ja viikonloppuisin Kalle on pitänyt huolta lapsista. 

Myös puhelinta voidaan pitää kompensointikeinona, sillä sen avulla Kalle ja Kirsi ovat sopineet 
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lasten hoitoa ja kaupassa käyntiä koskevista järjestelyistä. Synnytyksen vuoksi madaltanutta 

fyysistä kuntoa kompensoidaan Kirsin tarinassa sekä sukulaisten apuun turvautumalla että 

fysioterapeutilla käymällä. Kompensointikeinona voidaan pitää myös kunnallista kodinhoitajaa, 

jonka palveluja Kirsi käytti fysioterapiaan vaadittavien aikaresurssien järjestämiseksi. Parisuhteen 

arkea Kirsi on pyrkinyt muuttamaan toimintakeskeisiä selviytymiskeinoja käyttäen, eli yrittämällä 

ylipuhua Kallen kanssaan perheneuvolaan tai ammattiauttajan luo – mutta turhaan. Kirsin mukaan 

heikkoutta ja sairautta ihmisissä vihaavaa Kallea ei saa perheen kanssa neuvolaan, jonka  ahkeria 

asiakkaina hän ja lapset ovat.  

 

Emootiokeskeisiä selviytymiskeinoja Kirsin kertomuksessa ovat keskustelut ystävien kanssa, 

tulevaisuuteen liittyvät toiveet sekä tapahtumien selittäminen itselle myönteisellä tavalla. Kirsi 

selittää Kallen käytöksen ainakin osittain johtuneen Kirsin ”paremmuudesta”. ”Olin häntä 

koulutetumpi ja älykkäämpi, sekä verbaalisesti lahjakkaampi, tulin taloudellisesti toimeen omillani, 

hänellä ei oikein ollut mitään millä painaa minua alaspäin ylentääkseen itseään.” Kirsi kertoo 

itselleen, ja samalla minulle, tarinaa, joka auttaa häntä kaikkien vaikeuksien jälkeen eheytymään, 

näkemään itsensä myönteisessä valossa sekä luomaan jatkuvuutta muutostilanteessa. Tarinoita 

käytetään nimittäin juuri näihin tarkoituksiin muiden tarkoitusten ohella (Hänninen 2003, 95; 

McAdams 2001, 628-632). Kirsi mainitsee, että ”(…) tämä kirjoitus toimii (…) eroprosessin 

purkautumisväylänä.” Ehkäpä tarinan kertominen on hänelle siis myös keino saada lisärohkeutta 

heti ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen aloittamiensa erosuunnitelmiensa toteuttamisessa. Tähän 

viittaavat sekä eroon liittyvät maininnat sosiaalisesta häpeästä että Kirsin pohdinta siitä, miten hän 

kykenee järjestämään asiat taloudellisesti eron jälkeen. Erosuunnitelmia ja uuden työpaikan, 

päivätyön, hakupyrkimyksiä voidaan pitää toimintakeskeisinä selviytymiskeinoina. Samalla ne 

edustavat selektiivistä sekundaarikontrollia. Uuteen työpaikkaan ja toisenlaiseen tulevaisuuteen 

liittyvät ajatukset ja teot nimittäin auttavat Kirsiä pysymään eropäätöksessään ja jatkamaan 

päivätyön etsimistä. Kalleen liittyviä negatiivisia ajatuksia voidaan puolestaan pitää 

kompensatorisen sekundaarikontrollin keinoina, sillä ne auttavat Kirsiä irrottautumaan avomieheen 

kytkeytyneistä tavoitteista, odotuksista ja haaveista.  

 

Helenan ja Paulan kertomuksissa käytetään kompensointikeinoja niin toiminnan ylläpitämiseksi 

työtavoitteiden alueella kuin parisuhteessakin. Työn ja oman ajan näkökulmista 

kompensointikeinoina käytetään päivähoitopalveluja, ja Paula mainitsee myös iltapäivähoidon, 

kunnallisen kodinhoidon sekä Mannerheimin Lastensuojeluliiton hoitajat. Parisuhteen 

näkökulmasta Helena ja Henrik ovat keksineet hyvän kompensoinniksi luettavan keinon: he ovat 
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sopineet ystäväperheensä kanssa lastenhoidon vuorottelusta, jotta kaikki saisivat vähän 

”parisuhdeaikaa”. Helenan tarinassa käytetään kompensointikeinona myös puhelinta, Henrikin 

työmatkojen aikana.  

 

Helenan ja Paulan tarinoissa esiintyy useita sellaisia ajatuksiin tai toimintaan viittaavia mainintoja, 

jotka voidaan tulkita selektiivisen sekundaarikontrollin keinoiksi sekä emootiokeskeisiksi 

selviytymiskeinoiksi. Näitä ovat muun muassa positiivisen asenteen ja rakkauden ylläpito, ajatukset 

”siitä oikeasta”, ajatukset siitä, että tulevaisuudessa tilanne helpottuu, tulevaisuuteen liittyvät toiveet 

ja haaveet (potentiaaliset tavoitteet), kunnon ylläpito, tyytyväisyys työtilanteeseen ja terveyteen, 

parisuhteen hoitamisen tärkeyden tiedostaminen sekä, liialliseen työelämään keskittymiseen 

liittyvien riskien tiedostaminen.  

 

Suurin ero Kirsin tilannetta Paulan ja Helenan tilanteeseen verrattaessa on se, että Kirsin kohdalla 

muutenkin haastavan tilanteet vaikeudet koetaan entistä suurempina, koska puolison käytös on niin 

pahassa ristiriidassa Kirsin tavoitekuvaan liittyvien ”hyvän puolison” ominaisuuksien kanssa 

(”hyvästä puolisosta”, ks. Rusbult 1983, sit. Kurdek 1998, 181). Kallen lastenhoitoavusta 

huolimatta parisuhderesurssiin liittyvistä pettymyksen ja loukatuksi tulemisen tunteista 

selviytyminen kuluttaa Kirsin jo muutenkin niukkoja resursseja. Selviytymiskeinojen käyttö 

nimittäin vaatii aina resursseja, vaikka onnistuneen selviytymisen pitäisikin ehkäistä lisäresurssien 

menetys (Hobfoll 2002, 314). Kirsin kertomus eroaa kahden muun naisen kertomuksiin verrattuna 

myös sen suhteen, että Kirsi epäili liittoa alusta alkaen – samaten kuin monet Määtän (2002, 50) 

avioeroa koskevaan tutkimukseen kirjoittaneista.  

 

Naistenlehtien parisuhdeartikkeleita analysoinut Jallinoja (1997, 133-136) katsoo, että artikkeleissa 

jatkuvasti toistuvat maininnat pariskunnan yhteisestä ajasta, parisuhteen hoitamisesta ja pariskunnan 

yhteisistä keskusteluista kertovat aviosuhteen individualisoitumisesta. Juuri näitä samoja aiheita 

painotetaan myös Helenan ja Paulan kertomuksissa. Kirsin tarinassa nämä samat seikat korostuvat 

niiden puuttumisen vuoksi. Parisuhdeartikkeleissa nämä kyseiset suhdetyön muodot tuodaan esiin 

pitkien avioliittojen yhteydessä (emt.). Pitkän avioliiton katsotaan siis olevan ideaali, tavoite 

sinänsä. Tätä argumenttia tukee se, että monet tutkimukset keskittyvät nimenomaan sellaisten 

tilastollisten tekijöiden etsimiseen, jotka eroavat toisistaan pitkäkestoisia liittoja lyhytkestoisiin 

verrattaessa (esim. Karney & Bradbury 1995). Jallinojan tutkimusta Paulan, Helenan ja Kirsin 

kertomuksiin verrattaessa voidaan päätellä, että he ovat omaksuneet omiin tarinoihinsa aineksia 
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sosiaalisen tarinavarannon pitkäikäisten liittojen mallitarinoista. Näitä aineksia he ovat 

hyödyntäneet muun muassa tavoitteita asettaessaan sekä sopivia optimointikeinoja pohtiessaan.  

 

Pitkäkestoisen liiton katsotaan olevan samalla onnellinen liitto, koska pariskunta on edelleen 

yhdessä. Mikäli oletetaan, että tavoitteiden saavuttaminen on yhteydessä hyvinvointiin ja 

onnellisuuteen (Carver & Scheier 1998, 120-125; Emmons 1999, 45), niin voidaan päätellä, että 

tällöin pitkäkestoiset liitot edesauttavat kummankin parisuhteen osapuolen  tavoitteiden 

saavuttamista. Tätä väitettä tukee myös Määtän (2000, 141-174) tutkimustulokset. Hyvinvoinnin ja 

onnellisuuden saavuttaminen edellyttää tosin sitä, että yksilö on tietoinen tavoitteistaan ja siitä 

tukevatko tavoitteet todella hänen hyvinvointiaan.38 Lisäksi yksilön tulisi kyetä valikoimaan  

sosiaalisen tarinavarannon tarinoista malleikseen vain ne, jotka ovat yhdenmukaisia hänen 

hyvinvointinsa kanssa.  

 

9.3 Naisen parisuhdetavoitteet, miehen uratavoitteet ja rajalliset resurssit 
  

Pilville39 romantiikkaa ja perhearvot ovat tärkeitä, työstään hän ei puhu muuten kuin kysyttäessä. 

Pilvi kertoo silmät loistaen, menneisyyteen upoten, hankkimastaan ihanasta hääpuvusta ja  

suunnittelemistaan satuhäistä. Hän puhuu kaihoten ihanasta ajasta yhdessä Pasin kanssa, kuvailee 

hänen ostamiaan lahjoja sekä kukkia ja mainitsee lapsiin liittyvät haaveensa. Pilvi myös todistelee 

hänen ja Pasin yhteensopivuutta mainitsemalla useita kertoja heidän samankaltaisuutensa. ”Kaikki 

sano, että te ootte niin samannäköisiä ja meitä sanottiin sisaruksiksi ja sanottiin aina, että vakka on 

löytänyt kantensa ja kaikkea tällasta (…)” Tämän jälkeen Pilvi murtuu ja toistaa jälleen ettei hän 

ymmärrä. ”On niin surku olo, kun tietää mitä se on ollut ja kun mun mielestä ei ollut mitään syytä 

erota.” Pilvin mielestä työ ei ole oikea syy erota, mutta siitä huolimatta Pasi oli vain sanonut, että 

heidän täytyy lopettaa suhde, koska hänen on nyt aika keskittyä työhön. Avioliiton ja perheen aika 

tulkoon sitten myöhemmin. Muiden naisten olemassaolon Pasi kielsi jyrkästi Pilvin monista 

epäilyistä ja muutamista ”todisteista” huolimatta. Pilvi on lohduton laskiessaan ikäänsä ja 

pohtiessaan kuinka monta vuotta hänellä on vielä hedelmällistä aikaa jäljellä. Pilviä harmittaa ero 

kaiken muun lisäksi myös sen vuoksi, koska hänen ideaalinsa on  ”(...) kerran kihloihin ja kerran 

naimisiin.” Siitä huolimatta myös hänen edellinen kihlauksensa purkautui, Pilvin mukaan, koska 

hän ”oli mustelmilla”.  
                                                           
38 Esimerkiksi henkilö, joka asettaa sosiaalisessa ympäristössä arvostettuja tavoitteita, ei välttämättä koe hyvinvointia 
tavoitteet saavutettuaan, mikäli tavoitteet ovat ristiriidassa hänen henkilökohtaisen motivaatiosuuntauksensa kanssa 
(Brunstein, ym. 1998, sit. McAdams 2001, 491-492).  
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Pilvin kertomuksessa toistuvat samat, ainakin osittain perinteiset teemat, jotka naistenlehtien 

parisuhdeartikkeleissa tehdään mediatapahtumiksi: ”sen oikean” löytäminen, elämänpituinen suhde, 

kihlautuminen, ihanat häät, romanttinen aika yhdessä, suhdetyö sekä lapset (Jallinoja 1997,  118-

136). Pilvi haluaa kertoa parisuhteestaan tämän mallitarinan kautta, mutta ei onnistu siinä täysin, 

koska Pasi ei näytellyt omaa osaansa tarinaan sopivalla tavalla. Tähän mallitarinaan ja myös siihen, 

että Pilvi on jo voiton puolella eroprosessin läpikäymisessä, viittaa toivomus, jonka Pilvi esittää 

haastattelun lopussa. ”(…) mää toivon, että munkin eteen tulee jossain vaiheessa, sik kun mää osaan 

avata ne silmät, joku sellanen, joka haluu mun kanssa sit sen koko sadun…” (nyyhkytyksiä)…   

 

Keskeinen resurssiongelma Pilvin kertomuksessa juontuu siis hänen ja Pasin tärkeimpien 

tavoitteiden erilaisuudesta.”(…) mä sanoin Pasille, että mun mielestä se on niinkin, että jos kotona 

on asiat hyvin, niin sä jaksat silloin muutakin elämää ja tota… Meillä on ihan täysin näkemysero, 

elikkä Pasi ajattelee koko ajan, että hän panostaa siihen tyähön ja se työ on koko ajan numero yksi, 

ja sen jälkeen, kun hän on niin korkeella ettei siitä ehkä pääse korkeemmaks, niin sitten hän voi 

alkaa ajatteleen perhettä ja lasten saantia ja kaikkee tällästa…” Siitä huolimatta, että Pasi Pilvin 

mukaan oli ”se oikea”, eli tavoitteen kannalta oikeanlainen parisuhderesurssi, Pilvin tavoitteen 

saavuttamista vaikeutti se, että Pasi allokoi niin suuren osan resursseistaan työhön.  

 

Pilvin ja Pasi tavoite-erot ovat hyvä esimerkki puolisoiden toisiinsa sopimattomista preferensseistä, 

joita Rusbult ym. (2004, 288) kutsuvat termillä keskinäisriippuvaisuuden dilemma. Tutkimukset 

osoittavat (esim. Diener & Fujita 1995; Eby ym. 2005, 166; Kinnunen ym. 2000, 21-22; Pulkkinen 

ja Kokko 1997, 104-105), että vaikka perhe ja parisuhde on useimmille, sekä miehille että naisille, 

elämän tärkein osa-alue, naiset pitävät miehiä useammin perhettä ja ihmissuhteita kaikkein 

tärkeimpänä asiana. Miehet sen sijaan painottavat naisia enemmän työn tärkeyttä. Tähän luontevasti 

sopien, naiset optimoivat miehiä enemmän parisuhdetavoitteita, ja naiset myös raportoivat miehiä 

runsaammin parisuhdetavoitteita (Wiese ym. 2000, 286, 289). Edelleen, parisuhdetavoitteita 

koskeva, puolison antama tuki on voimakkaasti yhteydessä naisten koettuun 

parisuhdetyytyväisyyteen, mutta vain vähän yhteydessä sellaiseen puolison antamaan tukeen, joka 

kohdistuu naisen yksilöllisiin tavoitteisiin. Miesten parisuhdetyytyväisyys sen sijaan on 

voimakkaasti yhteydessä sellaiseen puolison antamaan tukeen, joka kohdistuu hänen yksilöllisiin 

tavoitteisiinsa –  puolison parisuhdetavoitteisiin kohdistuvan tuen ohella (Brunstein ym. 1996). 

Työn ja parisuhteen tavoitteiden tärkeysjärjestyksen erilaisuudesta johtuen ei ole yllättävää, että 
                                                                                                                                                                                                 
39 Pilvin kertomus on ainoa aineiston haastattelu.  
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naiset voivat usein miehiä huonommin avioliitossa ja ovat puolisoitaan tyytymättömämpiä 

avioliittoonsa (Cutrona 1996, 20-21; Kinnunen ym. 1997, 111; Määttä 2002, 29-35; Pines 1996, 

108-120; Tolkki-Nikkonen 1990, 73-74).  

 

Jo seurustelun alkuajoista lähtien Pasi oli korostanut työn tärkeyttä. Pilvin tarinassa kuvataan miten 

Pasi optimoi, eli investoi resurssejaan, aina vain enemmän ja enemmän työtavoitteisiinsa. Heti 

opintojen loppumisen jälkeen Pasi lähti kahdeksi vuodeksi töihin ulkomaille. Tämän jälkeen hän 

otti työpaikan vastaan pääkaupunkiseudulta. Pilvi ajatteli, että aika ulkomailla menee nopeasti, 

odotti, eikä etsinyt uutta parisuhderesurssia. Pilvin käyttäytymistä voidaan pitää motivaatiota 

ylläpitävänä selektiivisenä sekundaarikontrollina tilanteessa, jossa tavoitteen saavuttaminen 

vaikeutuu. Pasin ollessa ulkomailla he tapasivat joka toinen viikonloppu, mitä voidaan pitää 

vähäisen yhdessä vietetyn ajan kompensoinniksi. ”(…) mutta sitten kun se tuli sieltä takas (…) sille 

tarjottiin töitä pääkaupunkiseudulta ja se otti sen saman tien vastaan. Eli se oli sellanen, että mikä 

mua loukkas ihan hirveesti, koska mä olin oottanu sitä kaks vuotta (…)” Pilvi oli toivonut, että he 

voisivat vihdoin asua yhdessä ja tunsi itsensä nyt loukatuksi sekä harmistuneeksi. Pilvin 

harmistuneisuutta lisäsi edelleen se, että Pasi ei ollut keskustellut Pilvin kanssa ennen työtä 

koskevaa päätöstään. Tämä tapahtuma on Pilvin tarinassa kontrastin rajapyykki.  

 

Aikaan ennen Pasin muuttoa kuuluivat yhteiset fyysiset harrastukset, viikonloput Pasin vanhempien 

mökillä, keskinäinen toisen huomioiminen, yhteiset lomamatkat sekä monenlainen ”hulluttelu”. 

Alettuaan uuden työn Pasi muuttui. Hän ei enää kertonut Pilville rakastavansa tätä ja alkoi puhua 

loukkaavalla tavalla. Tavalla, joka Pilvin mielestä muistutti Pasin vanhempien parisuhteen 

”henkiselle helvetille” ominaista kommunikointia. Puolisoiden välistä kommunikointia 

tarkastelleiden tutkimusten mukaan juuri kommunikoinnin negatiivisuus, ja etenkin jyrkkä kritiikki, 

liittyvät onnettomiin parisuhteisiin ja ennakoivat usein pariskunnan eroa (Carstensen ym. 2004, 

467; Driver ym. 2003). Muiden muutosten ohella Pasi alkoi, Pilvin kertomuksen mukaan, ihannoida 

nuoruutta ja poikamieselämää huonetoverinsa mallin mukaisesti. 

 

Yhteisiä viikonloppuja Pasin uuden työn alkamisen jälkeen Pilvi kuvaa seuraavasti: ”(…) työ vei 

siltä niinku niin paljon, että tosi usein se saatto olla sitä, että se nukkuu, syö ja nukkuu (…) sit siinä 

alko just sitä oleen, että ittestä tuntu, että miks mä en ole tärkee ja mä en niinku saa toiselta mitään 

ja näin poispäin.” Pilvin mukaan Pasi oli väsynyt, koska tämä oli työn vaativuuden vuoksi 

nukkunut eräskin viikko vain 20 tuntia. Tilanteen vakavuudesta kertoi Pilvin mukaan myös se, että 

hän näki Pasin itkevän – ensimmäisen kerran heidän parisuhteensa aikana – koska tämä oli niin 
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väsynyt.  Ilmeisesti Pasin käytöksen muutos on ainakin osittain selitettävissä sillä, että hänen työnsä 

koettu stressimäärä kasvoi. Työstressi nimittäin vaikuttaa yksilön oman hyvinvoinnin madaltumisen 

välityksellä myös parisuhteeseen (Sihvo 2002, 26-30).  

 

Pilvi hoiti kaikki kotityöt ja maksoi myös Pasin laskut, jotta heillä olisi mahdollisimman paljon 

aikaa yhdessä. Hän siis kompensoi täten Pasin madaltuneita resursseja. Tästä huolimatta 

viikonloput jäivät lyhyiksi, ja niukoista resursseista kilpailivat Pilvin kanssa myös Pasin 

harrastukset, joihin hänellä ei viikolla ollut aikaa tai energiaa. Lopulta tilanne ajautui siihen, että 

Pasi ei Pilvin mukaan halunnut tulla enää tapaamaan Pilviä, koska se olisi ollut töiden lisäksi liian 

raskasta. Pasi siis päätti toistaiseksi kokonaan eliminoida yhden tavoitealueistaan, jotta pystyisi 

investoimaan vieläkin enemmän resursseja työtavoitteelleen. Parisuhteensa uhraamalla hän 

hankkiutui eroon myös perheen vaatimusten aiheuttamasta lisästressistä. 

 

Keskeiseen resurssiongelmaan liittyviä, Pilvin tarinasta esiin piirtyviä tunteita ovat huoli Pasin 

vuoksi, harmitus, hämmennys, loukatuksi tulemisen tunteet, pettymys, yksipuolisen parisuhteeseen 

investoinnin aiheuttamat arvottomuuden tunteet, mustasukkaisuus sekä surullisuus. Pilvi optimoi 

parisuhdetavoitettaan tukemalla Pasia monin eri tavoin, ja samalla hän pyrki ennaltaehkäisemään, 

tai ainakin minimoimaan, Pasin runsaan työnteon aiheuttamat kielteiset vaikutukset tämän 

hyvinvoinnille. Pasille Pilvin tarjoama apu oli kompensointikeino, jonka avulla hän kykeni 

säästämään osan resursseistaan.  

 

Aiemmin, jo vuosi ennen eroa, Pilvi oli yrittänyt saada Pasin käymään kanssaan parisuhdeterapeutin 

vastaanotolla. Pilvi nimittäin ajatteli, että ehkä Pasi pystyisi puhumaan asioista jollekulle 

ulkopuoliselle paremmin kuin hänelle. Pilvi kertoo, että ”(...) Pasi on hirveen huano jutteleen (…)” 

Kun Pilvi yritti puhua asioista, Pasi karkasi usein lenkille tai lähti takaisin pääkaupunkiseudun 

asuntoonsa. Tämä sama ilmiö, miesten vetäytyminen naisten yrittäessä puhua tunteista, tunnetaan 

hyvin parisuhdetutkimusten piirissä (Carstensen ym. 2004; Gottman 1994). Parisuhdeterapian 

toimivuutta ei kuitenkaan päästy edes kokeilemaan, koska Pasi ei suostunut tulemaan terapeutille. 

Pilvi lupautui niin ikään tulemaan Pasin luokse viikonloppuisin, jolloin Pasin ei tarvitsisi ajaa hänen 

luokseen. Myös tämän ehdotuksen taustalla voidaan nähdä olevan pyrkimys säästää Pasin 

resursseja. Pasi kuitenkin tyrmäsi Pilvin idean. Nämä kaikki edellä mainitut keinot ovat luettavissa 

ongelmakeskeisiin selviytymiskeinoihin. Niiden joukkoon kuuluvat myös Pilvin yritykset saada 

Pasi vakuuttumaan siitä, että hän ei ole korvaamaton töissä.  
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Eron jälkeisenä, emootiokeskeisinä selviytymiskeinoina Pilvi käyttää muun muassa asioiden 

selittämistä itseään suojelevalla tavalla. Hän etsii syitä parisuhdeongelmiin Pasin työn lisäksi tämän 

huonetoverin huonosta vaikutuksesta, mahdollisista muista naissuhteista sekä Pasin perheestä. Eron 

jälkeen Pilvi on keskittänyt resurssinsa erosta selviämiseen, mutta tätä kuitenkin vaikeuttaa se, että 

Pasi pitää häneen jatkuvasti yhteyttä ja vihjailee heidän yhteiseen tulevaisuuteensa – sitten kun hän 

on ”(…) niin korkeella ettei siitä ehkä pääse korkeemmaks.” 

 

9.4  Uranaisen parisuhde 
 

Kun Pilvin kertomuksessa kyseessä on puolison runsas resurssien työhön allokointi, kertoja itse 

investoi Marikan tarinassa paljon resurssejaan työhön. ”(…) olen aina ollut jonkinasteinen 

työnarkomaani” kertoo Marika aivan tarinansa alussa. Samalla hän viittaa protestanttiseen 

työetiikkaan sekä sodanjälkeisiin vuosiin, jolloin hän syntyi. Sekä Kortteinen (1992, 34-72) että 

Roos (1987, 57-58) kertovat työllä olevan erittäin tärkeä asema sotasukupolvien kerronnassa. Myös 

tätä nuorempien suomalaisten tarinoissa korostetaan työtä, mutta sen ohella koulutus ja ihmissuhteet 

ovat nousseet merkittävään asemaan. Marikan kertomuksessa ei koulutusta mainita, mutta muuten 

se muistuttaa suomalaisten työkertomusten perusrakennetta. Tämän rakenteen mukaan ”on kovaa, 

on pakko selvitä, on selvinnyt ja on ylpeä siitä” (Kortteinen 1992, 43). Sama työn kovuus välittyy 

myös Pilvin kertomuksesta, vaikka se ei hänen omaan työhönsä liitykään.  

 

Marika kertoo tarinassaan yhteensä kolmesta eri ansiotyöstä, joista kolmas on hänen nykyinen 

työnsä. Kovuuden kokemus välittyy tavasta, jolla työstä kerrotaan, ja tämä kovuus kärjistyy 

nykyiseen työpaikkaan liittyvissä kuvailuissa. ”Vuoden kuluttua, kun aloin jollain tavalla päästä 

kärryille asioista, minulle annettiinkin ilman mitään ennakkoneuvottelua uusi tuotealue entisten 

lisäksi (…) Muistan kun toukokuussa hakkasin puita ja ajattelin, että on pakko selvitä (…)” Marikan 

ajatuksia siitä, että on pakko selvitä, voidaan pitää selektiivisen sekundaarikontrollin keinona 

tilanteessa, jossa tavoitteiden saavuttaminen vaikeutuu. 

 

”Maurille en enää niin paljoa edes kertonut työasioista. Herkkänä ihmisenä Mauri otti ne asiat 

kovin voimakkaasti.” Marika viittaa useaan otteeseen – ja erityisesti takaiskujen hetkellä – siihen, 

että hän ei suhtaudu asioihin tunteella vaan järjellä. Itseään hän kuvaa, muutama vuosi pariskunnan 

yhdessä asumisen jälkeen, selkärangaksi, jolle hänen ja Maurin elämä perustui. Marikan kuvailuista 

tulee helposti mieleen määritelmät voimakkaasti työhönsä sitoutuneista ja usein maskuliinisilla 

luonteenpiirteillä varustetuista uranaisista. Työhönsä vahvasti sitoutuneet naiset ovat 
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emotionaalisesti vakaita, itsenäisiä, tavoitehakuisia, itseensä luottavia, itsevarmoja ja vähäisen 

liittymisen tarpeen omaavia (Lobel ym. 1993; Stoltz-Loike 1992). Jälkimmäiseen piirteeseen viittaa 

muun muassa se, että Marikan mukaan kaukosuhde sopi hänelle hyvin, koska silloin se ei häirinnyt 

liikaa omaa elämää. Lisäksi Marika viittaa monessa kertomuksen kohdassa omaan, mutta myös 

Maurin itsenäisyyteen, sekä kummankin vahvoihin mielipiteisiin, joista välillä ”kinataan”.  

 

Vaikka kerronnasta välittyy alusta alkaen työn kovuus, keskeiseen resurssiongelmaan se johtaa 

vasta nykyisen työn yhteydessä. Aiemmin työn ja parisuhteen alueet olivat melko erillisiä, koska 

ennen Maurin ja Marikan naimisiin menoa ja yhteen muuttoa, 8 vuotta sitten, he asuivat eri maissa. 

Tällöin pariskunta näki toisiaan pääasiassa vain Marikan joululomien sekä hänen kahdesti vuodessa 

tekemiensä, Maurin asuinkaupunkiin suuntautuvien työmatkojen aikana40. Naimisiin menosta 

Marika kertoo ”(…) päätettiin tehdä ratkaisu, joko erotaan tai mennään naimisiin, mutta 

susipariksi ei ryhdytä.” Pariskunnan asuttua yhdessä neljä vuotta Marika alkoi hakea uutta 

työpaikkaa. Impulssin tähän antoi Mauriin, eli parisuhderesurssiin, kohdistuva uhka. ”Se, mikä 

minulle tuli Maurin sairastumisen seurauksena, oli että aloin hakea uutta työpaikkaa. Tiesin, että 

minulla ei ollut tulevaisuutta tuossa pienessä yrityksessä, joten eteenpäin oli yritettävä.” Tätä 

parisuhderesurssiin kohdistuvasta uhasta johtuvaa tavoitteiden tärkeysjärjestyksen muokkausta 

voidaan  pitää menetyksen ennakointiin perustuvana valikointina. 

 

Aikansa etsittyään Marika pääsi töihin suureen yritykseen – hänen nykyiseen työpaikkaansa – joka 

tarjosi haasteita. Marikan ensimmäinen uuteen työpaikkaan liittyvä maininta kertoo, että hänen 

nykyisen toimensa edellinen haltija paloi loppuun. Hänen tekstinsä ikään kuin kysyy, onko tämä 

enne? Keskeinen resurssiongelma liittyy Marikan tapauksessa juuri siihen, että vähitellen Marikan 

työ alkoi vaatia yhä suurempaa sitoutumista (vrt. Jallinoja 2000, 131-132), esimerkiksi 10 tunnin 

mittaisia työpäiviä, työmatkoja ja töiden tuomista kotiin. Uuden työn vaikutusta itseensä Marika 

kuvaa seuraavasti: ”Kaikki harrastukset jäivät, kirjoja ei enää pystynyt lukemaan, sivu illalla ennen 

nukahtamista. Keskittyminen oli vaikeaa, ajatukset pyörivät vain työn ympärillä (…) Aamuöisin tuli 

taasen valvottua ne ihmisen heikoimmat tunnit (…) Ja kaikki asiathan tuntuvat silloin niin 

voimakkailta (…)” Vähitellen uusi työ alkoi vaikuttaa myös parisuhteeseen. ”Loppujen lopuksi 

puolentoista vuoden oravanpyörä minulla alkoi laittaa meidän keskinäisiä suhteita järjestykseen. 

Mauri alkoi kyseenalaistaa  eri asioita  enemmän. Mikään ei ollut enää itsestäänselvyys.” Marika 

                                                           
40 Marikan työmatkojen yhdistäminen Maurin tapaamiseen on  hyvä esimerkki työn ja parisuhteen tavoitteiden 
samanaikaisesta optimoinnista. 
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kuvailee myös sitä, miten kotona työskentelevästä Maurista tuli ”kodin henki”. Hän otti perinteisen 

naisen roolin vaimon investoidessa suurimman osan resursseistaan urakehitykseen. Mauri teki 

ruoan valmiiksi, kattoi usein pöydän ja silitti pyykit, eli hän kompensoi Marikan työn aiheuttamaa 

resurssien madaltumista. Siivouksen ja puutarhatyön he hoitivat yhdessä viikonloppuisin.  

 

Marikan kirjoitelmasta välittyy kuitenkin se, että aivan kitkatta Marikan työn vaatimat järjestelyt 

eivät ole sujuneet. Marika on työsitoutuneisuutensa myötä etääntynyt naisen perinteisestä 

valtakunnasta, kodista. Vaikka Marika hyväksyykin tämän, hänen kirjoitelmansa kertoo silti 

merkityksettömyyden ja riittämättömyyden tunteista, mahdollisesti myös syyllisyydestä. Näistä 

tunteista viestittää se, että hän mainitsee yhdellä sivulla kaksi kertaa käyneensä kotona vain 

syömässä ja nukkumassa ja kaksi kertaa, että hänestä ei ollut kotona mitään iloa itselleen eikä 

muille. Hän myös ymmärtää ja oikeuttaa oman vähäisen läsnäolonsa kautta sen, että Mauri alkoi 

sisustaa heidän yhteistä kotiaan oman makunsa mukaan. ”Olisi minulla siinä paljon sanomista. 

Kävin kotona vain syömässä ja nukkumassa.” Aiheeseen liittyen Marika kertoo, että Mauri heitti 

toisinaan hänen tavaroitaan jäteastiaan, josta hän ne myöhemmin haki takaisin. Tämä ele, samaten 

kuin sisustaminen, voisi olla tulkittavissa aviomiehen tyytymättömyyden ilmaukseksi. Tämän 

nonverbaalin kapinan kautta Mauri saattaa yrittää viestittää, että toivoisi Marikan olevan enemmän 

kotona. Toisaalta, Marika kirjoittaa heihin kumpaankin viitaten, että ”(…) meidän parisuhteen 

suhteuttaminen työelämään on ollut sitä, että työ tulee ensin ja sitten tehdään sitä kivaa yhdessä 

mihin rahkeet riittävät.” Marikan ei mainitse yrittäneensä muuttaa tilannetta vaan näyttää stoalaisen 

tyynesti hyväksyvän sen – ja Kortteisen sanoin – olevan ylpeä pärjäämisestään. Työn vaatimia 

resurssi-investointeja hän selittää ajan hengen kautta ”tämä aika on taas hullua työntekoa ja kovien 

tulostavoitteiden täyttämää”, vaikka myöntääkin tämän jälkeen, että yksilö itse päättää asioistaan. 

 

Asia, jota Marika kertoo eniten kaipaavansa, ja josta heti tarinan alussa esiin tuleva kontrasti kertoo, 

on oma aika. Hänen ainoa oma aikansa on yöllä valvotut tunnit. Marika mainitsee, että ”nuorena 

sitä ehti paljon”. Eli ennen, silloin kun Marika oli nuorempi eikä hän ollut vielä naimisissa tai yhtä 

vaativissa töissä, hänellä oli aikaa myös itselle. Kyseinen lause saattaa viitata myös siihen, että 

Marika selittää resurssien riittämättömyyden tunnettaan muiden syiden lisäksi iän karttumisen 

vaikutuksilla. Tosin hän ei tätä suoraan sano. Jallinoja (2000, 125-126) liittää ajan puutteen 

lapsiperheisiin, mutta Marikan kertomus on hyvä esimerkki siitä, että tämä puute voi esiintyä ilman 

lapsiakin.   
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Marikan ja Maurin parisuhteen kompensointikeinoina41 voidaan pitää jo edellä mainittujen keinojen 

lisäksi yhteisiä (ulko)maanmatkoja, keskusteluja, yhteistä kodinhoitoa, yhteisiä puutarhatöitä sekä 

kaupoissa kiertelemistä. Kerran viikossa he nauttivat  yhden paremman, kauniisti katetun aterian 

viinin kera. Näiden keinojen listaan voidaan Marikan kertomuksen perusteella lisätä vielä yksi 

emootiokeskeinen selviytymiskeino, ”henkisen tsemppaamisen” kirjojen lukeminen. 

Lisäkysymysten yhteydessä Marika haluaa kertoa parisuhteen siitä puolesta, ”(…) joka jäi minulta 

ehkä liikaakin varjoon.” Tällä hän tarkoittaa jokapäiväisiä yhdessä jaettuja aamiaisia ja päivällisiä, 

joista nautitaan useimmiten kynttilöiden valossa, Marikan leipomia marjapiirakoita ja Maurin 

Marikaa huomioivia palveluita. Lisäksi hän kertoo hauskalla tavalla töiden jaosta, että 

”Puutarhatöissä, puun kaadossa ja puun hakkuussa toimimme yhteenpekkaan, kunhan on ensin 

selvitetty kumman mielipide on vahvempi.” Tämän pariskunnan kohdalla ”kinastelu” ilmeisesti lisää 

parisuhteeseen energisoivaa tulta aivan kuten niiden onnellisesti naimisissa olevien pariskuntien 

liitoissa, joita Gottman (1994, 42-44; Driver ym. 2003, 498-499) nimittää kuumaverisiksi (volatile). 

Myös Marikan ja Maurin liitossa korostuva puolisoiden itsenäisyys, toisen kunnioittaminen ja 

tasavertaisuus, johon kotitöiden tasapuolinen jako liittyy, on ominaista kuumaveristen liitoille. 

Tarinansa loppupuolella Marika kertoo, mitä hän on kokemustensa myötä oppinut: ”vain toisiamme 

tukien voimme pärjätä.”   
 

9.5 Työ unelman toteutuksen ja kehityksen areenana – entä parisuhde? 
 

Tähän alatyyppiin kuuluu jäljellä olevat kolme kirjoittajaa, Terhi, Samuli sekä Marko. Näitä 

kirjoittajia yhdistää suuri työlle annettu merkitys, työhön liittyvien mainintojen myönteisyys, 

aikuiset lapset sekä parisuhteessa koetut ongelmat. Keskeinen resurssiongelma liittyy tämän ryhmän 

kohdalla sekä resurssien runsaaseen työhön allokointiin että parisuhderesurssiin. Kumpi näistä 

tekijöistä on muna ja kumpi kana – sitä on vaikea sanoa varmuudella. Näyttää kuitenkin siltä, että 

havaitut ongelmat parisuhteessa ovat kasvaneet resurssien suuren työhön allokoinnin seurauksena, 

mikä taas on johtanut työtavoitteiden lisääntyneeseen optimointiin, mikä on edelleen kärjistänyt 

parisuhdeongelmia, ja niin edelleen.  

 

Markon ja Samulin kertomuksissa parisuhdeongelmiin liittyy vaimon mustasukkaisuus sekä 

omistushalu ja Samulin sekä Terhin kertomuksissa avioliiton ulkopuoliset suhteet. Tällä hetkellä 

keskeinen resurssiongelma on ratkaistu, joten näiden kirjoittajien kohdalla on mahdollista tehdä 

                                                           
41 Näitä samoja keinoja voidaan pitää myös optimointikeinoina resurssien allokoinnista ja tavoitteiden tarkasta sisällöstä 
riippuen.   
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koko tarinaa koskeva juonirakenteen analyysi. Terhi ja Marko ovat eläneet ongelman läpi saman 

puolison kanssa, Samulin tapauksessa ratkaisu oli avioero.    

 

Samulin ja Markon tarinoista löytyy sellaisia yhdistäviä tekijöitä, joita muista kertomuksista ei 

löydy. Yksi niistä on kontrasti, joka näiden miesten tarinoissa sijaitsee tarinan loppupuolella. 

Muiden kertojien tarinoissa kontrasti löytyy kertomuksen alkupuolelta. Samulin ja Markon 

kertomuksissa kontrastin toinen polariteetti liittyy siihen, että nämä miehet eivät ole olleet aiemmin 

tyytyväisiä parisuhderesurssiinsa. Kummankin miehen kertomuksesta puuttuvat kuvaukset ihanasta 

parisuhdeajasta suhteen alussa. Intohimoisen rakastumisen sijasta he ovat jokseenkin passiivisesti 

”ajautuneet” naimisiin, nuorina ja melko kokemattomina. Erityisesti Marko kertoo, että vaimo oli 

se, joka toimi aktiivisesti naimisiinmenon suhteen ja juuri vaimo halusi saada lapsia. Tämä saa 

suhteen näyttämään siltä, että sitä ohjasivat vaimon parisuhdetavoitteet, joihin Marko yritti 

sopeutua, vaikka ei niihin ehkä täysin sitoutunut ollutkaan. Myös Samuli kertoo, että juuri vaimo oli 

se, joka asetti parisuhteen ja perhe-elämän rajat. Kummankin miehen suhde kuitenkin muuttui 

kirjoittajien ollessa jo yli 40-vuotiaita, niin olosuhteiden kuin miesten itsensä muuttuessa. Sekä 

Samuli että Marko korostavat kertomuksissaan työuraansa, jota kummankin miehen tapauksessa 

voidaan hyvällä syyllä kutsua menestystarinaksi. Kumpikin heistä antaa ymmärtää, että työ on 

tarjonnut pakotien avioliiton ongelmista. 

  

9.5.1 Antoisa työ, romantiikan kaipuu ja parisuhteen väärinkäsitykset 
 

Aloitan tämän alatyypin kertomuksien käsittelyn Terhin tarinasta, koska se luo 

samankaltaisuuksiensa vuoksi sillan sekä Marikan että Pilvin kertomuksiin. Marikan kertomukseen 

Terhin tarinaa yhdistää vaimon voimakas urasitoutuneisuus sekä aviomies, joka ottaa kotona 

traditionaalisen naisen roolin vaimon työmatkojen ajaksi. Terhi ei kuitenkaan muistuta 

luonteenpiirteidensä puolesta työsitoutuneita uranaisia. Romanttisuudelle, tunteille sekä 

verbaalisille rakkaudentunnustuksille annetun tärkeyden suhteen Terhi muistuttaa enemmän Pilviä 

kuin Marikaa. Stoltz-Loiken (1992) mukaan uraansa vähemmän sitoutuneet ja feminiiniset naiset 

ovat uranaisia herkempiä, emotionaalisempia sekä vaikutteille alttiimpia. Terhin media-alaan 

kuuluvan työn suhteen juuri nämä feminiiniset ominaisuudet saattavat kuitenkin olla uran kannalta 

eduksi. Terhin kertomuksessa on yhteyksiä myös erityisesti Helenan tarinaan, sillä niissä 

kummassakin kerrotaan ihanasta ajasta yhdessä ennen lapsen syntymää. Terhin kirjoitelman 

mukaan tämä yhteinen ”tosi hauska aika” tosin kesti hieman kauemmin, 10 vuotta. Samaten kuin 

Pilvi ja Helena, myös Terhi kuvaa miten samanlainen hän miehensä Timon kanssa on.  
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Työn suhteen Terhi mainitsee heti kertomuksensa alussa, että kummallakin parisuhteen osapuolista 

oli vakituinen työpaikka jo ennen naimisiin menoa, Terhin ollessa 23-vuotias. Heidän yhteiset 

odotuksensa olivat Terhin mukaan vastaavanlaisia kuin muillakin  nuorilla: ”jossakin vaiheessa 

oma asunto, lapsia jne.” Kontrasti kuitenkin kytkeytyy juuri lapsen syntymään. Terhin tarinaa voi 

tulkita siten, että lapsen syntymästä johtunut aikaresurssin madaltuminen aiheutti Terhin ja Timon 

avioliiton ”ensimmäisen kriisin”. Tämä ei ole yllättävää, sillä lapsen syntymä muuttaa parisuhteen 

dyadin lapsiperheen triadiksi. Usein tämä on liiton kestävyyden ensimmäinen koetinkivi (esim. 

Carstensen ym. 1996, 230-231, Jallinoja 2000, 106; Kurdek 1998, 197). Terhin perheessä tilanne 

rauhoittui uusien rutiinien vakiintumisen myötä, mutta jokin oli silti muuttunut perinpohjaisesti. 

Parisuhde alkoi arkipäiväistyä.  

 

Usein puhutaan äidin ja lapsen välisestä romanssista (Jallioja 2000, 108-109), mutta Terhin 

kertomuksesta saa sen käsityksen, että romanssi vallitsi äidin sijasta pikemminkin isän ja lapsen 

välillä. Terhi kertoo, että hän halusi viettää kahdenkeskisen loman, tai edes viikonlopun, miehensä 

kanssa lapsen tarhaan menon jälkeen. Timolla tällaista tarvetta ei Terhin mukaan kuitenkaan ollut. 

Timo halusi ottaa lapsen mukaan. Tämän seurauksena ”ei menty kahdestaan eikä kolmistaankaan.” 

Terhi alkoi niin ikään kaivata romanttisia keskusteluja ja yritti myös ilmaista sen miehelleen, joka ei 

kuitenkaan ymmärtänyt, mitä hän tarkoitti. Parisuhdeterapeutti Pines (1996, 111) kertoo, että hän 

kohtaan usein työssään eroamispisteeseen ajautuneita pariskuntia, joiden ongelmat kytkeytyvät juuri 

siihen, että aviomiehet eivät ymmärrä, mitä vaimot yrittävät heille kommunikoida. 

Kommunikointivaikeuksia lukuun ottamatta Terhi oli tyytyväinen mieheensä, jota hän kutsuu ”ehkä 

maailman parhaaksi mieheksi”.  

 

Muutaman vuoden päästä, lapsen ollessa vielä alle kouluikäinen, Terhi sai mahdollisuuden toteuttaa 

työn puitteissa unelman, joka hänellä oli ollut jo pikkutytöstä asti. Tämä vaati kuitenkin uhrauksia, 

usein toistuvia viikon mittaisia työmatkoja. ”Mieheni tuki minua uudessa työssäni. Hän sanoi, että 

hän ymmärtää, että hänestä tulee ’yksinhuoltaja’ niin pitkästä aikaa, kun työni sitä vaatii.” 

Työtavoitteiden saavuttamisesta ja menestymisestä huolimatta Terhiä vaivasi kova ikävä, 

syyllisyydentunteet sekä ”halipula”. Halipulalla Terhi tarkoittaa romanttisia keskusteluja ja 

verbaalisia rakkaudentunnustuksia. Fyysistä läheisyyttä ja hellyydenosoituksia heidän liitossaan 

Terhin mukaan kyllä oli. Tästä suullisten rakkaudentunnustusten puutteesta syyttävät monet 

muutkin, sekä nuoremmat että vanhemmat  suomalaiset naiset puolisoitaan (Haavio-Mannila & 

Roos 1999, 257-258). Terhi ei negatiivisista tunteistaan huolimatta halunnut kuitenkaan luopua 
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uudesta työstään, ”(…) koska toteutin siinä unelmaani ja muutenkin olen aina ollut erittäin 

kunnianhimoinen työn suhteen.” Terhi kertoo työlle antamastaan suuresta merkityksestä seuraavasti: 

”minun pitää oikein psyykata itseäni ja muistuttaa usein itselleni, etten tappaisi itseäni työllä.” 

Tämä lause kertoo, että Kortteisen työtutkimuksen kunniakas uhri ei ole vieras Terhillekään.  

 

Työmatkojen aikana Terhi haaveili siitä, miten hän ja Timo viettäisivät romanttista aikaa yhdessä, 

kun hän palaisi kotiin. Nämä odotukset ja kuvitelmat johtivat kuitenkin pettymyksiin, kun Timo 

Terhin palattua halusikin vuorostaan omaa aikaa, Terhin kaipaaman yhteisen parisuhdeajan sijasta. 

”(…) monta kertaa tuli mieleen, että onkohan minua kaivattu täällä ollenkaan, kun lapsi huutaa ja 

mies häviää kuin tuhka tuuleen.” Kontrollin tunne parisuhdetavoitteiden ja kodin alueella alkoi 

heiketä samalla tavoin kuin Marikan kertomuksessa, kun suurin osa resursseista allokoitiin toiselle 

tavoitealueelle. Terhin kertomuksesta välittyy hyvin se, miten epäilyt valtasivat hänen mielensä; 

tarvitsevatkohan mies ja lapsi Terhiä lainkaan, kun he näyttävät tulevan toimeen hyvin ilman 

häntäkin? Vähäisen läsnäolon seurauksena kuvitelmat ja väärinkäsitykset alkoivat selättää 

todellisuutta.42 Epäilyjä vahvisti se, että Timo ei edelleenkään verbalisoinut rakkauttaan, hän ei 

sanonut rakastavansa Terhiä. Terhi piti tätä nyt varmana merkkinä siitä, että parisuhteessa on jotain 

pahasti vialla. Hän yritti vielä puhua asiasta Timolle, eli käyttää ongelmakeskeistä 

selviytymiskeinoa, mutta turhaan. Lopulta tilanne ajautui siihen, että Terhi päätti epätoivoissaan 

ottaa ”henkisen avioeron”. Henkisen avioeron voidaan tulkita olevan kompensatorisen 

sekundaarikontrollin keino. Terhi siis koetti poisaktivoida aiempaan tavoitteeseen pyrkivän 

toiminnan sen saavuttamisen vaikeuden vuoksi.  

 

Hieman tämän päätöksen jälkeen Terhi tapasi  työnsä yhteydessä miehen, joka kertoi Terhille juuri 

niitä asioita, joita hän oli janonnut kuulla. ”Huomionosoitukset upposivat kuin kuuma veitsi voihin. 

Olin myyty. Ihanaa! Joku sanoi, että olen kaunis, mukava (…) Ja lopulta: ’minä rakastan sinua’. 

Tästä alkoi suhde, joka kesti noin vuoden.” Terhin kommunikointiyritysten todellinen viesti 

tunkeutui Timon tajuntaan vasta sillä hetkellä, kun Terhi kertoi muuttavansa toisen miehen luo. 

”Kerroin miehelleni kaiken. Hän putosi. Hän suorastaan lyyhistyi tuon tiedon alle. Hän EI OLLUT 

YMMÄRTÄNYT TAI TIENNYT, että meillä meni niin huonosti.” Pines (1996, 111) kertoo, että 

                                                           
42 Terhi kertoo aiheesta seuraavasti: ”Kun työ vie niin konkreettisesti kuin henkisestikin, niin läsnäolo puolison kanssa 
jää vähäisemmäksi.(…) Toisen poissaolo kotoa synnyttää sekä kotona olevalla ja poissaolevalla paljon mielikuvia, 
jonka pohjalta suunnittelee tulevaa yhteistä aikaa ja jos kotiin tullessa kommunikointi jää lyhyeksi tai vajaaksi, niin 
väärinkäsitysten mahdollisuus kasvaa: kun toi teki noin, se tarkoittaa sitä ja sitä. Kun toi sanoi noin, niin se tarkoittaa 
sitä ja sitä. Ja tämä tapahtuu molemmilla osapuolilla. Jos tämän kaiken  olisin sisäistänyt ja ymmärtänyt silloin, kun 
työ vei mennessään, olisimme säästyneet turhalta katastrofilta.”     
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monet miehet tilittävät eron hetkellä, liittoa taaksepäin katsoessaan, etteivät he olleet nähneet 

parisuhteessa mitään ongelmia siitä huolimatta, että heidän vaimonsa oli monta kertaa yrittänyt 

puhua omasta tyytymättömyydestään. Vaimon eropäätös oli tullut heille lopulta kuin ”salama 

kirkkaalta taivaalta” (emt.).  

 

Terhi kertoo, että nyt Timo vakuutti kerta toisensa jälkeen rakastavansa häntä. Alkoi sisäinen 

kamppailu, joka johti siihen, että Terhi päättää lopettaa uuden suhteen ja palata takaisin puolisonsa 

luo. ”Alkoi kolkko ja kivinen tie. Määränpää oli kaukana, mutta matkaa kannatti jatkaa. Kesti noin 

neljä vuotta ennen kuin olin aivan varma, että mieheni luottaa minuun taas.” Tämän matkan 

tuloksena Terhi ja Timo ovat oppineet ymmärtämään ja tuntemaan paremmin niin  toisensa, itsensä 

kuin sukupuolten väliset kommunikointierot. Samalla he ovat päättäneet etteivät enää tee niin paljoa 

töitä kuin ennen.  

 

9.5.2  Reissumiehen työ ja parisuhteet   
 

Samulin tarinassa avioero edustaa kontrastin rajapyykkiä. Samuli erosi 50-vuotiaana vaimostaan 

Saimasta, joka ei ”pidättäytyneisyydessään, virallisuudessaan sekä itseriittoisuudessaan” vastannut 

Samulin tavoitetta. ”Olisin halunnut (…) luontevaa ja konstailematonsa suhdetta, joka minulla oli 

serkkuuni Kaarinaan lapsena ennen sotaa (…)” kuvailee Samuli parisuhdetavoitettaan. Samuli oli 

tyytymätön myös pariskunnan seksuaalielämän vakavuuteen ja normienmukaisuuteen.43 

Suhteestaan Saiman kanssa hän mainitsee: ”se kömpelyys minun ja Saiman suhteissa säilyi koko 

elämän ajan.” Tätä kömpelyyden syytä Samuli arvailee mainitsemalla pariskunnan taustojen 

erilaisuuden, kohtalon, sekä syksyn, jonka he viettivät yhdessä asuen 16-vuotiaina. Samuli 

perheineen oli joutunut jättämään Karjalassa sijaitsevan kotinsa sodan vuoksi, ja sattumien 

summana Samuli päätyi asumaan Saiman sekä hänen vanhempiensa talouteen.  

 

Tämän yhteisen syksyn jälkeen Samuli ja Saima pitivät satunnaisesti yhteyttä, kunnes sitten 

tapailivat jälleen useammin Samulin armeija-aikana. Asevelvollisuuden suorittamisen yhteydessä 

Samuli hankki koulutuksen, joka tosin oli toinen kuin se, jonka eteen hän oli aiemmin työskennellyt 

– eli jota hän oli aiemmin optimoinut. Samaan aikaan, kun Samuli vapautui armeijasta, valmistui 

myös Saima. ”Emme olleet rakastuneita, emme ’seurustelleet’ (…) mutta erokin tuntui ikävältä. 
                                                           
43 Haavio-Mannila ja Roos (1999, 245) kutsuvat vuosina 1917-1936 syntyneitä suomalaisia seksuaalisen 
tukahduttamisen sukupolveksi. Seksuaalisuuteen liittyvät asiat olivat tabu eikä niistä puhuttu avoimesti. Samulin 
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Meillä kummallakaan ei ollut ketään toista yhtä hyvää ystävää. Minä ostin hänelle 

muistosormuksen (…). Se ilahdutti häntä kovasti, ja siitä tuli lupauksen merkki. Aloimme puhua 

yhteisestä tulevaisuudesta.” Pian tämän tapahtuman jälkeen Samuli ja Saima avioituivat. 

Myöhemmin Samuli mainitsee naimisiin menostaan ”(…) olen taipuvainen ajattelemaan, että 

menin liian nuorena (23 v.) ja kokemattomana naimisiin. Olin ujo ja itseluottamukseni oli heikko.” 

Tutkimukset tukevat Samulin pohdintoja, sillä niiden mukaan  alhainen avioitumisikä on 

yhteydessä epävakaisiin tai eroon johtaviin liittoihin (Karney & Bradbury 1995, 21; Määttä 2002, 

46-50). Jo ennen Samulin ja Saiman naimisiinmenoa Samuli oli saanut työpaikan ja pian myös 

Saima löysi sellaisen. Kaksi vuotta naimisiinmenon jälkeen, kummankin ollessa 25-vuotiaita, syntyi 

pariskunnalle ensimmäinen lapsi. Toisen lapsensa he saivat vuosi tämän jälkeen. Samulilla oli 

kolmivuorotyö ja hän kertoo, että se jätti aikaa perheelle vaihtelevasti. Vanhempien työskentely ei 

Samulin mukaan kuitenkaan tuottanut lastenhoito-ongelmia, koska naapurin kotirouva oli aina 

valmis auttamaan. Tämän kompensointikeinon lisäksi Saiman työpaikka sijaitsi aivan kodin 

vieressä.  

 

Samulin ollessa hieman yli 30-vuotias hän pestautui kansainväliseen tietotekniikkayritykseen. 

Tämän jälkeen alkoivat usein toistuvat kahdesta viikosta puoleen vuoteen kestäneet 

koulutusperiodit ulkomailla, työmatkat sekä pidemmät työpäivät. Yhteenvedossa Samuli kertoo 

asuneensa elämänsä aikana yli 50 paikassa, jonne kaikkiin hänelle tuli postia.44 Matkustelusta on 

tullut osa hänen identiteettiään45 ja hän kuvaakin itseään ”reissumieheksi” (vrt. McAdams 2001, 

652-656), jollaiseksi hänen isoäitinsäkin hänet heti Samuli-vauvan nähtyään tunnisti. Kysyttäessä 

lisääntyneen resurssien työhön allokoinnin vaikutuksia parisuhteeseen ja perheeseen Samuli kertoo, 

että hänen ulkomaanmatkansa sekä eksoottiset tuliaisensa kohottivat perheen sosiaalista statusta. 

Lisäksi hän mainitsee, että perhe oli tyytyväinen hänen vuorotyönsä loppumiseen. Kielteisiä 

vaikutuksia ei hänen mukaansa ollut.  

 

Samulin työtehtävissä tapahtui muutoksia noin viisi vuotta uuden työn aloittamisen jälkeen. ”(…) 

työni muuttui entistä haastavammaksi, mutta antoi myös vaihtelua, menestystä, palkkiota ja niiden 

myötä tyydytystä.” Samulin kertomuksesta välittyy syvä kiitollisuus työnantajaa kohtaan, mitä 
                                                                                                                                                                                                 
maininnat Saimasta sekä hänen kasvatuksestaan sopivat hyvin tähän sukupolviluonnehdintaan. Häneen oli iskostettu 
vuosisadan alussa vallinnut uskonnollis-eettinen porvarillinen normisto.    
44 Viittä kieltä sujuvasti puhuvan Samulin muistelmia on varsin mielenkiintoista lukea, koska niissä kerrotaan 
seikkailuista ja sattumuksista lähes kaikissa näissä paikoissa. Lisäksi Samulin muistelmat ovat  historiallisesti kiehtovia, 
sillä ne kertovat niin hänen oman ammattialansa kehityksestä Suomessa kuin monista tapahtumista Suomen sekä 
Euroopan lähihistoriassa.    
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selittänee osaltaan se, että yrityksen tarjoaman koulutuksen kautta Samuli pystyi kohoamaan alansa 

asiantuntijaksi. Samulin tarinastaan saa sellaisen käsityksen, että uralla menestyminen kohotti 

Samulin itsetuntoa, ja samalla se oli balsamia niille haavoille, joita koulutukseen liittyvien unelmien 

hautaaminen oli aiheuttanut. Kouluttautuminen ja jatkuva eteenpäin pyrkiminen – elinikäinen 

oppiminen – on eräs vahvoista Samulin kertomuksen läpi kulkevista jännitevirroista.  

 

Toisin kuin Terhin tarinassa, Samulin tarinassa juuri aviomies on se, joka alkoi kokea, että 

suhteessa ei ollut kaikki kunnossa. Käännekohta oli oman kesämökin rakentaminen, jonka jälkeen 

perhe ei enää viettänyt kesälomia yhdessä Samulin kollegoiden kanssa, työnantajan työntekijöille 

varaamassa lomakodissa46. Samuli ja perhe olivat nauttineet näistä kesälomista, vaikka Saiman 

omistushalu ja mustasukkaisuus olivatkin Samulin mukaan varjostaneet lomanviettoa. Samuli 

kertoo, että Saima oli ollut mustasukkainen ja epäluuloinen jo aiemmin, edellisen työpaikan 

yhteydessä, hänen ammattiyhdistystoimintansa vuoksi. Samulin mukaan myös uusi työ rasitti 

parisuhdetta, koska erityisesti pitkien ulkomaankomennusten aikana puoliso pelkäsi Samulin olevan 

hänelle uskoton. Kun kesälomia ei enää vietetty kollegojen kanssa, Samuli alkoi, 42-vuotiaana, 

kokea, että  hänen omasta suhteestaan puuttuu jotain. ”Se oli kuin ontto kuori, ulospäin siisti ja 

toimiva, sisällä ei ollut toveruutta, yhteisiä ystäviä, samaan hiileen puhaltamista eikä tunteen 

paloa. Hän ei päästänyt ketään lähelleen, ei fyysisesti eikä henkisesti.” Tämän havainnon tehtyään 

Samuli ryhtyi siirtämään huomionsa ja resurssiensa painopistettä yhä enemmän työelämään ja -

ympäristöön. ”Minulle työpaikan sosiaaliset suhteet alkoivat tulla yhä merkitsevämmiksi, yhteiset 

projektit, yhteiset ongelmat, yhteistyö, kansainvälistyminen.” Työn sosiaalinen funktio korostui 

entistä enemmän psykologisen funktion ohella. Sen lisäksi, että työ lisäsi Samulin itsetuntoa ja 

pystyvyysuskoa47 - tai ehkä juuri sen vuoksi - työ toimi myös kompensatorisen sekundaarikontrollin 

keinona. Se nimittäin auttoi Samulia irrottautumaan parisuhderesurssistaan. 

 

 Työ ei ollut kuitenkaan ainoa tekijä, joka edesauttoi parisuhderesurssista irrottautumista. Joitakin 

vuosia kesämökin rakentamisen jälkeen Samuli nimittäin tapasi erään työmatkan aikana 

ulkomaalaisen, häntä nuoremman naisen, ja he rakastuivat. Samuli kertoi ystävättärestään myös 

Saimalle, joka kuitenkin pysyi tyynenä Samulin vakuuttaessa, että heidän suhteensa on aivan 

                                                                                                                                                                                                 
45 Identiteetti vastaa kysymykseen ”kuka minä olen?” Toisin sanoen, identiteetti on käsitys itsestä. (McAdams 2001, 
564 ; Helkama, Myllyniemi & Liebkind 1998, 364.)   
46 Samulin tarinassa esiintyy muita kertomuksia enemmän sekä työn että parisuhteen/perheen samanaikaista 
optimointia. Hän on siis kyennyt optimoimaan kummankin alueen tavoitteita samanaikaisesti.  
47 Pystyvyysuskolla tarkoitetaan omia kykyjä ja mahdollisuuksia koskevia arvioita selvitä tehtävistä. Onnistuneisuuden 
ja hallinnan kokemukset vahvistavat uskoa omaan pystyvyyteen kun taas epäonnistumisen kokemukset vähentävät 
uskoa omiin kykyihin (Bandura 1997, sit. Moore 2002, 115).   
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platoninen. Monet muutkin seksuaalisen tukahduttamisen sukupolveen (vuosina 1917-1936 

syntyneet) kuuluvista  suomalaisista miehistä kertovat kokeneensa rakastumisen ja intohimoisen 

rakkauden vasta kypsemmällä iällä. Lähes poikkeuksetta tämä rakkaus liittyy avioliiton 

ulkopuolisiin suhteisiin. (Haavio-Mannila & Roos 1999.) Pian tämän tapaamisen jälkeen, Samulin 

täyttäessä 50-vuotta,  hänelle tarjoutui tilaisuus työskennellä muutama vuosi ulkomailla. Hän kertoi 

mahdollisuudesta Saimalle, joka kieltäytyi lähtemästä hänen mukaansa. Alkujärkytyksestä 

toivuttuaan Saima kuitenkin hyväksyi, että Samuli lähtisi.  

 

Jo vähän yli 40-vuotiaana alkanutta suhtautumisasenteidensa muutosta Samuli selittää 

”viidenkympin villityksellä”. Käsitys keski-iän kriisistä on suosittu ja paljon huomiota saanut 

ajatus. Tutkimusten perusteella ei kuitenkaan olla pystytty ratkaisemaan tapahtuuko keski-iässä 

todellakin jokin stressaava, sisäinen muutos verrattuna muihin ikäkausiin, vai onko kyseessä 

pikemminkin sosiaalisiin ikänormeihin perustuva siirtymä. (Schaie & Willis 2002, 67-69.) 

Intuitiivisesti ajatellen kriisimalli on puoleensavetävä, koska keski-iässä nuoruus on 

vääjäämättömästi ohi ja lähestyvän kuoleman tosiasiaa on yhä vaikeampi kieltää. Elinaikaa on 

jäljellä enää vain puolet tai vähemmän. (Dunderfelt 1998, 170-173.) Keski-iässä arvioidaan usein 

itseä ja omia tavoitteita suhteessa menneisyyteen sekä tulevaisuuteen, ja tämän tarkastelun 

seurauksena saatetaan asettaa uusia tavoitteita, hylätä vanhoja tai muokata tavoitteiden 

tärkeysjärjestystä (Nurmi & Salmela-Aro 2000, 92-93).  

 

Samuli alkoi omien sanojensa mukaan ymmärtää noin 50-vuotiaana, että ”(…) elämäni ei ollut 

tyydyttävää eikä onnellista, vaan elin vastoin omaa luonnettani, toisten ehdoilla.” Samulin uudet 

naissuhteet olivat ehkä selkein ilmaus avioliittoon kohdistuvasta tyytymättömyydestä (ks. Pines 

1998, 77). Ulkomaankomennuksensa aikana Samuli matkusteli edelleen runsaasti, ja samalla hän 

jatkoi tapailuja ystävättärensä kanssa. Tämän lisäksi Samulilla oli myös toinen, lyhytaikaiseksi 

jäänyt suhde. Samulin huomio ja resurssien allokointi olivat siis nyt siirtyneet työelämän alueelta 

jälleen aktiivisemmin parisuhdetavoitteiden alueelle, monen vuoden jälkeen. Samuli kertoo 

seuraavasti siitä, mitä hän oli oppinut ja ymmärtänyt naistensuhteidensa kautta: ”(…) aloin tajuta, 

että olin nyt elämän peruskoulussa päässyt viimein yläasteelle (…) Vajaan vuoden aikana olin nyt 

tutustunut kolmeen täysin erilaiseen naiseen [yksi heistä oli Samulin kollega], tuntenut läheisyyttä, 

ystävyyttä, rakkauttakin jokaiseen heistä. Heille jokaiselle minä olin aikuinen mies, mitan täyttävä, 

osaava, arvostettava, rakastettava, täysikasvuinen.” Nämä lauseet kertovat, että omassa 

avioliitossaan Samuli oli jäänyt paitsi juuri näistä kokemuksista. Luottamuksen sijasta Saima oli 

kontrolloinut ja vartioinut, pelännyt Samulin spontaaniutta sekä vierastanut hänen sosiaalisuuttaan. 
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Kun Samuli kolmen vuoden päästä palasi takaisin Suomeen – yksin – hän oli vakuuttunut siitä, että 

ei voisi enää jatkaa avioliittoa Saiman kanssa. Saima otti tämän tiedon vastaan tyynesti ja Samuli 

epäileekin, että hän aavisti eron olevan edessä.  

 

Jonkin aikaa sen jälkeen, kun Samuli oli ilmoittanut päätöksestään Saimalle, Samuli rakastui 

Saiman ystävään Saaraan. Samuli kosi Saaraa, ja he avioituivat pian virallisen avioeropäätöksen 

tultua voimaan. Saarasta ja elämästään hänen kanssaan Samuli kertoo seuraavalla tavalla: ”(…) 

tunsin kohdanneeni ihmisen, jonka kanssa elämäni olisi rikkaampaa ja onnellisempaa kuin mistä 

olisin osannut uneksiakaan. Menimme naimisiin ja rakkautta kaikissa sen muodoissa on riittänyt ja 

lisääntynyt jo 23 vuoden ajan.” Saaran kanssa Samuli matkusteli ympäri maapalloa ja he myös 

asuivat ulkomailla kahden vuoden ajan. Saara tuki Samulia hänen työssään ja Samuli kertookin, että 

hänen uransa loppupuolen kohokohtia ei olisi ollut mahdollista toteuttaa yhdessä ensimmäisen 

vaimon kanssa.   

 

9.5.3 Yksityisyrittäjän urapolku ja parisuhde 
 

Markon kertomuksessa kontrasti tulee näkyviin verrattaessa avioliittoa ennen ja jälkeen sen 

läpikäymän kriisin. Tämä kriisi johti puolisoiden väliaikaiseen eroon sekä perheen hajoamiseen. 

Varsinaisesti ero johtui puolisoiden yhteiseen yritykseen liittyvistä erimielisyyksistä ja pitkästä 

aiheeseen kytkeytyneestä historiasta. Vaikka avioliitto muuttuikin kriisin jälkeen, asiat eivät 

muuttuneet samassa mielessä kuin Samulin kertomuksessa. Markohan ei vaihtanut puolisoa. Tämän 

vuoksi ennen –nyt –dikotomia on vähäisempi Markon kuin Samulin kertomuksessa. Marko ja hänen 

puolisonsa Maija muuttivat erilleen kummankin ollessa noin 38-vuotiaita, ja yhteen he palasivat 

vähän yli 40-vuotiaina. 

 

Markon tarinassa työstä puhutaan varsin myönteiseen sävyyn, ja se on tärkeä osa identiteettiä, aivan 

kuten Samulin, Terhin ja Marikan tarinoissakin. Tämän väitteen puolesta puhuvat muun muassa 

Markon varhaisimmat muistikuvat, jotka liittyvät siihen, miten hän 3-5-vuotiaana opetteli isänsä 

yrityksessä (…) miesten töitä ja miesten asenteita. Muistikuvista kertomisen jälkeen Marko 

kuvailee koko hänen lapsuus- ja nuoruusaikansa kattanutta työskentelyä yhdessä isän kanssa. 

Yhteistyö jatkui aina siihen hetkeen asti, kun isä kuoli ja vasta 19-vuotias Marko otti yrityksen 

isännyyden.  
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Tulevan vaimonsa Marko tapasi 15-vuotiaana ja pian, Markon vanhempien eron jälkeen, tyttöystävä 

muutti Markon sekä tämän veljen ja isän talouteen ”emännäksi”. Marko kertoo, että Maijan oli 

alusta alkaen vaikea hyväksyä hänen työtään. Marko selittää tätä sillä, että hänen ja Maijan  

kotitaustat olivat erilaiset eikä Maija tämän vuoksi ollut tottunut siihen, että koti ja työ sijaitsevat 

samassa paikassa. ”Meidän perheessä taas oli totuttu siihen, että koko elämä on sidoksissa työhön, 

olivathan kummatkin vanhempani olleet saman alan yrittäjiä jo toisessa sukupolvessa.” Marko 

kertoo, että Maijan mielestä hänen työnsä ei ollut ”kunnon työtä” eikä Maija uskonut, että 

työnantajan ja työntekijän edut voivat olla yhteneväisiä. Ehkä näiden näkemyserojen taustalla 

vaikuttivat lapsuuskodin perheistä lähtöisin olevat, poliittisesti erilaiset asenteet. Marko halusi erota 

Maijasta 18-vuotiaana, koska he olivat hänen mukaansa niin monista asioista eri mieltä. Marko 

kertoo, että Maija kuitenkin syytti erimielisyyksistä hänen työtään ja ehdotti eron sijasta naimisiin 

menoa. Jätin päätöksen teon hänelle ”(…) Niinpä sitten kävikin, että meidät vihittiin avioliittoon 

(…) päivää ennen kuin täytin 19 vuotta.” Asenteiden ja näkemysten erilaisuuden konkreettinen 

ilmentymä oli ehkä se, että Maija ei Markon mukaan tukenut häntä suhteen alussa työasioissa. 

Puolison tuen puutteen yksilöllisten  sekä työtä koskevien tavoitteiden suhteen on havaittu lisäävän 

sekä työn ja perheen koettua ristiriitaa (Burley 1995; Repetti 1989; Stets 1996, sit. Sihvo 2002, 32, 

34-35) sekä miehen parisuhdetyytymättömyyttä (Brunstein ym. 1996, 1013-1015).  

 

Marko ja Maija ovat kotoisin eri alueilta Suomea, aivan kuten Samuli ja Saimakin. Kumpikin 

miehistä perustelee puolisoiden vierauden tuntua näillä heimo- ja kulttuurieroilla. Samulin 

kertomuksessa nämä erottelut korostuvat vielä enemmän, koska Samulin tavoitteiden mukainen 

toinen vaimo, Saara, on kotoisin juuri samalta alueelta kuin Samuli. Kuten jo aiemmin on kerrottu, 

puolisoiden koetulla samankaltaisuudella on todettu olevan myönteinen vaikutus parisuhteen 

onnellisuuteen (Fletcher 2002, 135-136). Marko mainitsee kertomuksessaan, että erojen lisäksi 

puolisoilla on myös yhteisiä piirteitä. He kumpikin ovat vähäpuheisia, rauhallisia, eivät ”nalkuta 

turhista”, ovat ”tottuneet vaatimattomaan sekä askeettiseen elämään”, ja ovat kumpikin 

avioeroperheistä. Toisaalta juuri vanhempien avioeron on kuitenkin havaittu olevan yhteydessä 

jälkeläisten parisuhteen epävakaisuuteen. Myös alhainen avioitumisikä ja yhdessä asuminen ennen 

avioliittoa ovat yhteydessä epävakaaseen parisuhteeseen. (Karney & Bradbury 1995, 18, 21.) 

Näiden tekijöiden yhteydet avioliiton epävakauteen ovat ilmeisesti kuitenkin epäsuoria.   

 

Markon mukaan suurin osa parisuhteen ongelmista johtui Maijan mustasukkaisuudesta. Marko 

kertoo puolison väittäneen, että Markolla on avioliiton ulkopuolisia suhteita, vaikka tällä väitteellä 
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ei Markon mukaan ollut mitään todellisuuspohjaa. ”Hän esitti vain oman mielikuvituksensa 

tuotteena syntyneitä väitteitä avioliiton ulkopuolisista suhteistani ja uskottomuudestani.” Pines 

(1998, 3-4) määrittelee mustasukkaisuuden monimutkaiseksi reaktioksi, joku johtuu arvostettuun 

suhteeseen kohdistuvaksi havaituksi uhasta. Tämä uhka voi olla joko todellinen tai kuviteltu. Marko 

myös mainitsee, että puolison mustasukkaisuuskuvitelmat ovat jatkuneet koko heidän avioliittonsa 

ajan. Pines (1998, 16) kutsuu tällaista mustasukkaisuutta krooniseksi ja liittää sen lapsuuden 

kokemuksiin48 sekä alhaiseen itseluottamukseen49. Mustasukkaisuuteen liittyy monia ahdistavia 

tunteita, kuten pelko, raivo, surullisuus, kateus ja nöyryytys, jotka johtuvat ennen kaikkea 

menetyksen pelosta, epävarmuudesta, ulkopuolisuuden tunteista, heikoksi havaitusta parisuhteesta 

sekä kontrollin menetyksen tunteesta (Pines 1998, 3, 250, 256). Maijan negatiivista tunteista 

Markon tarinan valossa kertoo muun muassa se, että toisinaan hän käytti monenlaisia halventavia 

nimityksiä Markosta mustasukkaisuudenpuuskassaan. Hansenin (1985, 262) mukaan puolison 

seksuaalinen käytös ei ole mustasukkaisuuden edellytys, vaan mustasukkaisuus voi liittyä myös 

puolison harrastuksiin, lapsiin tai työhön. Ehkäpä juuri Markon voimakas työlle omistautuminen 

lisäsi entisestään Maijan mustasukkaisuutta, johon liittyvät syytökset ajoivat Markoa 

omistautumaan vieläkin enemmän työlleen. ”Työ on aina ollut minulle keino irrottautua 

parisuhteen ristiriidoista.” Markon käyttämä selviytymiskeino, ongelmien välttely, lukeutuu 

emootiokeskeisiin selviytymiskeinoihin.  

 

Mustasukkaisuusepäilyjen lisäksi Marko kertoo vaimon syyttäneen häntä siitä, että hän ei 

osallistunut heidän kahden, pian avioliiton solmimisen jälkeen syntyneen lapsensa hoitoon. ”Olin 

huono isä ja aviomies, kun asetin yrityksen asiat etusijalle ja ’laiminlöin’ perhettäni.” Marko kuvaa 

työaikojaan yksityisyrittäjänä seuraavasti. ”Usein kävin illalla tai viikonloppuna tekemässä jonkin 

työn, mikä oli unohtunut tai tuntui kiireelliseltä. Sairauslomat ja muu erityinen vapaa-aika ei 

kuulunut tapoihini.” Marko teki paljon töitä, eli investoi runsaasti resurssejaan yritykseen, koska 

halusi saada sen tuottamaan hyvin sukupolvenvaihdokseen liittyvien taloudellisten, mutta myös isän 

tietotaitoon liittyvien resurssien menetysten jälkeen. Optimoinniksi tulkittavina olevina keinoina 

hän käytti ”sitkeää yrittämistä” ja ”itsepäisyyttä”. Lapsilleen Marko osti aapiset ja opetti heidät 

lukemaan. Tätä Markon ”laatu-ajaksi” kutsumaa yhteistä aikaa voidaan pitää perhe-elämän 

kompensointikeinona. Markon maininnat Maijan syytöksistä ja tämän vastahakoisuudesta hänen 
                                                           
48 Esimerkiksi jompikumpi kroonisesti mustasukkaisen vanhemmista on saattanut olla uskoton (Pines 1998, 65).  
49 Mustasukkaisuuden on yleensäkin havaittu olevan yhteydessä naisten huonoon itsetuntoon sekä riippuvaisuuteen,  
joka liittyy perinteisiin sukupuolirooleihin sekä avioliiton ulkopuolisten mahdollisuuksien vähäisyyteen. Mikäli naisen 
itsetunto on voimakkaasti sidoksissa avioliitoon, hän on sitä alttiimpi kokemaan puolisonsa avioliiton ulkopuolisiin 
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työnsä suhteen viittaavat siihen, että Marko koki työn ja perheen välistä ristiriitaa – kuten 

yksityisyrittäjät usein muissa ammattiasemissa toimivia enemmän kokevat (Kinnunen ym. 2000, 

23). Markon kielteisiin parisuhdemainintoihin saattaa liittyä myös se tutkimustulos, jonka mukaan 

vaimon arvio miehen työoloista sekä työn ja perheen yhteensopivuudesta vaikuttaa miehen arvioon 

parisuhteen laadusta (Pittman 1994,  sit. Sihvo 2002).  

 

Neljä vuotta yrityksen isännyyden vaihdon jälkeen kohtasi yritystä onnettomuus, jonka seurauksena 

Marko ja Maija yksimielisesti lopettivat yrityksen pidon. Tätä ennen – onnettomuuden myönteisenä 

seurauksena –Maijan asenteet muuttuivat. Hän tuli töihin yritykseen ja tuki Samulia ollen todellinen 

sosiaalinen resurssi. Kuten Samulia, Markoakin ajoi eteenpäin halu oppia uutta ja kehittyä, halu 

optimoida koko tarinan läpikulkevaa unelmaa omasta, menestyvästä yrityksestä. Yrityksen myynnin 

jälkeen Marko hakeutui töihin, ja työnteon ohessa hän opiskeli. ”Päivät töissä, illat perheen kanssa 

ja yöt opiskelin. Kyllä vaimoni joskus huomautti ainaisesta lukemisestani ja laskemisestani, mutta 

luulen sen olleen vain muodollista valitusta, todellisia riitoja ei meillä näistä asioista koskaan 

ollut.” Markon kertomuksesta saa sen käsityksen, että myös Maija kävi kodin ulkopuolella töissä. 

”Hyvin usein kävi niin, että kun aloitin uudessa projektissa tai työpaikassa, vaimoni halusi tulla 

samaan yritykseen töihin. Yksi syy tähän oli kai se, että mustasukkaisuudessaan hän halusi 

vartioida minua myös työaikana.”  

 

Hankittuaan noin viiden vuoden ajan koulutusta ja työkokemusta, eli optimoituaan työtavoitteitaan,  

Markolle tarjoutui tilaisuus ostaa jälleen oman alan yritys, 29-vuoden iässä. Markon mukaan koko 

perhe innostui tästä ideasta, ja he ostivat yrityksen, jossa myös Maija nyt työskenteli. Tässä kohtaa 

kertomusta Marko esittää työhön liittyviä kuvauksia, joissa vaimosta puhutaan ihailevaan ja lähes 

maagiseen sävyyn. Uusi yritys alkoi laajentua ja kehittyä nopeasti. ”Tulokset eivät kuitenkaan olleet 

taloudellisesti tyydyttäviä suureen työmäärään nähden ja päätin luopua asteittain koko toiminnasta. 

Vaimoni oli samaa mieltä asiasta (…)” Tässä vaiheessa, noin 6-7 vuotta yrityksen ostamisen 

jälkeen, Maija ja Marko kuitenkin riitaantuivat. Marko kertoo riidan syynä olleen se, että puoliso 

kuvitteli hänen huijaavan tältä rahaa, mikä Markon mukaan johtui Maijan heikosta yrityksen 

rahaliikenteen nopeuden ja määrän ymmärryksestä. Markon ja Maijan erimielisyyksien seurauksena 

he, ja heidän jo 16-17-vuotiaat lapsensa, ajautuivat eri asuntoihin. Riitaantumisen syy, aivan kuten 

mustasukkaisuuskin, liittyi siis siihen, että Maija ei luottanut Markoon. Samaa asiaa valitti myös 

                                                                                                                                                                                                 
elämänalueisiin liittyvää mustasukkaisuutta, mitä huonompi itsetunto hänellä on (Buunk & Bringle 1987, 137-138; 
Hansen 1985, 265-267). 
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Samuli; Saima ei luottanut häneen ja oli mustasukkainen. Juuri luottamuksen puute olikin yksi 

niistä tekijöistä, joka vaikeutti kummankin miehen elämässä parisuhdetavoitteiden saavuttamista.  

 

Luottamusta voidaan luonnehtia erääksi parisuhteen tavoitteeksi sinänsä, ja se on myös 

sitoutumisen sekä turvallisuuden tunteiden välttämätön edellytys (Holmes & Rempel 1989, sit. 

Mikulincer 2004, 176). Cutronan (1996, 13, 14-16) mukaan luottamus kytkeytyy voimakkaasti 

puolisoiden toisilleen osoittamaan sosiaaliseen tukeen, sillä tukeminen edesauttaa luottamuksen 

kehittymistä. Luottamus on myös yksi rakkauden intiimiyskomponentin määrityksellinen osatekijä 

(Sternberg 1988, 120). Rempel ym. (1985) määrittelevät luottamuksen a) puolisoiden 

ennustettavuudeksi ja luotettavuudeksi, b) uskoksi siihen, että puolisot ovat kiinnostuneet toisistaan 

ja ottavat huomioon toistensa tavoitteet sekä tarpeet, ja c) parisuhteen vahvuuteen luottamisen 

tunteiksi (sit. Mikulincer 2004, 176). Parisuhteen vahvan luottamuksen on havaittu liittyvän 

turvalliseen kiintymyssuhteeseen kahta muuta kiintymyssuhdetyyppiä50 enemmän, ja  turvallisesti 

kiintyneiden luottamuksen tunteet liittyvät voimakkaasti parisuhteen intiimiystavoitteisiin 

(Mikulincer 2004). En tarkastele tämän tutkimuksen puitteissa tämän enempää 

kiintymyssuhdetyyppejä, mutta ne saattavat kuitenkin osaltaan selittää puolisoiden 

parisuhdetavoitteiden välisiä eroja. Parisuhdetyytyväisyys, jota voidaan pitää itsessään parisuhteen 

tavoitteena, riippuu nimittäin pitkälti siitä, miten puolisot vastaavat toistensa huolenpidon, 

hyvinvoinnin sekä seksuaalisen tyytyväisyyden tarpeisiin. Se, mitä näistä tarpeista pidetään 

tavoittelemisen arvoisina, miten ne tunnistetaan ja miten niihin vastataan, on puolestaan yhteydessä 

kiintymyssuhdetyyppiin. (Hazan & Shaver 2004, 162-168.) Hazan ja Shaver (2004, 168) ehdottavat, 

että nimenomaan epävarma kiintymyssuhde vaikuttaa usein parisuhteen epätyydyttävyyttä lisäävän 

käytöksen takana.  

 

”Taka-ajatuksena oman yritykseni lopettamiselle oli ollut paitsi heikko kannattavuus, myös halu 

jatkaa opiskelua.” Marko siis päätti jatkaa työtavoitteisiinsa investoimista välirikon jälkeen, 

ollessaan nyt yksin. Hänen tavoitteenaan oli uuden tutkinnon suorittaminen. Tätä ratkaisua motivoi 

                                                           
50 Kiintymyssuhdetyypit ovat nimeltään turvallisesti kiintyneet, välttelevästi kiintyneet sekä ristiriitaisesti kiintyneet. 
Turvalliselle kiintymyssuhteelle on ominaista läheisyyden ja keskinäisen riippuvaisuuden kokeminen mukavana sekä 
luottamus toisten rakkauteen. Turvallisesti kiintyneiden parisuhteita luonnehtii onnellisuus, intiimiys ja ystävyys. 
Välttävästi kiintyneille on tyypillistä muiden intentioita koskeva epävarmuus sekä etäisyyden suosiminen. Heidän 
parisuhteitaan kuvaa intiimiyden pelko ja vaikeus olla riippuvainen kumppanista.  Ristiriitaisesti kiintyneitä luonnehtii 
voimakas intiimiyden tarve sekä epävarmuus toisten reaktioista. Heidän parisuhteilleen on ominaista intohimoinen 
rakkaus, kateus, ailahtelevaisuus sekä pelko siitä, ettei ole rakastettu. Välttelevästi ja ristiriitaisesti kiintyneitä kutsutaan 
usein yhteisnimellä epävarmasti kiintyneet. (Shaver & Hazan 1987, sit. Mikulincer 2004, 176; Kettunen, Krats & 
Kinnunen 1997, 77.) 
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oppimisen halun lisäksi ehkä myös se, että parisuhdetavoitteiden alue oli nyt toistaiseksi kadonnut 

(vrt. korvaavuus, ks. Alho 1994, 220). Opiskelujen ohessa Marko työskenteli alansa johtavissa 

yrityksissä ja laajensi osaamistaan edelleen lisäopintojen avulla. Hän menestyi hyvin ja oli 

tyytyväinen työhönsä. ”(…) minulla oli kyky panna asiat toimimaan. Lukuun ottamatta omia 

perheasioitani.”  

 

Muutaman vuosi asumuseron jälkeen Marko sai tietää, että Maija oli loukkaantunut eikä selvinnyt 

kotona yksin. Marko otti Maijan luokseen asumaan ja kertoo, että heistä kumpikin suhtautui 

toisiinsa tietoisesti uudella tavalla. ”Käsittelimme asioita niin kuin 25 vuotta aikaisemmin ja 

annoimme sellaisia lupauksia, joita rakastavainen nuori pari antaa toisilleen.” Vaimonsa 

hoitamisen ohessa Marko perusti jälleen oman, aiempaan yritystoimintaansa verrattuna toisella 

toimialueella operoivan yrityksen. Markon tarinasta saa sen käsityksen, että hän alkoi optimoida 

aiempaa enemmän parisuhdetavoitteitaan sen jälkeen, kun oli saavuttanut monia asettamistaan 

tavoitteista työelämän alueelle. Osaltaan tähän todennäköisesti vaikutti parisuhderesurssiin 

kohdistuneet uhat.51 Loukkaantumisen lisäksi Maijalla nimittäin todettiin kaksi vakavaa sairautta. 

Markon reaktioista, toisen sairauden diagnoosin kuulemisen jälkeen, kertoo seuraava lause. ”Yhtä 

nopeasti, kuin olin tehnyt päätökseni kuullessani isäni kuolemasta, yhtä nopeasti tein päätöksen 

elämämme jatkosta. Ryhdyin päätoimiseksi sairaanhoitajaksi.” Jo ensimmäisen sairauden 

yhteydessä hän oli toiminut ”osa-aikaisena sairaanhoitajana”. Saadakseen tehtyä ansiotyönsä 

ajoissa, Marko pyysi apua lastenlapsiltaan sekä lisäaikaa asiakkailtaan. Tämä toiminta voidaan 

tulkita madaltuneiden resurssien kompensoinniksi työtavoitteiden alueella.  

 

Markon tarinassa kuvattu, tavoitteiden tärkeysjärjestyksen muutos, saattaa muiden syiden lisäksi 

liittyä siihen, että emotionaalista tyydytystä tuovien ja emootioiden säätelyyn liittyvien 

tavoitealueiden – toisin sanoen läheisten ihmissuhteiden – on havaittu iän myötä tulevat entistä 

tärkeämmiksi (Lang 2004). Parisuhteessa tapahtuneisiin muutokseen saattaa vaikuttaa myös se, että 

pariskunnan kommunikointi on ehkä muuttunut. Tutkimusten mukaan korkea ikä ja avioliiton 

pitkäkestoisuus nimittäin lisäävät avioparin kommunikoinnin myönteisyyttä. Iäkkäämmät henkilöt 

myös ilmaisevat nuorempia enemmän emootioita ja niitä hallitaan paremmin kuin nuoruudessa. 

(Carstensen ym. 2004; Carstensen ym. 1996.) Suhteen muutoksiin ja kontrastiin vaikuttaa osaltaan 

ehkä sekin, että Markon ja Maijan lapset eivät asuneet enää vanhempiensa kanssa silloin, kun Maija 

                                                           
51 Parisuhderesurssiin kohdistuvista uhista johtuva tavoitteiden tärkeysjärjestyksen muokkaaminen on tulkittavissa 
menetyksen uhkaan perustuvaksi valikoinniksi.   
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muutti takaisin Markon luo. Pariskunnat, joiden lapset ovat jo lähteneet kotoa ovat nimittäin yleensä 

tyytyväisempiä parisuhteeseensa kuin ne pariskunnat, joilla on pieniä lapsia (emt.).  

 

Markon kertomuksesta välittyy työelämän saavutuksia koskeva ammattiylpeys, mutta myös 

kunnioitus Maijaa kohtaan. Markon tarinasta saa sen käsityksen, että puoliso on muuttunut vuosien 

myötä – hänestä on tullut enemmän Markon kaltainen. ”Yli 40 vuoden kasvatustyön tuloksena 

hänen luonteensa on jalostunut ja suvaitsevaisuus on tullut esiin.” Tosin vain vaimo ei ole 

muuttunut, sillä Marko mainitsee kertomuksena lopussa, että  Maijan toive rauhallisesta elämästä on 

nyt vihdoin, 40 vuoden jälkeen toteutunut. Marko kunnioittaa nykyään Maijan toiveita 

järjestelemällä työnsä nämä toiveet huomioon ottaen. Maijan asenteiden muutoksesta Marko kertoo 

seuraavasti: ”Viimeinkin vaimoni on oppinut ymmärtämään, että työni on tärkeää  muiden 

hyvinvoinnin edistämiseksi. Hän arvostaa työtäni (…)” Asenteiden muutoksesta kertoo myös lause: 

”Senkin hän on oppinut sietämään, että olen kerännyt opiskelu- ja opetusmateriaalia, 

tutkimusaineistoa, laskelmia ja raportteja kotiini yli 30 vuoden ajan.” Voidaan sanoa, että 

puolisoiden tavoitteet ovat lähestyneet toisiaan vuosien kuluessa ja he ovat päässeet 

yksimielisyyteen toisensa kehityksen kontrolloimisen rajoista (kontrollista parisuhteessa 

elämänkaarinäkökulmasta, ks. Brandtstädter ym. 1986). Markon tarinan parisuhdetta koskevien 

mainintojen kauneus löytyy juuri siitä, että se kertoo kummankin kulmien hioutuneen matkan 

varrella. 

 

9.5.4 Kompensointi- ja selviytymiskeinot  
 

Keskeisestä resurssiongelmasta selviytyäkseen niin Terhi, Samuli kuin Markokin ovat käyttäneet 

sekä ongelma- että emootiokeskeisiä selviytymiskeinoja. Tärkeimpiä kompensointikeinoja työn 

näkökulmasta ovat olleet lastenhoitopalvelut, puolison tekemä kodin- ja lastenhoitotyö sekä 

Samulin kertomuksessa naapurin rouvan apu. Lisäksi Marko kertoo hänen ja lapsien viettäneen 

yhteistä ”laatuaikaa”, joka siis kompensoi työlle annettuja tunteja. Samuli puolestaan mainitsee 

perheen yhteiset matkat, kesälomat, yhteisen toiminnan pojan kanssa sekä pitkät keskustelut jo 

aikuistuvien lasten kanssa. Myös eksoottisia tuliaisia ja perheen statuksen kohoamista voidaan pitää 

kompensointikeinona. Parisuhteen kompensointikeinona Terhi käytti keskusteluja, joiden kautta hän 

pyrki palauttamaan lapsen syntymän jälkeen kadonneen varmuuden parisuhteensa olennaisimmasta 

resurssista, rakkaudesta. Kompensointikeinoksi voidaan laskea myös puhelin, jonka avulla Terhi 

piti perhesuhteitaan yllä työmatkojen ajan. Samulin ja Saiman parisuhteessa kompensointikeinona 

olivat neljä yhteistä ulkomaanmatkaa, jotka Samulin työnantaja kustansi Saimalle Samulin 
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pitkäaikaisempien työkomennusten kohteisiin. Saima ei kuitenkaan ollut kovin innokas 

matkustelemaan eikä ollut valmis muuttamaan ulkomaille, toisin kun Samulin toinen vaimo Saara. 

 

Markon ja Samulin kohdalla ei voi puhua parisuhteen kompensoinnista samassa mielessä kuin 

Terhin kohdalla. Markon ja Samulin tarinoissahan parisuhde ei oikeastaan muuttunut 

epätyydyttävämmäksi, vaan oli alusta alkaen hieman ongelmallinen tai epätyydyttävä. Markon 

suhteen kompensoinnista parisuhteen yhteydessä ei voi puhua myöskään siksi, koska hän ei 

kertomansa mukaan allokoinut seurusteluaikana resursseja parisuhteeseen enemmän kuin 

avioliitossa tai lasten syntymän jälkeen. Marko on antanut pienestä pitäen suurimman osan 

resursseistaan työlle, ja juuri työtavoitteiden saavuttaminen on todennäköisesti tukenut hänen 

hyvinvointiaan enemmän kuin parisuhdetavoitteiden saavuttaminen, mikäli hänellä on 

voimakkaampi valta- tai saavutusmotivaatio kuin läheisyys- tai liittymismotivaatio.52 Hyvinvointi 

on näet yhteydessä motivaation mukaisiin tavoitteisiin (Brunstein ym. 1998, sit. McAdams 2001, 

491-492). Vaikka en tässä yhteydessä kertojien motivaatiota ole suoranaisesti tarkastellutkaan, on 

otettava huomioon, että juuri motivaatio muotoilee yksilöllisen tavoitteiden tärkeysjärjestyksen. 

Motivaatio vaikuttaa myös tavoitteiden saavuttamista koskevien arviontien kautta hyvinvointiin.  

 

Ongelmakeskeisinä selviytymiskeinoina kaikki kolmannen alatyypin kirjoittajista yrittivät käyttää 

puhumista. Kahdenkeskisten keskustelujen lisäksi Samuli koetti johdattaa keskustelua parisuhde- 

sekä kasvatusasioihin Saiman ja hänen tavatessa ystäväperheitä. Saima kuitenkin onnistui 

kääntämään keskustelun aina muihin aiheisiin. Lisäksi Samuli luki ”elämäntapakirjoja”, joita yritti 

turhaan suositella Saimallekin. Itsekseen Samuli ajatteli, että he tarvitsisivat jonkinlaista 

ammattiauttajaa, mutta ei ikinä puhunut asiasta Saimalle. Lopulta Samuli alkoi enemmän tai 

vähemmän tietoisesti etsiä parisuhderesurssia, joka vastaisi paremmin hänen parisuhdetavoitettaan. 

Samalla hänelle selkeni, että avioero, joka kuuluu ongelmakeskeisiin selviytymiskeinoihin, olisi 

hänelle oikea ratkaisu.  

 

Marko kertoo hieman lohduttomana, ettei hänellä ja Maijalla ollut mitään tietoisesti kehitettyjä 

ristiriitojenratkaisukeinoja. ”Ehkä kriisien hoitoon olisi ollut menetelmiä ja keinoja, mutta emme 

osanneet niitä käyttää. Sen ajan tapa oli, että kaikesta pitää selviytyä yksin ja omin avuin. Se oli 

                                                           
52 Henkilö, jolla on korkea saavutusmotivaatio, on kiinnostunut menestymisestä sekä tuloksista ja kilpailee 
erinomaisuuden standardeista. Voimakkaan valtamotivaation omaaville ovat  ominaisia tavoitteet, jotka ilmaisevat 
halua vaikuttaa muihin. Korkeaa liittymis- ja läheisyysmotivaatiota sen sijaan edustavat muiden hyväksyntään 
kohdistuva kiinnostus, yksinäisyyden ehkäiseminen sekä tavoitteet, jotka ilmaisevat halua  läheisiin ja resiprookkisiin 
suhteisiin. (Emmons 1999, 37.) 



118 118 
 

meidän perheen kulttuuria, puhumattomuutta ja itse selviämistä. Toivottavasti seuraava sukupolvi 

ottaa opikseen.” Maijan syytöksiin Marko vastasi ensin yrittämällä vedota järkeen ja omaa 

syyttömyyttään vakuuttaviin todisteisiin, mutta kun tästä ei ollut apua hän vain vetäytyi ja oli hiljaa. 

Vetäytyminen voidaan lukea emootiokeskeisiin selviytymiskeinoihin, ja niihin kuuluvat myös muut 

Markon käyttämänsä taktiikat, nimittäin parisuhteen ongelmallisten aiheiden tietoinen välttely sekä 

ristiriitojen pakeneminen töihin. Yhteiseen yritystoimintaan liittyvän riidan yhteydessä perhe käytti 

sosiaaliviranomaisten apua, mutta tämä ei auttanut riidan selvittämisessä. Perhe jakautui kahteen 

puolueeseen, Marko vastaan muu perhe. Lastensa kanssa Marko solmi siteet uudelleen vuosien 

jälkeen. Tätä suhdetta tukevat ja ylläpitävät lastenlapset, joiden Marko kertoo olevan hänelle ja 

Maijalle rakkaita.  

 

Terhi käytti puhumisyritysten jälkeen emootiokeskeistä selviytymiskeinoa – ”henkistä avioeroa”. 

Tämän jälkeen Terhi rakastui Samulin tavoin henkilöön, joka vastasi ainakin osittain juuri Terhin 

kaipaamalla tavalla hänen parisuhdetavoitettaan. Suhteen aloittamista ja avioeropäätöstä voidaan 

pitää ongelmakeskeisinä selviytymiskeinoina. Ongelmakeskeisiin selviytymiskeinoihin on 

luettavissa myös Terhin tekemä psyykkinen työ oman motivaation sekä aviopuolison luottamuksen 

palauttamiseksi. Tarinansa lopussa, kaiken kokemansa jälkeen, Terhi kuvaa itseään maailman 

onnellisemmaksi ihmiseksi, äidiksi, vaimoksi ja kumppaniksi. ”Rakastan miestäni ja lastani 

edelleen yli kaiken.”       

 

 

 

10.  TULOSTEN YHTEENVETO JA POHDINTA 
 

 

10.1 Muutama sana tavoitteista ja resursseista 
 

Edellä en ole puhunut varsinaisesti kertojien eri tavoitteiden sisällöstä. Vaikka kertomusten ja niistä 

kohoavien tunteiden perusteella oli mahdotonta konstruoida kertojien tavoitteita aukottomasti, niistä 

oli kuitenkin mahdollista päätellä ihanteelliset kumppani- sekä työpaikkaresurssit. Toivotut, 

tavoitteenmukaiset resurssit ilmenivät kertomuksissa joko tyytyväisyytenä, tai mikäli resurssit 

olivat tavoitetta vastaamattomat tai riittämättömät, tyytymättömyytenä. Resursseista löytyi myös 

vastaus tutkimuskysymyksessäni mainittuihin vaikeuksiin, sillä kaikki kuvatut keskeiset 
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resurssiongelmat liittyivät joko resurssien riittämättömyyteen, puutteeseen tai sopimattomuuteen. 

Kertomuksista kohoavat ideaaliresurssit saattavat olla tavoitteita itsessään, mutta useimmiten ne 

ovat välttämättömiä edellytyksiä sellaisille abstrakteille tavoitteille kuten onnellinen ja 

täyttymyksen tunteen antava parisuhde, tai korkeampia tarpeita53 tai monia työn funktioista 

tyydyttävä työ.  

 

Kertomuksissa ilmeneviä konkreettisia tavoitteita parisuhteen osalta ovat esimerkiksi ”satuhäät”, 

lapset, oma koti, kesämökki, yhteiset matkat, sekä oman elämänkokemuksen siirtäminen seuraaville 

sukupolville. Ympäristön ja ympäröivän kulttuurin arvot vaikuttavat siihen mitä tavoitteita 

asetetaan ja siihen, mitä resursseja arvostetaan (Baltes 1997; Hobfoll 2002, 312). Arvostetut 

tavoitteet ja resurssit ovat siis ainakin jossain määrin kulttuurisidonnaisia. Hyvä esimerkki 

aineistoni kertomuksissa esiintyneestä ja ympäröivässä kulttuurissa arvostetusta  

parisuhdetavoitteesta on kestävä ja pitkäikäinen parisuhde, jonka kantavana voimana on rakkaus. 

Tämä sama parisuhdetavoite tulee hyvin esiin Jallinojan (1997) analysoiminen naistenlehtien 

mallitarinoissa. Tosin kaikki aineistoni kertojat eivät maininneet rakastuneensa partneriinsa tai 

rakastavansa tätä. Eniten rakkautta ja romantiikkaa korostettiin Pilvin ja Terhin kertomuksissa.  

 

Kertomuksissa esiintyviä konkreettisia työtavoitteita ovat esimerkiksi kouluttautuminen ja opiskelu; 

(uusi) työpaikka; omaa nykyistä asemaa korkeampi, omaan elämäntilanteeseen paremmin sopiva, 

entistä kiinnostavampi tai hyviä etenemismahdollisuuksia tarjoava työ; parempi palkka tai; 

säännöllinen päivätyö vuorotyön sijasta.  

 

Verrattaessa kertomusten parisuhde- ja työtavoitteita toisiinsa, työtavoitteet näyttävät äkkiseltään 

olevan selkeämpiä kuin parisuhdetavoitteet. Tämä ei kuitenkaan välttämättä pidä paikkaansa. 

Parisuhdetavoitteiden epäselvyyden vaikutelmaa aiheuttanee ensinnäkin se, että työ on useimmiten 

selkeästi erillään muista elämänalueista, kun taas kotiin liittyvät kodin- ja lastenhoitovelvollisuudet 

sijaitsevat parisuhdetavoitteiden rajapinnassa. Toiseksi, työtavoitteiden optimointi tuli 

kertomuksista selkeämmin esiin kuin parisuhdetavoitteiden optimointi. Kolmanneksi, koska 

optimointi tähtää tavoitteiden saavuttamiseen ja kompensointi enemmänkin toiminnan 

ylläpitämiseen tietyllä tavoitealueella, kertojan  parisuhdetavoitteita (ja sitä onko kyseessä 

tavoitteen optimointi vai kompensointi) oli joissakin kertomuksissa vaikea määritellä. Nämä 

                                                           
53 Maslowin (1970, 45-46) mukaan korkeimpia tarpeita ovat itsen ja muiden kunnioitukseen sekä itsensä toteuttamiseen 
liittyvät tarpeet. 
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kertomukset ovat niitä, joissa resursseja oli aina allokoitu runsaasti työhön tai muille elämänalueille 

ja vähemmän parisuhteeseen.  

 

Esittelen tässä yhteenvedon kertojien tavoitteiden mukaisista parisuhde- ja työresursseista. Listan 

resurssit eivät ole missään tärkeysjärjestyksessä eikä lista todennäköisesti ole kaikkia tavoitteiden 

mukaisia resursseja kattava.  

 

Puoliso parisuhdetavoitteiden resurssina 
  
Puoliso,  
 
♥  jonka kanssa on yhteiset parisuhdetavoitteet ja samankaltainen tavoitteiden  
    tärkeysjärjestys 
♥  joka on empaattinen, ymmärtävä, kannustava ja käytännön asioista vastuuta kantava  
♥  joka kunnioittaa, on kohtelias, ottaa huomioon sekä osoittaa huomiota  
♥  jolla on parisuhteen ulkopuolisia elämänalueita, kuten töitä, mutta nämä elämänalueet    
    vaativat vain kohtuullisen määrän resursseja 
♥  jonka parisuhteen ulkopuoliset elämänalueet eivät liiaksi rajoita tai vaikeuta pariskunnan tai      
    perheen yhteiselämää 
♥  joka saa partnerinsa kokemaan itsensä tärkeäksi ja arvokkaaksi ihmisenä, naisena tai  
    miehenä sekä arkipäivän rooleissa. 
♥  joka kykenee antamaan anteeksi ja muuttumaan 
♥  jonka kanssa voi olla oma itsensä  
♥  jonka kanssa on mukava ja helppo olo ja voi keskustella rentoutuneesti 
♥  joka on samanlainen kuin partnerinsa  
♥  joka jakaa kotityöt ja lastenhoidon, arkipäivän velvollisuudet 
♥  joka rakastaa ja on romanttinen 
♥  joka luottaa ja johon voi luottaa 
♥  jonka kanssa voi harrastaa  
♥  jonka kanssa voi tavata ystäviä ja sukulaisia ja/tai matkustella 
♥  jonka kanssa on tyytyväinen seksuaalielämään 
♥  joka on puoleensavetävä 
♥  joka osoittaa rakkauttaan teoin, kehon kielellä sekä verbaalisesti ja pystyy  
    keskustelemaan myös vaikeista asioista 
♥  joka ei ole liian kahlitseva, rajoittava tai mustasukkainen 
♥  joka on psyykkisesti ja fyysisesti terve 
 
 
Työpaikka tai työ työtavoitteiden resurssina 
 
Työpaikka tai työ,  
 
♣  joka tuo omia ja perheen standardeja vastaavan toimeentulon 
♣  joka tuo tyydytystä, koska sen kautta on mahdollista nähdä oman työn saavutukset 
    ja/tai merkityksen käytännössä 
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♣  joka tarjoaa antoisia ja/tai hyviä ihmissuhteita,  
♣  jonka kautta voi auttaa toisia ihmisiä (omaa perhettä tai laajempaa joukkoa), 
♣  jossa voi kehittää omia kykyjään, taitojaan ja osaamistaan tai työ, jossa voi syventää    
    tietämystään itseä kiinnostavalla alueella 
♣  joka huolehtii työntekijöiden niin ruumiillisesta kuin henkisestä hyvinvoinnista ja ottaa   
    huomioon, että työntekijöillä on myös muita resursseja vaativia elämänalueita 
♣  joka kehittää itsetuntoa sekä elämänhallinnan, kontrollin ja pystyvyyden tunnetta 
♣  joka lisää itsenäisyyttä ja jota voi tehdä itsenäisesti 
♣  jossa voi toteuttaa omia potentiaalejaan, unelmiaan, luovuuttaan ja ideoitaan 
♣  joka takaa mahdollisuuden matkustella 
♣  jossa voi edetä uralla 
♣  jota voi tehdä intohimoisesti 
♣  joka on kohtuullisen vaativa ja haasteellinen, mutta ei kysy liikaa resurssiuhrauksia 
♣  jossa saa kannustusta ja vastuuta 
♣  joka tarjoaa hyviä etuja ja bonuksia 
 

Näissä tarinoista kootuissa ideaaleissa resurssit yhdistyvät tavoitteiden kanssa. Todellisuus 

kuitenkin poikkeaa toivotuista ihanteista ja yksilöt joutuvat tekemään usein vaikeita ratkaisuja 

pohtiessaan sitä, miten allokoida rajalliset resurssinsa. Edellä esitetyn listan kohdat eivät edusta 

kaikkien elämänalueiden resursseja, vaan vain suoraan työhön sekä parisuhteeseen liittyviä. 

Muillakin resursseilla, ja etenkin yksilöön itseensä liittyvillä, on väliä työ- tai parisuhdetavoitteiden 

toteuttamisen kannalta. Tavoitteita täysin vastaavaan parisuhteeseen ei riitä vain optimaalinen 

puoliso ellei itse vastaa oman parisuhdetavoitteensa toista osapuolta. Vaikka työ ja parisuhde 

ovatkin vain eräitä elämänalueista, niiden merkitystä ei tule missään nimessä aliarvioida. Työ ja 

parisuhde/perhe ovat tärkeimpiä aikuiselämän elämänsisältöjä (esim. Pulkkinen & Kokko 1997, 

103-104) ja vaikuttavat sitä kautta voimakkaasti yksilön yleiseen elämänhallinnan ja hyvinvoinnin 

kokemukseen (Wiese ym.  2000). 

 

 Eräs tutkimuksen aikana saamani oivallus liittyy juuri työhön ja parisuhteeseen resurssina. Ne 

kumpikin ovat yleistä elämänhallintaa tukevia ja vahvistavia resursseja, mutta vain, mikäli eivät 

vaadi liian suuria resurssiuhrauksia. Myös Lazarus ja Folkman (1984, 248) viittaavat tähän 

oivallukseen mainitessaan, että sosiaaliset suhteet eivät tue yksilön hyvinvointia, mikäli niiden 

aiheuttamat kulut ylittävät niistä saadun hyödyn. Työn ja muiden elämänalueiden välillä tulisi 

vallita tasapaino, johon kummatkin parisuhteen osapuolista ovat tyytyväisiä ja joka on 

sopusoinnussa kummankin puolison yhteisten sekä yksilöllisten tavoitteiden kanssa.  

 

Mikäli työ tai parisuhde resurssina ei ole omien tavoitteiden mukainen, yksilö alkaa enemmän tai 

vähemmän tietoisesti etsiä ratkaisua tähän ongelmaan. Ratkaisukeinojen pohtimiseen sekä niiden 
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soveltamiseen olen viitannut selviytymiskeinojen käsitteellä, ja selviytymiskeinojen käyttö vaatii 

aina resursseja (Hobfoll 2002, 314). Toisin sanoen, mitä vähemmän yksilö kokee työn tai 

parisuhteen vastaavan omia tavoitteita sitä enemmän tämä aiheuttaa pahoinvointia – ellei yksilö 

sitten muokkaa tavoitteitaan. Kielteisistä tunteista selviytyminen puolestaan kuluttaa resursseja. Työ 

tai parisuhde ei siis välttämättä kuluta resursseja suoraan, esimerkiksi annetun ajan muodossa, vaan 

myös epäsuorasti, näillä elämänalueella koetuista kielteisesti tunteista selviämisen kautta. Kaikkein 

kärjistetyimmin sekä työn että parisuhteen yhteensopimattomuus tavoitteiden kanssa tuli esille 

Kirsin kirjoitelmassa.  

 

On mainitsemisen arvoista esittää myös muutama huomio tavoitteiden ja hyvinvoinnin yhteyksistä 

SOC –mallin oletuksiin. SOC –mallin mukaan resurssien allokointi tärkeimpiin tavoitteisiin tukee 

omaa hyvinvointia (Freund & Baltes 2002). Omat tärkeimmät tavoitteet saattavat olla kuitenkin 

erilaisia kuin puolison tavoitteet. Mikäli tämä on tilanne, omien tärkeimpien tavoitteiden optimointi 

saattaa aiheuttaa pahoinvointia epäsuorasti, puolison tyytymättömyyden kautta. Edelleen, yksilöllä 

saattaa olla tavoitteita, joita ympäröivässä kulttuurissa arvostetaan ja joihin yksilö investoi runsaasti 

resurssejaan, mutta jotka eivät kuitenkaan tue hänen hyvinvointiaan (Kasser & Ryan 1993). Nämä 

tavoitteet eivät tue hyvinvointia, mikäli ne perustuvat vain ulkoisiin vaikutelmiin eivätkä yksilön 

todelliseen motivaatioon, toisin sanoen, hänen itsetuntemukseensa. Todennäköisesti vasta oman 

pahoinvoinnin kautta syntynyt kokemus opettaa, että asia, jota aiemmin halusi, ei olekaan se, mikä 

tuo hyvinvoinnin kokemuksen. Esimerkki tällaisesta tavoitteesta on Helenan työ, jota hän ei 

harmikseen kyennyt tekemään intohimoisesti, sekä Samulin ensimmäinen avioliitto, joka ei tuonut 

hänelle täyttymystä.  

 

10.2 Yhteenveto keskeisen resurssiongelman problematiikasta ja selviytymiskeinoista 

 
Vaikka parisuhde resurssina olisi muuten omien tavoitteiden mukainen, pitkään jatkunut oma tai 

puolison runsas resurssien työhön allokointi alkaa muodostaa ongelmia parisuhteeseen54 – joko 

työhön resursseja runsaasti allokoivan omien, puolison tai kummankin tunteiden kautta. 

Yksinkertaisesti, mikäli jotain asiaa tai elämänaluetta huomioidaan, se vahvistuu, ja käänteisesti, se 

elämänalue tai asia, jolle ei allokoida resursseja, alkaa vähitellen heiketä ja kadota. Resurssien ja 

huomion allokointi kertoo allokoinnin kohteen tärkeydestä. Resursseja jatkuvasti runsaasti työhön 

                                                           
54 Paitsi ehkä siinä tapauksessa, että puolisoilla on samanlainen tavoitteiden tärkeysjärjestys ja he kumpikin allokoivat 
yhtä runsaasti resursseja työhön. Tosin tällaisessa tapauksessa parisuhde saattaa kuihtua sen vuoksi, että parisuhteen 
osapuolet eivät koskaan ehdi viettämään aikaa toistensa seurassa.  



123 123 
 

allokoivan partneri55 kokee ettei ole tarpeeksi arvokas tai tärkeä huomion kohteeksi. Resurssien 

runsas ja pitkään jatkunut työhön allokointi aiheuttaa kotona odottavan itsetunnon madaltumista, 

arvottomuuden tunteita, mustasukkaisuusepäilyjä, epätodellisia kuvitelmia, menettämisen pelkoa ja 

henkistä etääntymistä puolisosta. Nämä tulokset sopivat hyvin yhteen niiden aikaisempien 

tutkimusten kanssa, jotka kertovat, että työpäivien pituus on yhteydessä työn ja perheen välisiin 

ristiriitoihin (esim. Kinnunen 1997, 53).  

 

Toisaalta pahoinvointi ja tyytymättömyys saattaa  näkyä myös sen kautta, että resursseja runsaasti 

työhön allokoivan puoliso ”heittäytyy hankalaksi”: kyseenalaistaa, syyttää, nimittelee, on 

epäluuloinen tai kapinoi esimerkiksi heittämällä partnerinsa omaisuutta roskakoriin. Jälkimmäisen 

esimerkin voisi tulkita symboliseksi eleeksi, joka ilmaisee ”koska käyttäydyt ikään kuin et asuisi 

täällä, voi myös poistaa sinusta muistuttavat esineet kotini sisustuksesta”. Runsaasti resursseja 

työhönsä allokoivien puolisoista kerrottiin Pilvin, Marikan, Markon, Samulin sekä Kirsin tarinoissa. 

Samaten kuin runsaasti resursseja työhönsä allokoivien puolisot, myös itse paljon resursseja 

työhönsä allokoivat naiset, Marika ja Terhi, kokivat, että he eivät ole enää tärkeitä ja arvokkaita 

kotona. Lisäksi erityisesti Terhin kertomuksesta välittyi äitiyteen liittyvä syyllisyyden tunne. Nämä 

tunteet saattavat johtua siitä, että sekä Terhin että Marikan aviomiehet kompensoivat partnerinsa 

työn vaatimia resursseja ottamalla kotona, ainakin osittain, traditionaalisen vaimon roolin. Tämä on 

saanut nämä naiset ehkä kokemaan omaa roolia koskevaa hämmennystä, ja epävarmuutta siitä, mikä 

on oma paikka kotona. Vanhat sukupuoliroolit nimittäin vaikuttavat ihmisten mieliin edelleen, 

uusien roolien ohella. Roolien väliset erot aiheuttavat ristiriitaisia tunteita, epävarmuutta ja 

vaikeuksia yhdistää työ ja perhe. (Kinnunen ym. 1997, 105; Määttä 2002, 28-29.) Myös 

miespuoliset palkansaajat raportoivat riittämättömyyden ja syyllisyyden tunteista, vaikkakin 

vähemmän kuin naiset (Antila 2005, 100-102). Terhin tapauksessa epävarmuuden ja arvottomuuden 

tunteisiin liittyi myös se, että hän tulkitsi miehensä käyttäytymisen tarkoittavan sitä, että mies ei 

rakasta häntä enää.  

 

Resursseja runsaasti työhönsä allokoivien miesten kertomuksissa allokointi aiheutti vaikeuksia 

epäsuorasti, vaimon välityksellä. Sekä Samulin että Markon tarinassa vaimot olivat mustasukkaisia, 

eivät luottaneet puolisoonsa ja epäilivät, että puoliso on uskoton. Kummankin parisuhteessa esiintyi 

alusta alkaen ristiriitoja tai erimielisyyksiä. Markon kertomuksessa vaimon reaktiot olivat 

                                                           
55 Puolison lisäksi myös runsaasti resursseja työhön allokoivan lapset saattavat kokea etteivät he ole tärkeitä tai 
arvokkaita. Vanhemman käytös viestittää, että muut asiat ovat lasta tärkeimpiä, jos lapsille annetaan aikaa vain sen 
verran kuin on ”pakko”. Näillä kokemuksilla saattaa olla negatiivinen vaikutus kehittyvän yksilön itsetuntoon ja 
omanarvontunteeseen.  
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kärjistyneempiä kuin Samulin kertomuksessa. Toisaalta, Marko myös allokoi Samulia enemmän 

resurssejaan työhön. Markon vaimo Maija vastusti Markon työtä ainakin suhteen alussa ja syytti 

Markoa perheensä laiminlyömisestä. Samulin ensimmäinen vaimo Saima suhtautui enimmäkseen 

myönteisesti Samulin työhön. Marko kertoo, että Saima itse oli hyvin itsenäinen ja työhönsä 

sitoutunut. Juuri Saiman itsenäisyys sai Samulin ehkä kokemaan, että häntä ei oikeastaan juuri 

kotona tarvita.  

 

Pienten lasten äitien, Helenan, Paulan ja Kirsin, kertomuksissa ongelmia ja pahoinvointia aiheutti 

ennen kaikkea resurssien puutteellisuus. Heidän on pitänyt allokoida samanaikaisesti paljon 

resursseja sekä perheelle että työlle.56 Tilannetta on vaikeuttanut edelleen se, että nämä äidit ovat 

joutuneet joustamaan omissa aikatauluissaan ja suunnitelmissaan isien työn rakenteellisten 

piirteiden vuoksi. Tyytymättömyydestä huolimatta Helenan ja Paulan tarinoista välittyi 

tyytyväisyys itse puolisoa kohtaan. Kirsin kertomuksessa esitetty tilanne oli ongelmallisempi, koska 

Kirsi on kokenut parisuhteensa varsin epätyydyttäväksi. Lisäksi Kirsin vuorotyö on hankaloittanut 

työn ja perheen yhteensovittamista.  

 

Anun kertomuksessa tilanne oli jokseenkin erilainen kuin muissa tarinoissa. Hänen 

kertomuksessaan kyse ei ollut epätasapainoisesta resurssien allokoinnista tai tavoitteen kannalta 

sopimattomasta parisuhderesurssista. Anun tarinassa keskeinen resurssiongelma johtui työtavoitteen 

kannalta olennaisen resurssin – eli työpaikan – puutteesta. Tämän tärkeän resurssin puute on 

aiheuttanut ongelmia parisuhteeseen Anun mielialojen välityksellä.  

 

Nämä edellä esitetyt keskeiset resurssiongelmat olen luokitellut seuraaviin kolmeen tyyppiin: 

 

1. Työttömyys ja parisuhde (Anu) 

2. Tavoitetta kerrakseen: työ, pienet lapset ja parisuhde (Helena, Paula ja Kirsi) 

3. Työlle annetaan paljon – ehkä liikaakin  

3a)  Naisen parisuhdetavoitteet, miehen uratavoitteet ja rajalliset resurssit (Pilvi) 

3b) Uranaisen parisuhde (Marika) 

3c) Työ unelman toteutuksen ja kehityksen areenana – entä parisuhde? (Terhi,      

            Samuli ja Marko) 

                                                           
56 Tämä havainto tukee Freundin ja Baltesin (2002) tutkimusta, jonka mukaan SOC –mallin mukainen käyttäytyminen – 
muun muassa keskittyminen yhteen tai kahteen tärkeimpään tavoitteeseen kerrallaan – liittyy hyvinvointiin. 
Käänteisesti, huomion pirstaloiminen moniin eri tavoitteisiin samanaikaisesta ei tue omaa hyvinvointia.     
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Resursseista tärkein oli selvästi aika, jota olen jo aiemmin kutsunut metaresurssiksi. Kun aika 

allokoidaan yhdelle tavoitealueelle, sitä ei samanaikaisesti voida jakaa toiselle elämänalueelle. 

Tämän vuoksi eri elämänalueet kilpailevat keskenään ajan alaisuuteen kuuluvasta läsnäolosta, 

huomiosta ja energiasta. Kertomuksissa esiintyneet aikaan liittyvät maininnat ilmaisevat, että aikaa 

on liian vähän suhteessa kertojan tavoitteisiin eri elämänalueilla. Pines (1996, 104-106),  

esimerkiksi, on tehnyt saman havainnon omien asiakkaidensa suhteen. Ajan jakamattomuuden lain 

vuoksi yksilö joutuu tekemään ratkaisuja ajankäytön suhteen eivätkä nämä ratkaisut ole aina 

psykologisesti helppoja. SOC –mallin mukaan tärkeimpien tavoitteiden optimointi tukee 

hyvinvointia, mutta malli ei mainitse ratkaisuihin liittyviä tunteita. Kehityksen metateoria ei 

esimerkiksi kerro siitä kaipauksesta ja tyytymättömyydestä, jota henkilö kokee muuttaessaan 

resurssiallokoinnin suuntaa toisilta itselleen tärkeiltä tavoitealueilta kaikkein tärkeimmälle 

tavoitealueelle. Esimerkiksi Paula oli ärtynyt, koska hänellä ei lasten syntymän ja miehen vuorotyön 

yhteisvaikutuksen vuoksi ollut enää aikaa omiin harrastuksiin. Oman ajan kaipuusta kertoivat myös 

Helena, Kirsi ja Marika. Terhin kertomuksessa lapsen syntymää seurasi ensimmäinen kriisi, joka 

liittyi nimenomaan ajan jakamiseen. 

 

Vaikka omaa aikaa kaivattiinkin eniten, kaivattiin myös yhteistä parisuhdeaikaa. Lasten kanssa 

vietetty aika erosi parisuhdeajasta ratkaisevasti, koska pienten lasten hoitoaikaan kuuluu mieluisan 

yhdessäolon lisäksi myös runsaasti vastuuta ja velvollisuuksia. Parisuhdeaika sen sijaan oli 

kertojien mukaan romanttista ajan omistamista vain toiselle, fyysistä läheisyyttä, keskustelua 

yhteisistä asioista tai yhdessä tehtyjä mukavia asioita. Parisuhdeaikaa kaivattiin ennen kaikkea 

Pilvin, Terhin ja Helenan tarinoissa, mutta se mainittiin myös Paulan kertomuksessa. Aineiston 

mieskertojat, Samuli ja Marko, eivät viestittäneet oman tai parisuhdeajan kaipuusta. Ehkä tämä 

johtuu siitä, että työn aika ja oma aika sisältyvät toisiinsa – toisin sanoen, työ on koettu niin 

mieluisaksi, että kertoja olisi voinut valita sen myös harrastuksekseen. Parisuhdeaikaa nämä miehet 

ovat ilmeisesti kokeneet olevan riittävästi. Samulin ja Markon tapaan työstään myönteisesti puhuva 

Terhikään ei maininnut kaipaavansa omaa aikaa, vain parisuhdeaikaa.  

 

Vaikka monet kertojista valittivatkin työn ja lastenhoidon vie aikaa niin paljon, ettei sitä ole itselle 

tai parisuhteelle, on kuitenkin tärkeä muistaa, että he myös saavat resursseja näiltä tavoitealueilta. 

Esimerkkejä tällaisista resursseista ovat raha, työhön liittyvän kontrollin tunteen voimistuminen, 

työhön liittyvien taitojen kehittyminen, vanhempana  kasvaminen sekä kasvun ihmeellisyyden 

todistaminen.  
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Toisin kuin Baltes ym., Jallinoja (2000, 118-132) kertoo ajasta ja sen jakamisessa tapahtuvista 

muutoksista, sekä ainakin jossain määrin muutoksiin liittyvistä tunteista, perheen eri vaiheissa. 

Jallinojan näkemykset ajan jakamisesta perheen eri vaiheissa ovat samansuuntaisia kuin omat 

tulokseni. Hän kuvaa miten työ vie usein voiton ajasta käydyssä kilpailussa ja miten tätä vaihetta 

seuraa lopulta katumus ja paluu perheen pariin. ”Useimmat siis katuvat työnarkomaniaansa, ja sitä 

koskeva puhe paljastaa, minkälaisia ihanteita ihmisillä loppujen lopuksi on.” (Emt., 126.)57 

Toisaalta, ehkäpä Baltesin ym. tutkimustulokset voisivat olla tulkittavissa juuri ajan jakamisen 

vaikeuden näkökulmasta yhteiskunnassa, jossa työ vaatii paljon aikaa. Wiesen ym. (2000) 

tutkimuksessa kompensointi oli voimakkaasti yhteydessä hyvinvointiin parisuhdetavoitteiden 

alueella, mutta ei työtavoitteiden alueella. Optimointi oli yhteydessä hyvinvointiin työtavoitteiden, 

mutta myös osittain parisuhdetavoitteiden alueella. Näitä tuloksia voidaan selittää esimerkiksi sillä, 

että työn ja muiden elämänalueiden vaatimien resurssien (optimointi) vuoksi parisuhde joutuu 

kokemaan resurssimenetyksiä, joiden vaikutus ilman kompensointia johtaisi ongelmiin ja 

pahoinvointiin parisuhdetavoitteiden alueella. Parisuhteen kompensoinnissa on tämän selityksen 

mukaan kyse siis ongelmien ehkäisemisestä toimintaa tällä tavoitealueella vain ylläpitämällä 

(pikemminkin kuin sitä kehittämällä). Wiesen ym. (2000, 293) oman selityksen mukaan työhön 

liittyvät elämänhallintastrategiat saattavat olla laajemmin vakiintuneet kuin parisuhteisiin liittyvät ja 

siksi hyvinvointi parisuhteessa vaatii sekä optimointia että kompensointia. 58 

 

Tavoitteisiin ja resursseihin kytkeytyvät ajan ja energian allokoinnin muutokset liittyivät kaikissa 

aineistoni kertomuksissa esiintyneeseen kontrastiin, jonka toista napaa edusti aika ennen muutosta 

ja toista napaa aika muutoksen jälkeen. Itse kontrastia edusti tapahtuma tai tapahtumat, jotka 

vähensivät, lisäsivät tai muuten muuttivat aika- tai muita resursseja. 

 

Ehkäpä itselle ja parisuhteelle/perheelle omistetun ajan merkitys korostui aineistoni kertomuksissa 

siksi, koska läheiset ihmissuhteet tarjoavat erilaisia (tunne)kokemuksia ja kehittymisen 

mahdollisuuksia kuin työ. Läheisissä ihmissuhteissa, tai itselle annetun ajan kautta, pystytään 

kehittämään usein tehokkaasti omaan hyvinvointiin yhteydessä olevia sisäisiä tavoitteita, kuten 

itsensä hyväksymistä, liittymistä sekä yhteisöllisyyden tunnetta. Pelkästään materialistisiin 
                                                           
57 Tämä viimeinen perheen vaihe tuli puhtaasti esiin Terhin tarinassa. 
58 Kuten jo aiemmin mainitsin, saattavat myös parisuhteen tavoitteita koskevat käsitykset olla enemmän tai vähemmän 
selkiintymättömiä, ei vain elämänhallintastrategioita koskeva tieto. Parisuhdetta ei välttämättä selkeästi ymmärretä 
tavoitteellisen toiminnan alueeksi, koska useat rakastuneet pariskunnat toivovat, että puoliso ja rakastumisen kokemus 
ei ikinä katoa tai muutu.   
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tavoitteisiin – kuten rahaan, maineeseen tai ulkonäköön – kytkeytyvien pyrkimysten on sen sijaan 

havaittu olevan yhteydessä ahdistukseen, masennukseen sekä vähäisempään vitaalisuuteen ja 

itsensä toteuttamiseen. (Kasser & Ryan 1993, 533.) Suomalaiset liittävät EVA:n tekemässä 

tutkimuksessa onnellisuuden ja ihmissuhteet toisiinsa. Peräti 83 % piti perhe-elämää sekä sen 

ihmissuhteita erittäin tärkeänä ja 13 % tärkeänä onnellisen elämän edellytyksenä. Näin ollen perhe-

elämä ja hyvät perhe-elämän ihmissuhteet olivat suomalaisten mukaan tärkein onnellisen elämän 

edellytys. Seuraavaksi tärkeimmät onnellisuuden osatekijät olivat hyvä terveys, hyvät ystävyys- ja 

ihmissuhteet sekä, rakkauteen, rakastamiseen ja itsensä rakastetuksi tuntemiseen liittyvät 

kokemukset. Vasta näitä eri kohtia seurasi turvattu perustoimeentulo, mielenkiintoinen työ sekä, 

pysyvä ja varma työpaikka. (Torvi & Kiljunen 2005, 58-60.) Antilan työn ja perheen rajapintaa 

koskevaan tutkimukseen osallistuneiden maininnat ovat samansuuntaisia. He kertovat, että 

emotionaalisesti tärkeimmät ja antoisimmat suhteet kasaantuvat kodin piiriin, eivät työhön (Antila 

2005, 102; ks. myös Pines 1996, 106). Läheisten ihmissuhteiden lisäksi vapaa-aika liittyy 

hyvinvointiin, koska sen ominaispiirteet, esimerkiksi vapauden ja kontrollin tunne sekä sosiaalinen 

vuorovaikutus,  edistävät terveyttä (Iso-Ahola 1994, 43). 

 

Keskeisen resurssiongelman lisäksi tarkastelin niitä kompensointi- ja selviytymiskeinoja, joita 

kertomuksissa esiintyy. Kaikkein eniten käytetty keino sekä työ- että parisuhdeongelmien suhteen 

oli puhuminen. Puhumisen ja verbaalisten rakkaudentunnustusten tärkeyttä korostettiin, vaikka 

puhuminen sinänsä ei välttämättä muuta mitään konkreettisesti. Puhuminen kuitenkin edustaa 

havaittua sosiaalista tukea, joka näyttäytyy erityisen tärkeänä varsinkin ongelmatilanteissa (Hobfoll 

2002, 309-310; Lazarus ja Folkman 1984, 249-250). Erityisesti naiset kääntyvät usein 

ongelmatilanteissa sosiaalisten verkostojensa puoleen (Greenglass 2002, 49-50), ja naiset myös 

käyttävät miehiä enemmän emootiokeskeisiä selviytymiskeinoja (Matud 2004). Miesten sekä niiden 

naisten, joita kuvaavat monet maskuliinisiksi luonnehditut piirteet, on havaittu käyttävän enemmän 

ongelmakeskeisiä selviytymiskeinoja (Long 1989, sit. Ohranen 1997, 61-62; Matud 2004).  

 

Perheissä, joissa on pieniä lapsia, hyödynnettiin päivähoitopalveluita tai ystäväperheiden apua 

kompensointikeinona sekä työn että parisuhteen näkökulmasta. Kunnalliset päivähoitopalvelut 

takaavat sen, että myös pienten lasten vanhemmat saattavat käydä töissä, vaikka se – kuten tämäkin 

tutkimus kertoo – voi olla melko raskasta. Koska perheet saattavat asua kaukana isovanhemmistaan 

tai muista sukulaisistaan, nämä sosiaaliset resurssit eivät ole välttämättä hyödynnettävissä. 

Sukulaisten tukiverkoston puutetta pahoittelivat sekä Helena että Paula. Kirsin selviytymiselle 
                                                                                                                                                                                                 
 



128 128 
 

sukulaisten avulla oli varsin suuri merkitys. Toisaalta Kirsi on ehkä jatkanut epätyydyttävää 

suhdetta juuri siksi, koska muisti millainen häpeä edellisen suhteen loppuminen oli. Myös Terhi 

mainitsi perheen käyttäneen hyväkseen päivähoitopalveluja. Samulin lasten ollessa pieniä ei 

kunnallista päivähoitoa Suomessa ollut vielä olemassa. Kummankin vanhemman työssäkäynti ei 

kuitenkaan aiheuttanut Samulin mukaan lastenhoito-ongelmia, koska naapurin kotirouva oli aina 

valmis auttamaan.  

 

Työn näkökulmasta madaltuneiden resurssien kompensointikeinona käytettiin puolison ja 

sukulaisten apua jo edellä mainittujen keinojen lisäksi. Työhön itse runsaasti resursseja allokoivien 

kertojien, eli Marikan, Terhin, Samulin ja Markon, tarinoissa käytettiin kompensointikeinona 

puolison apua. Kirsin tarinassa hyödynnettiin kompensointikeinona päivähoitopalveluja ja 

puhelinta. Puhelinta käytettiin niin ikään Helenan, Marikan ja Terhin tarinoissa parisuhteen 

kompensointikeinona työmatkojen aikana. Muita parisuhteen kompensointikeinoja olivat yhteiset 

matkat, kahdestaan vietetyn ajan järjestäminen ja yhteinen tekeminen. Kertojista Kirsi, Pilvi ja 

Samuli mainitsevat myös ammattiavun, mutta kukaan heistä ei puolison asenteista johtuen 

turvautunut siihen.  

 

Yllämainittujen ratkaisujen lisäksi kertojat käyttivät erilaisia emootiokeskeisiä selviytymiskeinoja, 

joista puhuminen on jo mainittu. Tämän ohella käytettiin asioiden selittämistä itseä suojelevalla 

tavalla, tulevaisuuteen liittyvää toiveikasta ajattelua sekä henkistä tukea antavien kirjojen lukemista. 

Terhi, Marko ja Samuli käyttivät lopulta emootiokeskeistä selviytymiskeinoa, ongelmalliseksi 

koetusta parisuhteesta vetäytymistä, kun ongelmakeskeisten selviytymiskeinojen käyttö ei toiminut. 

Suhteen lopettamisen, joka lukeutuu ongelmakeskeisiin selviytymiskeinoihin, valitsivat 

ratkaisukseen Samuli, Terhi (aluksi) ja Kirsi. Pilvin ja Markon suhteet sen sijaan katkesivat 

partnerin päätöksen johdosta. Markon suhde tosin jatkui myöhemmin. Muihin ongelmakeskeisiin 

selviytymiskeinoihin voidaan laskea esimerkiksi Pilvin ja Kirsin yritykset vaikuttaa partnereidensa 

käytökseen.  

 

Selektiivisen sekundaarikontrollin keinoja käytettiin niin Helenan, Paulan, Kirsin, Pilvin kuin 

Marikan tarinassa. Nämä naiset pitivät motivaatiotaan yllä eri tavoin tavoitteen saavuttamisen 

vaikeutuessa. Pienten lasten äidit Helena ja Paula kertoivat puolisoiden välisen rakkauden ja 

rakkauden lapsiin auttavan jaksamaan. Paula mainitsi lisäksi, että tyytyväisyys työtilanteeseen 

edistää jaksamista. Helenan kertomuksessa voimia antoi puolisoon liittyvät ajatukset ”siitä 

oikeasta” sekä tulevaisuuteen liittyvät toiveet ja haaveet. Kirsillä oli tarve pitää yllä eroon liittyvää 
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motivaatiota ja tässä häntä auttoivat parempaan tulevaisuuteen liittyvät haaveet. Toive paremmasta 

tulevaisuudesta kannusti Kirsiä niin ikään uuden työpaikan etsimisessä. Marikan kertomuksessa 

uuden työn resurssivaatimukset koettiin raskaiksi. Marikaa auttoivat jatkamaan eteenpäin ajatukset 

siitä, että on pakko selvitä. Pilvin kertomuksessa motivaatiota koetteli poikaystävä, joka lähti 

ulkomaille töihin kahdeksi vuodeksi. Pilvi piti motivaatiotaan yllä ajattelemalla, että aika 

ulkomailla menee nopeasti. Tämän lisäksi Pilvi käytti selektiivistä sekundaarikontrollia, kun hän 

toisteli miten samanlainen hän poikaystävänsä kanssa on. Selektiivinen sekundaarikontrolli ja 

emootiokeskeiset selviytymiskeinot ovat ainakin osittain päällekkäisiä.  

 

Kompensatorisen sekundaarikontrollin keinoja käytettiin Terhin, Samulin ja Kirsin tarinoissa. 

Heidän kaikkien voidaan tulkita pyrkineen poisaktivoimaan partneriaan koskevat tavoitteellisen 

toiminnan, koska kontrollin tunne oli menetetty tavoitteen saavuttamisen mahdottomuuden vuoksi. 

Terhi käytti poisaktivoimisen keinona ”henkistä avioeroa”, eli hän päätti lakata ikävöimästä ja 

ajattelemasta puolisoaan. Samuli irrottautui parisuhteestaan uppoutumalla aiempaa enemmän töihin 

ja ottamalla vastaan pari vuotta kestäneen ulkomaan työkomennuksen. Kirsin keinona olivat 

negatiiviset, avomieheen kohdistuvat ja tämän arvoa madaltamaan pyrkivät ajatukset. Sekä Terhillä 

että Samulilla oli lisäksi avioliiton ulkopuolinen suhde, jota voidaan myöskin pitää 

poisaktivoimisen keinona.  

 

10.3 Joitakin ehdotuksia ongelmien ehkäisemiseksi 
 

Olen tarkastellut käsillä olevassa tutkimuksessa puolisoiden sekä parisuhteeseen että muihin 

elämänalueisiin kohdistuvien tavoitteiden dynamiikkaa resurssiperspektiivistä. Pahoinvoinnin tai 

parisuhteen ongelmat olen katsonut juontuvan puutteellisista tai riittämättömistä resursseista, tai 

ristiriidoista omien tai omien ja puolison tavoitteiden välillä. Omat tulokseni tukevat niitä aiempia 

tutkimustuloksia, joiden mukaan resurssien ja tavoitteiden yhteensopimattomuus tai ristiriitaiset 

tavoitteet vähentävät hyvinvoinnin kokemusta (esim. Emmons & Kaiser 1996, 91-95). Sen sijaan 

puolisoiden tärkeimpien tavoitteiden välisten ristiriitojen kielteistä vaikutusta hyvinvointiin ja 

parisuhdetyytyväisyyteen ei tietääkseni ole aiemmin tavoitteita tai perheen ja työn 

yhteensovittamista koskevissa tutkimuksissa havaittu. Tulosteni mukaan näyttää siis siltä, että myös 

puolisoiden tavoitteiden inkongruenssi on yhteydessä pahoinvoinnin kokemukseen, ei vain yksilön 

omien tavoitteiden yhteensopimattomuus. On myös luultavaa, että mikäli eri perheenjäsenten 

tavoitteet ovat yhteensopimattomat, tämä aiheuttaa pahoinvointia niille yksilöille, jotka joutuvat 

tekemään toistuvasti uhrauksia omissa tavoitepyrkimyksissään muiden perheenjäsenten hyväksi.  
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Tulosten perusteella olen koonnut muutaman ehdotuksen, joiden avulla työn ja parisuhteen 

yhteensovittamisen ongelmia, kuten pahoinvointia ja parisuhdetyytymättömyyttä, voisi välttää.  

 

1) Puolisoiden tärkeimpien tavoitealueiden tulisi olla keskenään yhteneväisiä ja samaten 

parisuhdetta koskevien tavoitteiden – muuten heidän odotuksesta tulevat väistämättä olemaan 

ristiriidassa keskenään.  

2) Yksilön resurssien tulisi sopia yhteen hänen asettamiensa tavoitteiden kanssa.  

3) Puolisoiden tulisi suurin piirtein vastata toistensa parisuhdetavoitteita parisuhderesurssina59 ja 

työn tulisi samalla tavoin vastata työtavoitteita resurssina.   

4) Puolisoiden tulisi puhua odotuksistaan sekä tavoitteistaan ja pohtia, miten yhteiselämä voitaisiin 

organisoida niin, että se palvelisi kummankin toiveita tasapainoisella tavalla. 

5) Puolisoiden tulisi kyetä arvioimaan realistisesti oma resurssikapasiteettinsa ja eri 

elämänalueiden vaatimien resurssien määrä uusia tavoitteita asettaessaan. Hyvinvoinnin ja 

elämänhallinnan nimissä ei sellaisia tavoitteita tulisi toteuttaa, jotka ylittävät yksilön tai 

pariskunnan resurssikapasiteetin - ellei jo olemassa oleviin tavoitealueisiin kohdistetuista 

resursseista sitten tingitä uuden tavoitteen hyväksi.  

6) Eri elämänalueet ja niihin kytkeytyvät sosiaaliskulttuuriset mallit ja arvot kilpailevat niukoista 

resursseista. Yksilö tulisi kuitenkin olla uskollinen ennen kaikkea omalle hyvinvoinnilleen ja 

sopeuttaa ympäröivässä kulttuurissa arvostetut tavoitteet omiin resursseihinsa ja arvoihinsa.60 

Jatkuva pahoinvointi on merkki siitä, että resursseissa tai niiden jakamisessa on jotain vialla.   

 

10.4 Työn ja parisuhteen asenteiden muutosta koskevia pohdintoja 
 

Kerroin alussa lyhyesti työn ja perheen kulttuurin historiallisesta kehityksestä Suomessa. Kyseisen 

selvityksen mukaan Suomessa on perinteisesti arvostettu työtä runsaasti. Viime vuosikymmeninä 

                                                           
59 Ongelmana on tosin se, että moni ei oikeastaan tiedä mitä haluaa ennen kuin oppii kokemuksen kautta mitä ei halua. 
Tämä itsetuntemuksen puute saattaa olla ongelmana erityisesti niissä liitoissa, jotka solmitaan kovin nuorina. Oman 
aineistoni kertomuksista näitä avioliittoja edustivat Samulin ja ainakin jossain määrin Markon liitto.  
60 Siltala (2004, 276) kirjoittaa aiheesta seuraavasti: ”Monet naiset uskaltavat masennuksen ja syömishäiriöiden kanssa 
aikansa kamppailtuaan tunnustaa, että he eivät oikeastaan olisi halunneetkaan niin suuria vaan ovat saaneet parhaan 
tyydytyksensä jostakin yhteiskunnassa vähemmän arvostetusta, kuten käsillä tekemisestä, leipomisesta, kodin 
laittamisesta. (…) ’Olen ollut pettynyt siihen, että 1960-luvun feministit pakottivat meidät kaikki uranaisiksi’, sanoo 
Karoliina. Saaran mielestä olisi ihanaa olla, jos saisi hyvällä omallatunnolla olla vain ’tyhmä kotirouva’. 
Perheenemännän legitiimi rooli näyttää ottavan naisten fantasioissa saman paikan kuin mummonmökki uran jälkeen 
miehillä: oma tila tehdä asioita omassa tahdissa, vailla toisten asettamaa tulosvastuuta.” Sosiaalisen ympäristön 
arvostamat tavoitteet saattavat siis olla ristiriidassa omien tavoitteiden kanssa, tai ympäristön eri rooleihin liittyvät 
tavoiteihanteet saattavat vaatia liikaa resursseja yksilöltä, jolla on monta eri roolia (esim. emt.; Kinnunen 1997, 50-51). 
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perheen ja läheisten ihmissuhteiden arvostus on kuitenkin kohonnut työn rinnalle ja sen ohi. 

Aineistoni sopii melko hyvin yhteen tämän trendin kanssa. Käsittelemistäni tarinoista välittyi 

nimittäin selvästi voimakas työn kunnioitus, mutta sen rinnalla myös perhettä pidettiin tärkeänä. 

Suurin työn ja parisuhteen arvostukseen liittyvä vastakkaisuus esiintyi Pilvin tarinassa. Pilvi piti 

perhettä paljon työtä tärkeämpänä elämänsä osa-alueena, kun taas hänen poikaystävänsä piti työtä 

perhettä tärkeämpänä tavoitealueena. Työ on ollut varsin tärkeä osa-alue aiemmin myös Markolle, 

mutta iän myötä perhe on tullut hänelle yhä tärkeämmäksi. Niin ikään työlleen aiemmin lähes täysin 

omistautunut Marika on oppinut, että hän ja hänen puolisonsa ovat selvinneet vaikeista ajoista 

nimenomaan keskinäisen tuen ansiosta.  

 

Vaikka työn tärkeys välittyikin selvästi aineistoni tarinoista, Kortteisen raportoimaa työnteon 

kovuutta ei näkynyt niissä kaikissa. Esimerkiksi, Samulin kertomus työstään on kaikin puolin 

myönteinen eikä sen kautta muodostu käsitystä siitä, että työ olisi ollut ”kovaa”, vaikka Samuli 

allokoikin työhön paljon resursseja. Kovuus ja selviytymisen eetos välittyi sen sijaan pienten lasten 

äitien, Pilvin, Marikan sekä Markon kertomuksista. Myös Kortteisen (1992, 60-61, 68, 74) 

mainitsema kunniakas uhri esiintyi tarinoissa. Pilvi kertoi ettei hän ymmärrä, miksi Pasi ehdoin 

tahdoin tahtoo polttaa itsensä loppuun työnteolla; Terhi mainitsi, että hänen täytyy aina yrittää 

muistaa ettei tappaisi itseään työnteolla ja; Marko antoi listan omista sekä vaimonsa vaivoista, jotka 

hänen mukaansa ovat työhön sekä parisuhteeseen liittyvien kriisien hintoja. Aineistoni kertojat eivät 

sanoneet suoraan, että he ovat antaneet työlle enemmän aikaa kuin oikeastaan haluaisivat. Monet 

palkansaajista kuitenkin kokevat juuri näin (Antila 2005; Jallinoja 2000, 128-132) ja ehkä tätäkin 

voidaan pitää eräänlaisena uhrina.  Toisaalta, työhön ehkä investoidaan niin paljon resursseja juuri 

perheen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tällä tavoin asiaa selittivät ainakin Marko (miesten ansaitsijan 

roolista lisää, ks. Gutek ym. 1991, 562) sekä Helena.  

 

Maininnat työelämän koventumisesta laman myötä tulivat esiin niin Markon, Samulin kuin Paulan 

kertomuksissa. Heidän viittauksensa ovat yhteneväisiä esimerkiksi Jallinojan (2000) työelämän 

muutosta koskevien näkemysten kanssa. Niin työelämää kuin parisuhdetta koskevien asenteiden 

muutoksen havaitsee aineiston kertomuksissa siitä, että resurssien arvostuksen painopisteessä on 

tapahtunut muutoksia nuorempien kertojien kertomuksia iäkkäämpiin kertojien tarinoihin 

verrattaessa. Esimerkiksi koulutuksen tärkeyden kasvu näkyy tarkastelemalla Anun kertomusta 

suhteessa Samulin ja Markon kertomuksiin. Kumpikaan näistä miehistä ei ole joutunut työttömäksi, 

vaikka heidän pohjakoulutuksensa ei ole nykymittapuulla kovinkaan korkea. Anu puolestaan joutui 

työttömäksi kouluttautumisestaan huolimatta. Samulin ja Markon kertomuksista ei myöskään 
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löytynyt itseen tai läheisiin ihmisiin kohdistuvaa työttömäksi joutumisen pelkoa. Kirsin ja Marikan 

tarinoista työttömyyden pelko sen sijaan heijastui. Ehkäpä juuri sellaiset emootiot kuten pelko 

selittävät, miksi yksilö ei aina toimi tavoitteidensa suhteen niin rationaalisesti – siis omaa tai 

läheistensä hyvinvointia tukevalla tavalla – kuin Baltes ym. otaksuvat.61 Lähes kaikista 

kertomuksista välittyi koulutuksen arvostaminen resurssina. Tämän arvostuksen puolesta puhuu 

muun muassa se, että monet kertojista mainitsivat hankkineensa lisäkoulutusta työn ohessa.  

 

Parisuhteeseen liittyvien resurssien arvomuutoksiin viittaa ensinnäkin se, että Marko toivoi 

kertomuksessaan uuden sukupolven kykenevän ratkaisemaan ongelmat eri tavoin kuin he aikoinaan 

ratkaisivat. Hän siis pitää parisuhteen tehokkaita ongelmanratkaisukeinoja nykyään tärkeinä, vaikka 

ei ehkä aiemmin antanut niille samalla tavoin arvoa – kulttuurisen mallin vuoksi. Marko liitti 

aikaisemmin vallinneen yksin selviytymisen normin ei vain oman perheensä, vaan myös laajemman 

ympäröivän yhteisön kulttuuriin (vrt. toinen kollektiivinen aprioriteetti, ks. Kortteinen 1992, 60-61). 

Toiseksi, puhumisen, avoimuuden, ihmissuhdetaitojen sekä parisuhdetyön arvostaminen välittyi 

aineistoni kertomuksista niinä odotuksina ja ihanteina, jotka toivotun kaltaiseen puolisoon 

parisuhderesurssina nykyään liitetään.  

 

10.5 Validiuden tarkastelua 
 
Tutkimuksia on arvioitu perinteisesti käyttämällä kriteereinä validiutta, reliaabeliutta, 

objektiivisuutta sekä toistettavuutta. Tarinalliseen tutkimukseen näitä pääsääntöisesti 

kvantitatiivisen tutkimuksen arvosteluperusteita ei kuitenkaan voida suoraan soveltaa, muun muassa 

metodin luonteen ja siihen kuuluvien oletusten62 vuoksi (Lieblich ym. 1998, 171; Riessman 1993, 

64). Validaatiolla tarkoitetaan prosessia, jonka kautta tulkinnan luotettavuuden puolesta puhuvia 

väitteitä esitetään (Riessman 1993, 65). Validiuden olen pyrkinyt varmistamaan muun muassa 

viittaamalla moniin muihin aihetta koskeviin, eri metodeilla toteutettuihin tutkimuksiin. Näin olen 

koettanut ylittää aineiston suppeuden ja henkilökohtaisen subjektiivisuuden rajoitukset ainakin 

jossain määrin. Olen myös pyrkinyt ottamaan huomioon sen kulttuurishistoriallisen kontekstin, 

jossa kertomukset ovat saaneet muotonsa, samaten kuin kertojien sukupuolen ja iän. Lisäksi olen 

                                                           
61 Kirsi esimerkiksi kertoo, miten hän ei kokenut voivansa (tohtineensa) olla pois uudesta työstään noin vuoden ikäisen 
lapsensa sairastelun vuoksi: ” (…) aloitin työt vauvani ollessa 10 kk. Sain hänet kunnalliseen vuorohoitoon (…) Lapsi 
sairasti ensimmäisen puoli vuotta koko ajan. (…) mies ei suostunut joustamaan yhtään, ja minä koin mahdottomaksi 
olla pois uudesta työpaikasta. Loppujen lopuksi olin kokonaista kaksi päivää pois lapsen sairauden takia, toisen niistä 
sairaalassa.”   
62 Esimerkiksi oletus siitä, että lukeminen ja tulkinta itsessään ovat subjektiivisia, eli osa jotain diskurssia (Riessman 
1993, 64).    
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kertonut yksityiskohtaisesti tutkimukseni käytännön toteuttamisesta sekä niistä valinnoista, joita 

olen tutkimuksen eri kohdissa tehnyt.  

 

Ehkä kaikkein paras tapa validiuden ja reliaabeliuden varmistamiseksi olisi ollut se, että muutama 

muu tutkija olisi lukenut ja tulkinnut aineistoani itsenäisesti, käsillä olevan tutkimuksen 

tutkimusasetelmaa ja –kysymyksiä käyttäen. Heidän tulkintansa samankaltaisuus omien päätelmieni 

kanssa kertoisi parhaiten tutkimuksen validiudesta. Lieblich ym. (1998) ovat muun muassa 

käyttäneet tätä menetelmää omassa tutkimuksessaan.   

 

Mahdollisia SOC –mallin tarinalliseen tutkimukseen soveltamista koskevia validiusongelmia olen 

pyrkinyt välttämään ottamalla huomioon tapahtumien kokonaisuuden ja kehityskulun. Tietty teko 

saattaa nimittäin olla tulkittavissa niin optimoinniksi kuin kompensoinniksikin, mikäli teko 

irrotetaan laajemmasta kontekstista. Jotta näiltä erotteluongelmilta jatkossa vältyttäisiin, mainittujen 

komponenttien määritelmiä tulisi tarkentaa SOC –mallia tuleviin laadullisiin tutkimuksiin 

sovellettaessa. Komponenttien erottelua koskevista kysymyksistä olen keskustellut enemmän 

analyysin yhteydessä. Optimoinnin ja kompensoinnin lisäksi erottelukysymys nousi esiin 

verrattaessa kompensointia muihin selviytymiskeinoihin. Muihin selviytymiskeinoihin olen 

kompensointia muistuttavan toiminnan laskenut siinä tapauksessa, että tietylle tavoitealueella ei 

alusta alkaenkaan ole kohdennettu paljoa resursseja, tai siinä tapauksessa, että kertoja on alusta 

alkaen ollut tyytymän tavoitealueen resursseihin.   

 

Kertojien resursseja tai niiden jakoa koskevaa tyytyväisyyttä tai tyytymättömyyttä olen arvioinut 

ottamalla huomioon sekä kertojan tiettyä tavoitealuetta koskevat maininnat että hänen kertomisensa 

sävyn yleensä. Kokonaisuuden huomioon ottamalla olen välttänyt sekoittamasta nimenomaan työtä 

tai parisuhdetta koskevat tunnesävyttyneet maininnat yleisempään, koko tarinan kattavaan 

kertomisen emotionaaliseen sävyyn. 

 

 

 

11. TUTKIMUKSEN ARVIOINTI  JA JATKOTUTKIMUSAIHEET 

 

 

SOC –mallin suurin anti on ollut tutkimukselleni siinä, että sen avulla olen kyennyt eksplisoimaan 

työhön ja parisuhteeseen liittyvien resurssien, resurssien allokoinnin, tavoitteiden, hyvinvoinnin 
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sekä selviytymiskeinojen suhdetta. Oman tutkimukseni kontribuutio kehityksen metateoriaa 

ajatellen kytkeytyy puolestaan siihen, että olen soveltanut teoriaa laadulliseen tutkimukseen ja 

testannut sitä, miten hyvin SOC –malli toimii laadullisen metodin yhteydessä. Lisäksi olen pyrkinyt 

täydentämään SOC –malliin sisältyvää käsitystä tavoiterationaalisesta ihmisestä ottamalla 

huomioon kertojien tunnekokemukset. Tulosteni ja kokemusteni perusteella SOC -malli soveltuu 

hyvin myös laadulliseen tutkimukseen. Tosin havaitsin sen, että kompensoinnin ja optimoinnin 

määritteitä tulisi hieman tarkentaa, jotta niiden välisiltä epäselvyyksiltä vältyttäisiin. Hyödynsin 

eniten juuri optimoinnin ja kompensoinnin käsitteitä, joista optimoinnin suhteen tarkastelin 

erityisesti sitä, mihin tavoitealueisiin kertojat ovat resurssejaan allokoineet ja miten paljon suhteessa 

muihin tavoitealueisiin. Lisäksi tarkastelin hieman sitä, miten allokointi on ajallisesti vaihdellut eri 

tavoitealueiden kesken. Kompensoinnin suhteen tarkastelin varsinaisesti kompensoinnille 

ominaisen käyttäytymisen sisältöä, toisin sanoen, kertojien käyttämiä selviytymiskeinoja.  

 

Tulevaisuudessa voisi olla ehkä mielenkiintoista tarkastella laadullisesti myös muiden SOC –

komponenttien varsinaista sisältöä. Näin voitaisiin saada tärkeää tietoa niistä keinoista, joiden 

avulla tavoitteisiin esimerkiksi työn tai parisuhteen saralla pyritään, tai niistä valinnoista, joita 

yksilöt eri elämänvaiheissaan tekevät. Valintojen tekemistä koskeva tutkimus voisi olla arvokasta 

muun muassa siksi, koska valinnanmahdollisuuksien määrän lisääntyessä (esimerkiksi 

koulutusvaihtoehdot) vaaditaan tehokkaita valintastrategioita, jotta toiminta ei lamaannu 

päättämättömyyden vuoksi. Valintoja tarkastelemalla voitaisiin saada samalla arvokasta tietoa niistä 

perusteista, joihin ihmiset valintansa nojaavat. 

 

Tavoitteen ja resurssien käsitteisiin liittyy niiden laajuuden vuoksi sellainen riski, että niillä voidaan 

selittää melkein mitä vain. Työn ja parisuhteen välistä vuorovaikutusta tarkasteleva näkökulmani on 

kuitenkin rajannut tavoitteita ja resursseja siten, että ne koskevat vain näitä elämänalueita. 

Resurssien suhteen en myöskään ole tarkastellut kaikkia resursseja, vaan ennen kaikkea aikaa ja 

energiaa sekä työtä ja parisuhdetta Tavoitteisiin liittyy myös kysymys siitä, onko kaikki ihmisen 

toiminta oikeastaan tavoitteellista? Ainakin osa käyttäytymisestä on todennäköisesti 

tiedostamattomien impulssien ja tunteiden motivoimaa (esim. Bargh & Chartrand, 1999). 

Esimerkkinä tiedostamattomista impulsseista ovat voimakkaat  tunnepurkaukset. Niiden ottaessa 

vallan yksilöstä, hän saattaa toimia täysin tietoisten tavoitteidensa ja itseään koskevien käsityksen 

vastaisesti. Klassinen esimerkki tästä on henkilö, joka kertoo oikeudessa, ettei ollut oma itsensä, 

kun suutuspäissään teki tapon. Tavoitteellisuutta ja rationalistisuutta koskeviin rajoituksiin olen 

vastannut jättäytymällä edes väittämästä, että yksilön toiminta olisi aina tavoitteellista tietoisessa 
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mielessä. Kaikki tehdyt ratkaisut eivät ole välttämättä aina tarkasti punnittuja ja syvään 

itsetuntemukseen perustuvia.  

 

Myös analyysin ja tulkintojen tekemisen suhteen on syytä käsitellä muutamaa rajoittaa tekijää. 

Ensinnäkin, tapahtumiin liittyvän tunnekokemuksen tulkinnassa rajoittavana tekijänä on saattanut 

olla muun muassa se, että kirjoittajat eivät välttämättä ole verbalisoineet tunteitaan. Tunteiden 

puuttuminen erään tarinan yhteydessä tuli esille eettisiä kysymyksiä koskevassa luvussa. Toiseksi, 

tunteiden kokeminen ja ilmaisu on yksilöllistä, minkä vuoksi toiset henkilöt korostavat tunteitaan 

toisia enemmän (esim. McAdams 2001, 311-316). Kolmanneksi, naiset ilmaisevat tunteitaan 

enemmän ja helpommin kuin miehet (Carstensen ym. 2004, 458). Neljänneksi, ikä vaikuttaa 

tunteiden ilmaisuun siten, että iäkkäät raportoivat vähemmän kielteisiä ja enemmän myönteisiä 

tunteita kuin nuoret (Dougherty ym. 1996, 34-35). Ikä vaikuttaa myös tunteiden kokemisen 

intensiivisyyteen sitä vähentävästi (McAdams 2001, 328-329). Olen pyrkinyt vähentämään näiden 

rajoittavien tekijöiden vaikutusta muun muassa esittämällä kertojille tarkentavia lisäkysymyksiä 

sekä ottamalla huomioon koko kertomuksen tunnesävyn tulkintaa tehdessäni. Lisäksi, tietty 

ongelma tai ristiriita voidaan määritellä keskeiseksi resurssiongelmaksi, vaikka kyseiseen 

ongelmaan liittyvät tunteet eivät olisi kovin intensiivisiä. Pääasia on, että keskeiseen 

resurssiongelmaan liittyvä, hyvinvointia vähentävä kokemus välittyy kertomuksista.   

 

Käsillä olevalla tutkimuksen muihin mahdollisiin rajoituksiin kuuluu aineistona käytettyjen 

kertomusten lukumäärän vähäisyys sekä sen maantieteellisen alueen suppeus, jolta aineisto on 

kerätty. Aineistoa koskeviin rajoituksiin kuuluu myös se, että työn ja parisuhteen 

yhteensovittamisen kokemuksista kertoi vain parisuhteen toinen osapuoli. Näitä rajoituksia 

kuitenkin lieventää esimerkiksi se, että aineiston kertomuksiin kuuluu sekä niitä, jotka allokoivat 

itse paljon resursseja töihin sekä niitä, joiden puoliso allokoi paljon resursseja töihin.  

 

Aineiston rajoituksia koskevien pohdintojen jälkeen on hyvä siirtyä tarkastelemaan hieman 

tutkimustulosten yleistettävyyttä. Alasuutarin (1994, 207) mukaan yleistäminen tarkoittaa sitä, että 

tutkimustulos pätee muuhunkin kuin vain tutkittuun tapaukseen. Käsillä olevan tutkimuksen 

tapauksessa resurssinäkökulma näyttää toimivan hyvin parisuhteen ja työn välisten ongelmien 

jäsentäjänä eikä ole mitään erityistä perustetta olettaa, että tämä havainto johtuisi jostakin aineiston 

erityispiirteestä. Resurssien riittämättömyyden tai puutteellisuuden yhteys ongelmiin voidaan siis 

katsoa olevan yleistettävissä myös muihinkin tapauksiin kuin vain oman aineistoni kertomuksiin. 

Aineiston kertomukset ovat toisiinsa verrattuna niin erilaisia, että valitsin tarkastelukehykseni 
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resurssinäkökulman oikeastaan juuri siksi, koska muut näkökulmat eivät kyenneet selittämään 

tyydyttävällä tavalla jokaisen kertomuksen työ-parisuhde –problematiikkaa. Myös tämä puhuu sen 

puolesta, että varsin erilaisia työn ja parisuhteen välisiä ristiriitoja voidaan ymmärtää resurssien 

kautta.  

 

Käsillä olevan tutkimuksen aikana on kohonnut esiin tuloksia ja kysymyksiä, joita voisi olla 

hedelmällistä tutkia tarkemmin. Näistä tutkimusaiheista on mainittu jo ne, jotka koskevat kiinteästi 

SOC –mallia. Ensinnäkin, resurssinäkökulman soveltaminen muihin työn ja perheen välisiä 

ristiriitoja käsitteleviin tutkimuksiin saattaisi tuoda lisäymmärrystä näiden elämänalueiden 

yhteensovittamista koskevista hallintastrategioista. Toiseksi, parisuhteen osapuolten tärkeimpien 

tavoitteiden samankaltaisuutta, ja tämän samankaltaisuuden yhteyttä parisuhdetyytyväisyyteen, 

kannattaisi tutkia tarkemmin. Omien tulosteni perusteella arvelisin, että puolisoiden parisuhteeseen 

liittyvien tavoitteiden tärkeysjärjestyksen sekä tavoitteiden sisällön samankaltaisuus on yhteydessä 

parisuhdetyytyväisyyteen. Kolmanneksi, olisi arvokasta tutkia myös sitä, millainen vaikutus 

vanhempien runsaalla resurssien työhön allokoinnilla on kehittyvän lapsen itsetuntoon ja 

käsitykseen omasta itsestä. Tutkimustulosteni perusteella resurssien runsas ja pitkään jatkunut 

työhön allokointi viestittää partnerille, ettei tämä ole tärkeä tai arvokas. Voisi hyvin ajatella, että 

lapset tekevät tämän saman päätelmän runsaasti työhön allokoivien vanhempiensa käytöksen 

perusteella.  

 

Parisuhteen osapuolten yksilöllisten tavoitteiden samankaltaisuuden lisäksi pariskunnan yhteisten 

tavoitteiden ja niiden vaikutusten tarkastelu saattaisi rikastaa niin parisuhde- kuin 

tavoitetutkimustakin. Erityisesti sellaisten pariskuntien tutkiminen, joilla on muita henkisempiä63 

parisuhdetavoitteita (ks. esim. de Castillejo 1973, 115-130; Guggenbühl-Graig 1985; Long 1998a, 

1998b) voisi olla arvokasta. Emmonsin ym. (1998) tutkimuksen mukaan yksilöiden henkiset 

tavoitteet ovat yhteydessä niin pitkäkestoiseen subjektiiviseen hyvinvointiin kuin 

parisuhdetyytyväisyyteen (sit., Emmons 1999, 105-107). Kyseinen tutkimus ei kuitenkaan 

keskittynyt nimenomaan pariskunnan yhteisiin tavoitteisiin. Monet muutkin tutkimukset kertovat 

henkisyyden tai uskonnollisuuden liittyvän niin yksilön henkiseen (emt., 99-100) kuin ruumiilliseen 

(McFadden & Levin 1996, 351-354) hyvinvointiin. Myös joitakin pariskunnan henkisyyttä 

koskevia tutkimuksia on tehty. Mahoneyn ym. (1999) mukaan ne avioparit, jotka kokivat 

                                                           
63 Emmonsin mukaan henkisyys (spirituality) on yleensä määritelty laajasti, ja sen on katsottu sisältävän tarkoituksen, 
ykseyden, yhteyden, transsendenssin ja ihmisen korkeimman potentiaalin etsimisen.  
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parisuhteensa olevan jumalallisten (divine) ominaisuuksien kyllästämä, raportoivat suurempaa 

parisuhdetyytyväisyyttä ja parisuhteeseen sitoutuneisuutta sekä matalampaa konfliktien tasoa kuin 

ne pariskunnat, jotka pitivät suhdettaan vähemmän pyhänä.  

 

Näiden tutkimusten valossa on todennäköistä, että pariskunnan yhteiset, henkiset tavoitteet 

saattaisivat tarjota sellaisen päämäärän, joka antaisi kestävän merkityksellisyyden kokemuksen 

verrattuna työhön liittyviin tavoitteisiin. Hyvinvoinnin kannalta kaikkein parasta olisi kuitenkin 

ehkä se, että työn ja perheen välillä ei koettaisi mitään ristiriitaa, vaan henkiset tavoitteet 

yhdistäisivät näitä kumpaakin aluetta – sisäisesti integroituneen yksilön välityksellä.   

 

Henkisyys on Emmonsin  (1999, 5) mukaan nousussa, niin tutkimuskohteena kuin kulttuurin osalta. 

Samaa kertovat Lincoln ja Denzin. Heidän mukaansa tulevaisuuden (laadullinen) tutkimus tulee 

yhdistämään jälleen hengen tieteeseen. ”Can there be a sacred science? Such a science would link 

all its practitioners and participants in bonds that are respectful of our humanity. A sacred science 

would be supportive of our struggle for dignity. It would lead us to understand how we can throw 

off oppression and help others to do likewise.” (Lincoln & Denzin 1994, 582-583.) 
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LIITTEET 
 

Liite 1: KIRJOITUSPYYNTÖ   
 
Oletko koskaan miettinyt vaikuttaako työsi parisuhteeseesi ja parisuhteesi työhösi? Teen 
Tampereen yliopistoon sosiaalipsykologian alaan kuuluvaa pro gradu -tutkielmaa parisuhteen ja 
työelämän yhteensovittamisesta.   
 
Tutkimukseni aineistoa varten pyydän Sinua ystävällisesti kirjoittamaan minulle siitä, miten 
parisuhteesi ja työelämäsi yhdistäminen – sisältäen työn mahdollisen vaikutuksen parisuhteeseen ja 
päinvastoin – on mahdollisesti muuttunut parisuhteesi aikana. Voit kuvailla esim. miten parisuhteen 
ja työn, tai useamman elämänalueen, vaatimukset ovat muuttuneet parisuhteesi kehittyessä. Jos 
jokin muu elämänalue (kuten lapset) tai tapahtuma on vaikuttanut voimakkaasti parisuhteeseesi 
ja/tai työelämääsi, voit kirjoittaa myös tästä vaikutuksesta. Kuulisin mielelläni myös siitä, millaisia 
keinoja Sinä ja kumppanisi olette kehittäneet mahdolliset eri elämänalueiden väliset ristiriidat ja 
erimielisyydet ratkaistaksenne.  
 
Kirjoita oman mielesi mukaan, niin pitkästi tai lyhyesti kuin haluat, äläkä kanna huolta kieliasun 
virheettömyydestä. Kirjoitelmien olisi kuitenkin hyvä sisältää kuvauksia tapahtumista sekä niihin 
liittyvistä tuntemuksista ja ajatuksista. Halutessasi voit otsikoida kirjoitelmasi. Kirjoitusvälineesi 
voit valita itse, samaten kuin sen kirjoitatko nimimerkillä vai omalla nimelläsi. Kirjoitelman alle 
pyydän Sinua merkitsemään sukupuolesi, ikäsi, suhteesi iän, ammattisi ja asuinläänisi.  
 
Kirjoitelmat tulevat vain tutkimuskäyttöön ja ne käsitellään sekä säilytetään luottamuksellisesti. 
Tutkimusraportissa saatetaan käyttää lainauksia kirjoitelmista, mutta henkilöiden nimiä tai muita 
tunnistamisen mahdollistavia henkilötietoja ei kerrota. Valitettavasti en voi maksaa 
kirjoituksistanne palkkiota, mutta onhan kirjoittaminen usein itsessään palkitsevaa. Kirjoitelmasi 
voit lähettää minulle joko sähköpostin liitetiedostona (RTF –muodossa) osoitteeseen 
suvi.niemisto@uta.fi tai  tavallisen postin kautta osoitteeseen: Suvi Niemistö, Sosiologian ja 
sosiaalipsykologian laitos, 33014 Tampereen yliopisto. Toivon, että lähetät kirjoitelmasi 16.1.2005 
mennessä.  
 
Tutkimustani ohjaa YTT Vilma Hänninen Tampereen yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian 
laitoksella.  
 
Lämpimät kiitokset kaikille kirjoittajille jo etukäteen!  
 
Yhteiskuntatiet. yo. Suvi Niemistö 
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