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Tässä tutkimuksessa tarkastelen naisten asemaa tietotekniikan alalla Suomessa. 
Tilastojen valossa, ja myös mielikuvien tasolla, tietotekniikan alaa pidetään 
miehisenä kenttänä niin historiallisesti tarkasteltaessa kuin nykypäivän 
tilannetta analysoitaessa. Tämän tutkielman tavoitteena on toisaalta tuoda esiin 
niitä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet alan sukupuolisten käytäntöjen 
muodostumiseen. Toisaalta haastattelututkimuksen perusteella voidaan esitellä 
myös valtavirrasta poikkeavia elämäntarinoita tietotekniikan alalla 
työskentelevistä naisista. Tutkimuksessa ilmenee, että tietotekniikkaa voidaan 
pitää naisten alana, sillä tähän tutkimukseen haastateltiin kymmentä 25–40 
vuotta samassa työpaikassa tietotekniikan tehtävissä työskennellyttä naista, 
jotka ovat viihtyneet alalla ja kokeneet sen omaksensa. Huomattavaa kuitenkin 
on, että positiivisistakin kokemuksista huolimatta naisten kertomuksista 
voidaan löytää viitteitä sukupuolisesta epätasa-arvosta. 
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1. Johdanto 

Tutkimusmielenkiintoni kohdistuu naisten asemaan tietotekniikan alalla. 
Kirjallisuuskatsauksen myötä esittelen yleisen näkemyksen tietotekniikan 
sukupuolisuudesta. Tietotekniikka ja sukupuoli ovat erottamaton pari ja jo 
stereotypiatkin piirtävät mieliimme kuvan miehistä tietokoneiden äärellä – 
tietotekniikan alan sanotaankin olevan erityisen miehinen 
[Vehviläinen, 1996, 1997a ja 1997b; Tiainen, 2002]. 

Miehinen dominanssi tietotekniikan alalla juontuu vuosikymmenten takaa. 
Naispioneerit on tutkimuksissa jätetty kokonaan ilman huomiota Suomessa, 
sillä suurimman huomion tietotekniikan alan tienraivaajista tehdyistä 
tutkimuksista on saanut Vehviläisen [1996] miespioneerin omaelämänkertaan 
perustuva tutkimus. Vehviläisen [1996] tutkimus on vaikuttanut suuresti 
käsitykseen suomalaisesta tietotekniikan pioneeriajasta. Tämä johtuu varmasti 
siitä, ettei Suomen tietotekniikan historiasta löydy yhtä näkyvää naispuolista 
voimahahmoa, jonka kokemuksista voitaisiin tehdä niin suoraviivaisia 
johtopäätöksiä, kuin Vehviläinen [1996] tekee Otto Karttusen elämänkerrasta. 
Siitä syystä useamman naisen kokemuksista kerätty haastatteluaineisto olisi 
hyvä keino ensinnäkin tuoda esille naispioneerien ääni ja toisaalta laajentaa 
näkökulmaa pelkästään yhden ihmisen omaelämänkerrasta laajempaan 
kokemusmaailmaan. 

Työskentelin Tampereen yliopiston Tietokonekeskuksessa maaliskuusta 2003 
heinäkuulle 2005, ja kiinnitin jo alussa huomiota naisten suureen suhteelliseen 
osuuteen työpaikalla. Osa naisista oli työskennellyt Tietokonekeskuksessa sen 
alusta, vuodesta 1966 lähtien, monet lähes koko työuransa ja useimmat vielä 
hyvin tyytyväisinä. Ilmiö kaikkine sivujuonteineen on siis erittäin kiinnostava 
ottaen huomioon ennakkoasenteet ja yleisen mielipiteen teemasta sekä omat 
päinvastaiset arkipäivän havaintoni. Myös se, että naisista tietotekniikan alalla 
oli kirjoitettu lähinnä yksityisen sektorin näkökulmasta, innosti selvittämään, 
mitä lisäpiirteitä yliopistomaailmaan sijoittuva tutkimus saattaisi nostaa esiin. 

Työskennellessäni Tampereen yliopistossa kaksi ja puoli vuotta näin suuren 
mahdollisuuden siinä, että olin päässyt 10 pisimpään Tietokonekeskuksessa 
työskennelleen naisen työtoveriksi, tutuksi ja osalliseksi 
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kahvipöytäkeskusteluihin. Ajatus aiheen tutkimisesta kehittyi viimeisen puolen 
vuoden ajan, enkä voinut hukata tilaisuutta haastatella alan pioneerinaisia, 
joiden tuttavaksi olin päässyt. Minulle, tutulle ihmiselle, he saattaisivat kertoa 
mitä vain ilman sensurointia, tärkeilyä tai sievistelyä. He saattaisivat puhua 
minulle niin kuin aina ennenkin, luonnollisesti ja aidosti, kertoen omat 
kokemuksensa naisena tietotekniikan alalla. 

Tutkielma rakentuu niin, että aluksi tehdään katsaus aikaisempiin tutkimuksiin 
naisten asemasta tietotekniikan alalla. Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan 
erityisesti sitä, miten naisten asema tietotekniikan alalla on Suomessa 
kehittynyt. Teemaa pitkään tutkinut Marja Vehviläinen [mm. 1997b] on 
kuvannut tietotekniikan alaa miehiseksi aihetta käsittelevien tilastojen 
perusteella. Käsitystä tukevat myös muut tutkijat, kuten Suominen [2003] 
kuvatessaan pioneeriajan naiskuvaa tietotekniikan alalta ja Tiainen [2002] 
raportoidessaan tietotekniikan alan asiantuntijoiden asenteita ja 
ennakkokäsityksiä mm. alalla työskentelevistä naisista. 

Kirjallisuuskatsauksen jälkeen kuvaan omaa haastattelututkimustani. 
Tutkimuksessa analysoitiin kymmenen tietotekniikan alalla pitkään, 25–40 
vuotta, työskennelleen naisen tarinaa mm. tasa-arvon näkökulmalta. Tasa-arvo 
kohosikin yhdeksi tutkimuksen pääteemoista. Haastatteluissa päällimmäiseksi 
nousseita teemoja ja niistä tehtäviä päätelmiä käsitellään kappaleissa 4-6. 
Lopuksi kootaan yhteen tutkimuksen keskeisimmät havainnot ja luodataan 
tulevaisuuden tutkimusmahdollisuuksia. 

Tutkimuksen yhtenä tärkeimmistä havainnoista voidaan pitää sitä, kuinka 
naiset todella voivat löytää oman tilansa tietotekniikan alalla työskennellessään, 
vaikka alaa yleisesti kuvataan miehisenä, naisia poissulkevana kenttänä. 
Naisten viihtyminen alalla ja yhdessä työpaikassa riippuu organisaation 
kulttuurista ja yhteisöllisyydestä. Myös onnistumisen kokemukset lisäävät 
positiivisia tuntemuksia työstä ja työskenneltävästä alasta. 
Haastattelututkimuksen perusteella voidaan sanoa, että pioneeriajalla naisten 
oli helpompi alkaa työskennellä tietotekniikan alalla, sillä silloin ei ollut 
olemassa yhtä yleistä mielipidettä tietotekniikasta, ei siis myöskään 
nimenomaan miesten alana. Tämän tutkimuksen kannalta merkittävintä 
kuitenkin on naisten kokema harhakuva tasa-arvosta. Tällä tarkoitan sitä, että 
naiset tarkastellessaan tilannetta sisäpuolelta, kokivat asemansa tasa-arvoiseksi 
miesten kanssa, mutta analyyttisen tarkastelun perusteella voidaan sanoa 
naisten saaneen osakseen myös sukupuolista eriarvoisuutta. 
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2. Sukupuolittuneet käytännöt tietotekniikan alalla 

Tässä luvussa tehdään katsaus siihen, kuinka sukupuolittuneita käytäntöjä 
tietotekniikan alalla on aikaisemmissa tutkimuksissa käsitelty. Ensin luvussa 2.1 
kuvataan sukupuolittuneita käytäntöjä yleisesti, luvussa 2.2 luodaan katsaus 
historiallisiin sukupuolirooleihin tietotekniikan alalla, jonka jälkeen 
analysoidaan ilmiön taustoja, ilmenemismuotoja sekä murroskohtia.  

2.1. Yleisesti työelämän sukupuolittuneista käytännöistä 

Sukupuolen perusteella tehtävä työnjako on yhtä vanha kuin ihmisten 
yhteistoimintakin. Yhtä luontevasti myös tietyt taidot yhdistetään joko miehille 
tai naisille ominaisiksi. Näppäryys, empaattisuus, huolellisuus ja 
pikkutarkkuus ovat naisten ominaisuuksia, kun taas vastuunkanto, 
kokonaisuuksien hallinta, riskinotto, ongelmanratkaisu- ja tekniset taidot ovat 
miesten vahvuuksia. Taidot eivät itsessään ole toisia ylempiä tai alempia, mutta 
ne pitävät yllä ja tuottavat käsitystä siitä, millaiseksi naiset ja miehet ja heidän 
työnsä kulttuurissamme ymmärretään. [Kinnunen ja Korvajärvi, 1996.] 

Suomalaisessa työelämässä keskeinen sukupuolistava käytäntö on 
paradoksaalisesti naissukupuolen samanaikainen läsnäolo ja poissaolo. 
Samanaikaisen läsnäolon ja poissaolon käytäntö antaa tilaa naisille, mutta 
naisten tilat ovat heidän omia erityisiä tilojaan [Korvajärvi ja Kinnunen, 1996]. 
Toinen paradoksi on yhtäaikainen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuuden puute: 
naiset ovat kyllä työelämässä vahvasti mukana, mutta heidän 
etenemismahdollisuutensa ovat perinteisesti miehiä huonommat 
[Korvajärvi, 1998b]. 

Suomalaiselle työelämälle on tyypillistä sekä horisontaalinen että vertikaalinen 
segregaatio eli työnjako. Horisontaalinen segregaatio merkitsee sitä, että miehet 
ja naiset sijoittuvat eri tehtäviin ja ammatteihin erilaisissa organisaatioissa, eri 
toimialoilla ja työmarkkinoiden sektoreilla. Vertikaalinen segregaatio merkitsee 
miesten sijoittumista hierarkkisesti naisia ylempiin asemiin sekä 
ammattihierarkkisesti että samassa työtehtävissä toimiessaan. [Kolehmainen-
Lindén, 1996.]  
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Perinteisen kulttuurisen järjestyksen tyypillinen ominaisuus on, että se tuntuu 
toistavan itseään aina uusissa ympäristöissä ja käytännöissä. Se kiertyy osaksi 
maailmankuvaamme, tajuntaamme ja tapaamme olla sukupuolemme edustajia. 
Sen muuttaminen tai edes lieventäminen on vaikeaa. [Lavikka, 1997.] 

2.2. Historiallinen ammattijako tietotekniikan alalla 

Marja Vehviläinen [1997a] on todennut, että tietotekniikka on maailma ilman 
naisia. Se on maailma, joka on rakennettu miehisestä näkökulmasta ja jossa 
naisilla on hyvin vähän sananvaltaa. Tietotekniikan maailma 
kokonaisuudessaan muodostuukin historiallisista ja yhteisöllisistä 
lähtökohdistaan, jotka vaihtelevat maittain ja organisaatioittain. 
[Vehviläinen, 1997a.] Vehviläinen [1997b] tiivistää asian näin:  

”[T]ietotekniikan sukupuolijakojen `suuri linja´ on kulkenut 1960-
luvun tietotekniikan alkuajan `miesten maailmasta´ 1970- ja 1980-
lukujen lisääntyvään naisten tilan kautta 1990-luvun miehistymiseen. 
Linjan sisällä sukupuolijaot muotoutuvat vaihdelleen yhteiskunnasta, 
organisaatiosta ja jopa tilanteesta toiseen.” [Vehviläinen, 1997b, 160-
161.] 

Naisten ja miesten työnjaolla tietotekniikan maailmassa on pitkät perinteet. 
Kuten Marja Vehviläinen [1996] toteaa, tietotekniikka on kansainvälisesti 
leimautunut miehiseksi alueeksi, mutta Suomessa naisille on ollut tilaa 
tietotekniikan ammateissa, vaikka toisaalta havaittavissa onkin ollut naisia 
poissulkeva sävy. Uusiseelantilaistutkijat ovat havainneet saman oman maansa 
tietotekniikan miehisestä kulttuurista, josta naiset eivät löydä omaa paikkaansa 
[Selby et al., 1998]. 

Suomisen [2003] mukaan miehisellä dominanssilla on ollut erilaisia vaiheita: 

”Tietotekniikan hegemoninen maskuliinisuus jakaantuukin useisiin 
sukupolviin tai vaiheisiin. 1950-luvun reikäkorttiosaston 
käsityöläisen, kikkataiteilijan ideaali oli niistä yksi, 1960-luvun 
systeemiasiantuntijan ideaali toinen, 1970-luvun voimistunut 
hakkeri-ideaali kolmas ja 1980-luvun voimistunut 
tietokoneharrastajan ihanne neljäs.” [Suominen, 2003.] 

Jaakko Suominen [2003] kuvaa Suomen tietoteknistymistä ja hänen mukaansa 
jo ensimmäisten reikäkorttikoneiden myötä miehet olivat esimiesasemassa ja 
naiset hoitivat suorittavan työn. Suomisen [2003] mukaan jo 1920- ja 1930-
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luvulla ”miehet toimivat koneiden valvojina, naiset yhä enemmän datan 
syöttäjinä ja käsittelijöinä”. 

Suominen [2003] listaa ammattinimikkeitä, joita tietotekniikan alalla tunnettiin 
esimerkiksi 1950-luvulla: reikäkorttien lävistäjät, operatöörit, jotka vastasivat 
koneiden käyttö- ja kytkentätöistä, sekä päälliköt. Vehviläinen [1996] esittelee 
vuoden 1961 käsitystä alan ammattinimikkeistä: osastopäällikkö, ohjelmoitsija, 
konsoolioperatööri, operatööri, tarkistuslävistäjä, lävistäjä, tekninen 
henkilökunta, matemaatikko ja konttorisuunnittelija. Tuolloin tehtävät olivat 
selkeästi sukupuolittuneet, sillä Vehviläisen [1996] mukaan esimerkiksi 
lävistäjät olivat kaikki naisia. Tuohon aikaan miehet johtivat ja hoitivat 
asiantuntijatehtävät sekä asiantuntijuuden kehittämisen ja naiset olivat 
rutiininomaisissa töissä lävistäjinä ja operatööreinä [Vehviläinen, 1996]. 

Joissakin tapauksissa naiset eivät päässeet edes operaattoreiksi, kuten 
Suominen [2003] kuvaa erään naisen tarinaa työnhausta Tietokonepalvelu 
Oy:öön:  

”Hain lehti-ilmoituksen perusteella operaattoriksi. Sain vastauksen 
jossa ilmoitettiin, ettei taloon oteta naispuolisia operaattoreja, mutta 
lävistäjän paikka oli tarjolla ja niin tulin lävistäjäksi TKP:hen. Tulin 
taloon 15.5.62. Aluksi harjoittelin puhelinluettelosta lävistämistä. 
Ensin olin lävistyksessä ja sen jälkeen korjauslävistyksessä.” 
[Suominen, 2003, 177.] 

Tietotekniikan alan asiantuntijaa ovat historiallisesti määrittäneet samat piirteet 
kuin minkä tahansa muun alan asiantuntijaa: hän on mies, omaa korkean 
koulutuksen ja on korkeassa asemassa organisaatiossaan. Erityisesti 
tietotekniikan ammattilaisen piti Suomisen [2003] mukaan hallita oman alansa 
lisäksi myös laaja yleissivistys. Suomalaisen tietotekniikan alan 
asiantuntijakuvaa muokkasivat 1960-luvulta lähtien mm. Valittujen Palojen 
henkilökuvat, jotka korostivat ”pioneerien peräänantamattomuutta ja 
lahjakkuutta -- [P]ioneeri uhrasi elämänsä tieteen ja teknologian alttarille 
työskenneltyään peräänantamattomasti kaikkien hyväksi loppuun asti” 
[Suominen, 2003]. 

Pioneeriajalla myös alan kirjallisuus oli selvästi kohdistettu ”ATK-miehille”, 
kuten tämä vuonna 1967 ilmestyneen Olle Doppingin kirjan Tietokoneet ja 
tietojenkäsittely esipuhe antaa ymmärtää: 

”Tämä kirja antaa jokaisen nuoren systeemisuunnittelijan ja 
ohjelmoijan tarvitsevat perustiedot tietojenkäsittelylaitteista, 
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ohjelmoinnista ja ATK-sovellutuksista. -- ATK-miehen on luettava 
koko joukko kirjallisuutta tämän kirjan lisäksi. Toisaalta kirja joskus 
menee pitemmälle kuin mitä jokaisen nuoren ATK-miehen tarvitsee 
tietää.” [Dopping, 1967, 5.] 

Tietotekniikan alalla 1960-luvulla tyypillisimmäksi naisten työksi 
muotoutuneesta reikäkorttien lävistämisestä ei Suomisen [2003] mukaan juuri 
julkisuudessa puhuttu. Korkeintaan se kuvattiin näppäryyttä vaativana 
aputyönä, jonka suoritti hehkeä nuori nainen. Stereotypioita vahvistivat 
erityisesti myös sarjakuvat ja pilapiirrokset, joissa atk-asiantuntijat esiteltiin 
”setinä valkoisissa takeissaan”. ”Setä” viittasi vanhempaan, silmälasipäiseen, 
arvokkaasti pukeutuvaan ja solmiota käyttävään mieheen. Solmio tai rusetti 
kertoi henkilön kuulumisesta ajattelu- ja hallintotyön piiriin. [Suominen, 2003.] 

”Silmälasit taas viittaavat älykkyyteen ja näppäryyteen sekä 
pehmeyteen, pelkuruuteen, haavoittuvuuteen, nörttiyteen ja 
feminiinisyyteen suhteessa fyysiseen maskuliinisuuteen, 
ruumiilliseen voimaan ja kehon täydellisyyteen. Vaikka esimerkiksi 
yhdysvaltalaisessa kulttuurissa 1960-luku merkitsi silmälasien 
feminiinisyyden häviämistä ja lasimuodin räjähdysmäistä 
lisääntymistä, pilapiirrosten tiedemieslasit edustivat `perinteistä´ 
silmälasikoodistoa.” [Suominen, 2003, 166.] 

Suominen [2003] korostaa, että yleisempi tietokonetyön karrikointi perustui 
populäärikulttuurin käsitykseen tiedemiehistä ja tietokoneista, mutta se sai 
vaikutteita myös uutiskuvien tavoista esittää naisten ja miesten töiden eroja 
sekä alan tarkkaavaisuutta vaativaa luonnetta. Eräs tapa tuottaa 
asiantuntijuuden statusta oli huolellinen pukeutuminen, joka oli erittäin 
leimallista tietotekniikan alalla. Myös alan juhlallisuus ja erityisyys korostuvat, 
sillä eihän toki niin tärkeässä ja harvinaisessa työssä oleva henkilö saattaisi 
pukeutua arvoaan alentavasti. [Suominen, 2003.] 

Kuten yllä mainittiin, laajalevikkinen Valitut Palat oli merkittävä vaikuttaja 
siinä, kuinka ”tavalliset” ihmiset muodostivat käsityksensä tietotekniikan alalla 
työskentelevistä henkilöistä. Tietotekniikka oli nimittäin keskeinen aihe 
lehdessä 1960-luvulla. Valitut Palat esimerkiksi maalasi kuvan, jossa yksi 
ihminen – mies – pystyisi huolehtimaan kokonaisista tuotantolaitoksista. 
Lehden esittelemät tietokonetyöläisen perustyypittelyt suuntautuivat 
rutiininomaisesta työstä kohti arvokkaita ja vaativia asiantuntija- ja 
suunnittelutehtäviä; juttujen päähenkilöt muuttuivat teknikoista ja 
koneenhoitajista insinööreiksi ja ohjelmoijiksi. [Suominen, 2003.] 
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Ohjelmoijan työ oli Suomisen [2003] mukaan harvoja tietotekniikan alan 
tehtävistä, jotka Valitut Palat kertoi sopivan sekä miehille että naisille. 
Ohjelmointi kuvattiin arvokkaaksi työksi, jossa vaadittiin samanaikaisesti sekä 
intohimoa ja fanaattisuutta, mutta myös tarkkuutta ja johdonmukaisuutta. 
Kiinnostavana yksityiskohtana voidaan mainita, että Valittujen Palojen 
ohjelmointityöstä kertova juttu niin ikään viittasi siihen, kuinka naiset voisivat 
lapsen synnytettyään palata ohjelmointityöhön ainakin osa-aikaisesti tai tehdä 
töitä kotoa käsin. Yksi sankarillinen ohjelmoija oli jopa viimeistellyt 
ohjelmakorjauksia synnytyslaitoksella. Naisia tarkasteltiin siis suhteessa 
perheeseen ja perinteisiin roolikäsityksiin, vaikka näkökulmana olivatkin 
ohjelmoinnin asiantuntijat. [Suominen, 2003.] Asiantuntijanakaan naista ei 
erotettu perinteisestä sukupuoliroolista, mikä hyvin kuvaa naista syrjiviä 
käytäntöjä tietotekniikan alalla. 

Ohjelmointi- ja operointityöt olivat ns. atk-ammattien keskiluokkaa, joissa 
Suomisen [2003] mukaan oli eniten neuvottelun varaa myös asiantuntijuuden ja 
sukupuolen merkityksestä. ”Ohjelmoijan sukupuoli oli -- kiistanalaisella 
rajavyöhykkeellä suhteessa asiantuntijuuden asteeseen, hegemoniseen 
maskuliinisuuteen tai vallitsevaan feminiinisyyden kuvaan.” Suomisen [2003] 
mielestä ei ole ollenkaan sattumaa, että juuri operointi- ja ohjelmointityöt ovat 
keskeisiä, kun sittemmin erityisesti tietokonehakkerismia ja nörttiyttä on 
määritetty. Tämä johtuu siitä, että vaikka nörtti määrittyykin tavallisimmin 
miespuoliseksi, hänen toimintansa perusteet lepäävät feminiinisessä 
työkulttuurissa. Feminiinisessä työkulttuurissa on perinteisesti vaadittu 
rutiininomaista omistautumista, intohimoa ja keskittymistä koneläheiseen 
työskentelyyn, ei niinkään fyysistä voimaa tai avointa suhtautumista koneiden 
ulkopuoliseen maailmaan. [Suominen, 2003.] 

Naisten osallistuminen ohjelmointityöhön näkyi myös ammattitilastoissa. Sirpa 
Kolehmainen [1999] on tutkinut työmarkkinoiden segregaatiota vuosien 1970–
1990 ajalta analysoiden työntekijöiden lukumääriä eri ammateissa. 
Tarkastelujakson aikana mm. tietokoneoperaattorin ammatti naisistui 
voimakkaasti, kun taas ATK-päälliköiden, -suunnittelijoiden ja ohjelmoijien 
ammattiryhmä kuului tarkasteluaikana voimakkaimmin laajentuneisiin 
miesammatteihin. Naistyövoiman kasvusta huolimatta tämä ammattiryhmä 
säilyi miesvaltaisena. [Kolehmainen, 1999.] 
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2.3. Tietotekniikan alan sukupuolittumisen taustoja ja ilmenemismuotoja 

Vehviläinen [1994a] toteaa, että miesten ylivoimainen asema tietotekniikan 
alalla on monen tekijän yhteisvaikutusta. Esimerkiksi naisten perinteinen asema 
työmarkkinoilla, hyvinvointivaltion tuki ja palvelut perheellisille, 
sukupuolikäytännöt tietyissä instituutioissa sekä alan koulutus ovat 
vaikuttaneet kukin omalla tavallaan [Vehviläinen, 1994a]. Tutkiessaan 
tietotekniikan alan sukupuolittumisen historiaa Vehviläinen [1996] nostaa esille 
myös IBM:n vaikutuksen tietotekniikan miehisyyteen. Alan koulutuksesta 
vastasivat pitkään vain koneiden maahantuojat, Suomessa erityisesti IBM. Se 
nousi valta-asemaan tietokonemarkkinoilla ja oli tunnetusti miesvaltainen yhtiö 
[Suominen, 2003]. Vehviläinen [1996] toteaakin, että ”[T]ietokonealan vahva 
yhteys IBM:n kanssa on tuskin ainakaan horjuttanut 
tietokoneasiantuntemuksen leimautumista miehiseksi”. 

Suominen [2003] esittää oivallisesti, kuinka myös sodat vaikuttivat 
tietotekniikan sukupuolittumiseen, ja kysyy, olivatko naiset petun tapaista 
korviketta, kun miehet olivat rintamalla. Sodan vaikutus tulee ilmi muullakin 
tavoin, sillä ei voida väheksyä sotakokemusten merkitystä sen kokeneiden 
miesten elämään. Sota on vaikuttanut heidän asenteisiinsa ja tapoihinsa tehdä 
työtä. Marja Vehviläinen [1996] kuvaakin, kuinka sotilastermit ja 
armeijamainen työtapa olivat ominaista alan pioneereille Suomessa. 

Vehviläinen [1996] on kartoittanut sukupuolen suomalaista muotoutumista 
erityisesti miespioneereja, erityisesti alan voimahahmoa, Otto Karttusta 
tutkimalla. Itse asiassa Vehviläinen [1996] on käyttänyt Karttusen 
omaelämänkerrallisia tarinoita pohjana luodessaan kuvan Suomen 
tietokoneistumisen historiasta. Tässä yhteydessä voidaankin todeta, miten 
muutamat tienraivaajat voivat vaikuttaa kokonaisen maan kehitykseen jollakin 
osa-alueella. On huomioitavaa, että ala muodostuu väistämättäkin esikuviensa 
näköiseksi. Se, että Otto Karttusen tapainen mies oli eturintamassa Suomen 
tietokoneistamisessa, on tehnyt Suomen tietokonekulttuurista Otto Karttusen 
mallin mukaisen. Mikäli voimapersoona olisi ollut joku muu, lopputulos olisi 
varmasti ollut toinen. Nykytilanne on osin tulosta siitä, että armeijatutut 
istuivat suomalaisen yhteiskunnan kärkipaikoilla ja muodostivat toimintatavat 
kullekin alalle [Vehviläinen, 1996]. 

Alan muotoutumiseen nykyisen kaltaiseksi on vaikuttanut myös alalla 
voimakkaana foorumina toiminut yhdistys. Vehviläinen [1996] puhuu 
reikäkorttimiehistä tarkoittaessaan vuonna 1953 perustetun 
Reikäkorttiyhdistyksen jäseniä. Reikäkorttikoneiden korvautuessa tietokoneilla 
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tietokoneasiantuntijat olivat entisiä reikäkorttimiehiä. Reikäkorttiyhdistyksen 
jäsenistä vain muutama prosentti oli naisia. Yhdistyksen nimi muutettiin 
Tietokoneyhdistykseksi vuonna 1960. Reikäkorttimiesten hyväveli -järjestelmä 
kehittyi ATK-kerhoksi vuonna 1961 ja se toimi varsinaisen emoyhdistyksen 
rinnalla. ATK-kerhon vaikutukset ovat laajat sekä Suomen 
tietokoneistumisessa, tietotekniikan alan koulutuksessa ja myös 
sukupuolittumisessa; miessukupuolesta tuli ainoa sukupuoli pitkäksi aikaa. 
[Vehviläinen, 1996.] 

Reikäkortti-/Tietokoneyhdistyksen vaikutus alan sukupuolittumiseen on siis 
kiistaton. Alan käytäntöjä luoneet pioneerit olivat kauttaaltaan miehiä. Jopa 
yhdistyksen säännöistä ilmeni naisten miehiä huonompi asema alalla. Vasta 
kun yhdistyksen jäseniksi hyväksyttiin muitakin kuin alan johtohenkilöitä, 
myös naiset pääsivät yhdistyksen toimintaan mukaan. Naiset olivat pitkään 
sivussa sekä yhdistyksen toiminnasta että sen julkaisemassa lehdestä, ja ala 
olikin pitkään ”maailma ilman naisia”. [Vehviläinen, 1996.] 

Vaikka naiset eivät olleet mukana Reikäkortti-/Tietokoneyhdistyksen lehden 
teossa, he olivat usein sen aiheena, mutta vain vitseissä ja kaskuissa. Jaakko 
Suominen [2003] kuvaa, kuinka Reikäkorttilehti julkaisi alaan kuulumattomia 
vitsejä maskuliinisesta näkökulmasta, joka yhtälailla korostaa yhdistyksen 
miesvaltaisuutta. Vitsien sankareina ja joskus antisankareinakin olivat miehet ja 
pojat. Naisille jäi nalkuttavan vaimon tai äidin rooli. [Suominen, 2000.] 

Myös lehden kuvituksessa ja mainoskuvastossa oli Suomisen [2003] mukaan 
havaittavissa sukupuolisesti värittyneitä vivahteita. Esimerkkinä Suominen 
[2003] mainitsee alaotsikon ”Kuuluuko tyttökin sopimukseen?” esiteltäessä IBM 
650-konetta. Tytöttely oli yleistä alalla aikana, jolloin naiset eivät olleet yksilöitä 
vaan osa kollektiivista koneistoa, kuten Suominen [2003] toteaa lainatessaan 
Jennifer S. Lightin huomiota siitä, kuinka naisia kutsuttiin johtajiensa tai 
käyttämiensä koneiden mukaan esimerkiksi ENIAC-tytöiksi. 

Suomisen [2003] mukaan ammattilehtien kuvituksessa, erityisesti mainoksissa, 
sukupuolten roolit pysyivät pitkälle ylläkuvatunlaisina 1960-luvun aikana. 
Kuvituksissa naiset tekivät tarkkuutta vaativia naisten töitä ja olivat sieviä. 
Miehet olivat asiantuntevia edelläkävijöitä. 1960-luvun lopulla konepainotusten 
rinnalle mainoksiin tuli naisten koristava kohteellistaminen eli objektivoiminen 
– nainen oli sekä työkone että halujen kohde. Tämä ilmeni erityisesti 
flirttailevien tietokonenaisten kuvaamisena, jossa nuoret ja kauniit naiset 
esitettiin kameraan katsovina, mutta kuitenkin työhönsä sidottuina objekteina. 
Yleinen teema oli myös naisen ja koneen tai naistyöntekijän ja miesjohtajan 
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rakkaussuhde. Nainen esitettiin koneeseen ihastuneena, tunteellisena oliona. 
[Suominen, 2003.] 

Suominen [2003] konkretisoikin, ettei nainen olisi voinut olla tietotekniikan alan 
asiantuntija, innovaattori tai visionääri 1960-luvun Suomessa, sillä nainen 
ulkoistettiin tietotekniikan asiantuntijuudesta täysin. Suominen [2003] 
perustelee, että asiantuntijaksi ei päässyt tietojensa tai taitojensa perusteella, 
vaan status voitiin saavuttaa vain sellaisten käytänteiden kautta, joihin naisilla 
ei silloin ollut asiaa. Naisten esiintulo tietotekniikan alaa koskevassa 
keskustelussa veikin aikaa. Tämä käy ilmi esimerkiksi aikakauslehtiartikkeli-
indeksistä, joka kuvaa ketkä atk-asiantuntijat kirjoittivat eniten artikkeleita 
ammattilehtiin. Ahkerimmat kirjoittajat olivat kaikki miehiä, sillä vain 2,6 % 
kaikista artikkeleista oli selkeästi naisten kirjoittamia ja nekin oli kirjoitettu 
1970-luvun puolella. [Suominen, 2003.] 

Yllä kuvatunlainen tilanne on ollut myös muualla maailmassa, sillä myös Selby 
ja muut [1998] kuvaavat uusiseelantilaista tietotekniikan henkilögalleriaa oman 
maansa julkisuudessa samantyyppisin sanakääntein. Australialaisten naisten 
asemaan tietotekniikan alalla ovat puolestaan tutkineet von Hellens ja Nielsen 
[2001], ja samat ongelmat tuntuvat toistuvan kulttuurista toiseen. Marja 
Vehviläinen [1997b] toteaakin, miten on tärkeää etsiä sosiaalisia prosesseja, 
joissa sukupuoli kulttuurisesti muotoutuu, tässä tapauksessa tietotekniikan 
alalla. Vehviläinen [1997b] kuvailee, kuinka sukupuoli nivoutuu tietotekniikan 
kaikkiin kolmeen osa-alueeseen: 1) artefakteihin (ohjelmiin, laitteisiin, 
tietoverkkoihin ja viesteihin), 2) tietämykseen ja 3) sosiaalisesti 
järjestäytyneeseen toimintaan eli käytäntöihin. ”Artefakteja, joita voidaan 
ajatella myös tekstinä, luodaan ja käytetään sosiaalisissa käytännöissä, ja sekä 
tietotekniikan luomisen että käyttämisen käytännöt edellyttävät tietämystä. 
Sukupuoli nivoutuu näihin kaikkiin sosiaalisten käytäntöjen kautta.” 
[Vehviläinen, 1997b.] 

Tarja Tiainen [2002] tarkastelee alan sukupuolittuneita rakenteita kolmesta 
näkökulmasta: tietotekniikan ammattilaisten työnjaon, tietotekniikan 
sukupuolisten symbolien sekä tietotekniikan ammattilaisten sukupuolisen 
identiteetin ja käytöksen kannalta. Alalla vallitsevaa työnjakoa kuvaavat mm. 
Tietotekniikan liiton jäsenmäärät, jotka kertovat selvästä miesten dominanssista 
alalla. Lisäksi on tosiasia, että naiset etenevät alalla miehiä heikommin. Myös 
sukupuoliset symbolit esittävät (tieto)teknologian maskuliinisena. 
Sukupuolinen identiteetti ja käytös tulevat ilmi monella tavalla, esimerkiksi 
historian kirjoituksena, joka yksiselitteisesti sulkee pois alan naispuoliset 
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merkkihenkilöt, sekä alan lehtien kirjoittajissa, jotka ovat kaikki miehiä. Ilmiö 
tulee hyvin esiin myös Tiaisen [2002] tutkimuksessa, jossa hän haastatteli 24 
atk-ammattilaista ja tarkasteli heidän käsityksiään sukupuolirooleista. Atk-
ammattilaisten käsitysten mukaisesti ”äitiys, ja yleensäkin naiseus, on 
sopimaton ominaisuus atk-asiantuntijalle. Naiset sopivat atk-asiantuntijoiksi 
vain, mikäli he käyttäytyvät kuin miehet.” [Tiainen, 2002.] 

Saman on havainnut myös Vehviläinen [1994a] tutkiessaan tietotekniikan alan 
eettistä koodistoa. Hän toteaa, että nainen hyväksytään vain jos hän ei tuo 
naiseuttaan esiin ja suostuu olemaan ”yksi jätkistä”. Vehviläinen [1994b] 
tarkentaa, että nainen tietotekniikan alan ammattilaisenakin elää naisen 
ruumiissa, naisena sukupuolittuneessa yhteisössä, mutta omaksuu miesten 
kehittämät mallit ja ajattelutavat. Tiainen [2002] kuvaa ilmiötä yksiäänisten, 
objektiivisten totuuksien maailmana, jossa kaikki erilaisuus suljetaan pois. 

Tiaisen [2002] mukaan tietotekniikan miehisestä luonteesta koituu monenlaista 
haittaa. Esimerkiksi tietotekniikkaa käyttävät naiset kärsivät alan 
miehisyydestä, sillä järjestelmien suunnittelijat ovat miehiä, jotka eivät 
ymmärrä järjestelmien käyttäjien eli naisten maailmaa. Alan miehisyys 
vaikuttaa myös siten, että naiset eivät hakeudu alalle, vaikka he olisivatkin sille 
sopivia [Tiainen, 2002]. Näin on todellisuudessa käynytkin, sillä 1990-luvulla 
naisten osuus alan asiantuntijoista kääntyi laskuun [Vehviläinen, 1997b]. 

2.4. Mahdollisuuksia ja motiiveja muutokseen 

Vehviläinen [1996] korostaa, että vaikka Reikäkortti-/Tietokoneyhdistyksen ja 
ATK-kerhon vaikutukset ovat olleet sukupuolijakoja ja -hierarkioita ylläpitäviä, 
ne ovat olleet myös edesauttamassa tietoteknisen ammatti- ja 
korkeakoulutuksen syntymistä Suomeen 1960-luvulla ja sitä kautta naisten 
pääsyä alalle. Vehviläisen [1996] mukaan naisten asiantuntemus oli ennen 
korkeakoulutusta ”alempaa” asiantuntemusta, eikä heillä juurikaan ollut 
etenemismahdollisuuksia. Suomessa koulutus on aina ollut periaatteessa 
mahdollista molemmille sukupuolille, ja tämä muodostikin murroksen naisten 
siirtymisessä asiantuntijatehtäviin tietotekniikan alalla. Suomessa naisilla oli 
ollut vahva asema luonnontieteellisten ja kaupallisten tiedekuntien piirissä, 
joten siirtyminen tietojenkäsittelyoppiin oli mahdollista tiedekuntien sisällä. 
Suunnittelijan ammatti avautui myös naisille. [Vehviläinen, 1996.] 

Kolehmainen [1999] toteaa, että koulutus sekä murtaa että vahvistaa 
sukupuolten välistä työnjakoa eli segregaatiota. Kolehmaisen [1999] mukaan 
miesammateissa, joihin myös tietotekniikan ammatit kuuluvat, työskentelevillä 



 12 

oli muita yleisemmin korkea-asteen koulutustausta. Tutkimuksen 
tarkasteluajankohdan eli vuosien 1970–1990 aikana naisistuneet miesammatit 
olivat olleet nimenomaan korkeakoulutusta vaativia asiantuntija-ammatteja. 
Kolehmainen [1999] kuitenkin toteaa, että ”päästäkseen miesten 
työmarkkinoille naisten täytyy olla selvästi pätevämpiä kuin samoissa töissä ja 
ammateissa toimivat miehet”. Kouluttautuminen on osaltaan edistänyt naisten 
mahdollisuuksia miehisissä ammateissa, ja naisten korkeakoulutus on 
yleistynyt erityisesti miesammateissa [Kolehmainen, 1999]. 

Tietotekniikan maailma on miesten maailma, jossa on yksi ainoa totuus. 
Luopumalla tästä käytännöstä ja sallimalla moniääniset keskustelut, erilaiset 
käsitykset ja näkökulmat annettaisiin tilaa myös naisten tietämykselle, 
käytännöille ja asiantuntijuudelle. Samoin myös iän tai erilaisen 
kokemustaustan tuomat särmät pitäisi hyväksyä, ja siten voitaisiin saavuttaa 
syvempää ymmärrystä. [Tiainen, 2002.] 

Marja Vehviläinen [1996] puolestaan korostaa, että toisin kuin vielä 1960- ja 
1970-luvuilla, tilaisuuden tarjoaminen ei enää nykypäivänä riitä naisten 
saamiseksi alalle. Päinvastoin, 1990-luvulla naiset ovat tietoisesti pysytelleet 
poissa teknisiltä aloilta. Muutoksen onkin lähdettävä sukupuolittumisen 
prosesseista. Maailma ilman naisia – perinne olisi murrettava ja luotava tilaa 
naisten osallistumiselle. Myös miehisyyden ja asiantuntemuksen sidos olisi 
purettava ja näin mahdollistettava naisen identiteetin ja tietotekniikan yhteydet. 
Identiteetti on monen asian summa, ja juuri moninaisille identiteeteille olisi 
tehtävä tilaa: ”Naisen tietotekniikan asiantuntijuuden ei pitäisi merkitä 
naiseuden kieltämistä vaan aitoa vuorovaikutusta teknisen maailman kanssa.” 
[Vehviläinen, 1996.] 

Muutoksen tulisi olla kaikenkattava eli sisältää sekä identiteetin, symbolisen ja 
kulttuurisen alan että organisaatioiden, instituutioiden ja kotien tilanteet ja 
käytännöt. Tämä vaatii suuria ponnistuksia niin institutionaalisella, 
organisatorisella, alueellisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. 
[Vehviläinen, 1997b.] 

Tunnetusti tilanne on samantyyppinen monissa muissa maissa, ja 
uusiseelantilaistutkijat Selby ja muut [1998] ehdottavatkin aivan konkreettisia 
toimia tietotekniikan alan profiilin nostattamiseksi naisnäkökulmasta katsoen. 
He painottavat, että naisten on näyttävä alalla enemmän, tietokoneiden 
myyjinä, systeemisuunnittelijoina, alan johtotehtävissä ja alan julkaisujen 
sankarittarina. Tyttöjen tulisi saada onnistumisen kokemuksia tietotekniikan 
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parissa jo koulussa, ja heillä tulisi olla samanlaiset mahdollisuudet käyttää ja 
harrastaa tietotekniikkaa kuin pojillakin [Selby et al. ,1998].  

Naiset toisivat alalle myös naisellisia kykyjä ja sitä kautta hyötyjä. Esimerkiksi 
von Hellens ja muut [2000] korostavat, kuinka naisten taitoa liikkua 
kykykenttänsä sosiaalisesta ääripäästä tekniseen ääripäähän tulisi hyödyntää 
mm. suunniteltaessa tietojärjestelmiä yhdessä asiakkaiden kanssa. 
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3. Tutkimusasetelma 

Tässä luvussa kuvataan tutkimusasetelmaa. Aluksi kerron, kuinka 
tutkimuskysymykset muotoutuivat kirjallisuuskatsauksessa esiteltyjen 
teemojen perusteella. Luvussa 3.2 esittelen yksityiskohtaisemmin Tampereen 
yliopiston Tietokonekeskusta, ja seikkoja, jotka tekivät siitä oivallisen 
ympäristön suorittaa haastattelututkimus. Luvussa 3.3 kuvaankin, kuinka 
haastattelututkimus osoittautui parhaaksi tutkimusmetodiksi tässä tapauksessa. 
Lisäksi kuvaan haastattelun teemoja ja luvussa 3.4 esitellen haastateltavat 
vaikkakin nimettömästi. 

3.1. Tutkimuskysymykset 

Kirjallisuuskatsauksessa esitetyn perusteella tietotekniikan alaa pidetään 
yleisesti naisia poissulkevana ja erittäin miesvaltaisena. On siis mielenkiintoista 
selvittää, kuinka vuosikymmenten ajan tietotekniikan alalla työskennelleet 
naiset ovat kokeneet tasa-arvon – sekä sukupuolisesta että hierarkkisesta 
näkökulmasta. Erityisen kiinnostavaksi kysymyksen tekee se, että 
kirjallisuuskatsauksessa esitetyn perusteella tietotekniikan alaa vaivaa selvä 
sukupuolinen vinouma, joka poissulkee naisia. Kuitenkin omat havaintoni 
tietotekniikan alalla pitkään työskennelleistä naisista ovat päinvastaisia: naisia 
on lukumääräisesti yhtä paljon kuin miehiäkin. Naiset myös viihtyvät työssään 
ja valitsemallaan alalla. Kirjallisuuskatsauksessa esiteltyjen näkemysten 
mukaan tämä on täysin mahdoton tilanne, jota piti alkaa tutkia.  

Tarkemmat tutkimuskysymykset ovat: 

1. Miten naiset päätyivät tietotekniikan alan töihin pioneeriajalla? 

2. Mikä on saanut naiset pysymään tietotekniikan alalla ja samassa 
työpaikassa 25–40 vuotta? 

3. Miten naiset ovat kokeneet tasa-arvon työtehtävissään, 
työpaikassaan ja valitsemallaan alalla? 
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Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoitus on selvittää niitä syy-seuraus-
suhteita, jotka ovat alan valinnan takana. Miten ja miksi naiset hakeutuivat tai 
päätyivät tietotekniikan alalle, joka silloin vielä oli harvinainen.  

Toisen tutkimuskysymyksen avulla pyritään löytämään kaikkein 
merkittävimmät tekijät, joiden vuoksi naiset ovat viihtyneet yhdessä 
työpaikassa 25–40 vuotta, monet jopa koko työuransa. Tämän 
tutkimuskysymyksen yhteydessä on tarkoitus selvittää, onko valtion 
palveluksessa ja erityisesti yliopistoympäristössä työskenteleminen vaikuttanut 
alalla viihtymiseen. 

Kolmas tutkimuskysymys selvittää kaikkein keskeisintä: voiko tietotekniikan 
alalla työskentelevä nainen kokea tasa-arvoisuutta työtehtävissään, 
työpaikassaan ja alallaan? 

3.2. Tampereen yliopiston Tietokonekeskus 

Tutkimusmielenkiintoni oli mahdollista tyydyttää lähempänä kuin uskoinkaan. 
Työskentelin Tampereen yliopiston Tietokonekeskuksessa maaliskuusta 2003 
heinäkuun loppuun 2005. Tietokonekeskus on Tampereen yliopiston 
erillislaitos, joka tarjoaa tietotekniikkapalveluja yliopistoyhteisön jäsenille. 
Tampereen yliopiston johtosäännön 34 §:n mukaan Tietokonekeskuksen 
tehtävänä on:  

1) huolehtia yliopiston opetus- ja tutkimustoiminnan edellyttämästä 
tietotekniikasta hankkimalla ja pitämällä yllä tarvittavaa 
yhteiskäyttöistä laitteisto- ja ohjelmistotarjontaa;  

2) osallistua yliopiston hallinnon tarvitsemien tietojärjestelmien 
hankkimiseen ja/tai tuottamiseen sekä vastata niiden ylläpidosta ja 
kehittämisestä;  

3) ylläpitää koko yliopiston laajuista tietoliikenneverkkoa ja sen 
välityksellä kaikkia yliopistoyhteisön tarvitsemia sisäisiä ja ulkoisia 
tietoliikenneyhteyksiä;  

4) antaa opetuksen ja tutkimuksen tietotekniikkaa koskevaa opetusta sekä 
neuvonta- ja tukipalveluja; 

5) sekä huolehtia tietoteknisestä tietoturvasta yliopistossa [Tampereen 
yliopiston johtosääntö, 2005]. 
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Tietokonekeskus on perustettu kevättalvella vuonna 1966. Ensimmäisinä 
kuukausina Tietokonekeskuksessa työskenteli kolme naista miesjohtajan 
alaisuudessa. Sen jälkeen työntekijämäärä on tasaisesti kasvanut. Naisten osuus 
on ollut aina korkea, mutta alkuaikojen naisenemmistöstä on tultu naisten ja 
miesten lukumääräisen tasa-arvon kautta lievään miesenemmistöön. 
Esimerkiksi kesäkuussa 2005 Tietotokonekeskuksessa työskenteli 53 henkilöä, 
joista 24 oli naisia. 

Tietokonekeskuksen työntekijöiden tehtävänimikkeet ovat vuosikymmenten 
aikana muuttuneet työtehtävien muuttuessa. Kun alkuaikoina johtajan 
alaisuudessa työskenteli lävistäjiä ja ohjelmoijia, nyt yleisimpiä 
ammattinimikkeitä ovat erilaiset suunnittelijat, kuten atk-suunnittelija, 
käytönsuunnittelija ja järjestelmäsuunnittelija. 

Työskennellessäni Tietokonekeskuksessa olin huomannut ensinnäkin naisten 
suhteellisen suuren osuuden ja toisekseen heidän poikkeuksellisen pitkän 
työhistoriansa samassa työpaikassa. Tämä sai minut valitsemaan 
haastateltavani juuri kyseisestä työpaikasta. Työtovereistani tuli 
haastateltaviani, minkä koin pelkästään positiivisena - he saattoivat luottaa 
tuttuun ihmiseen ja kertoa minulle sellaisiakin asioita, joita he eivät 
ventovieraalle koskaan kertoisi. 

3.3. Haastattelut 

Tässä tutkimuksessa haastattelumenetelmäksi valittiin puolistrukturoitu 
teemahaastattelu, joka on Hirsjärven ja Hurmeen [2000] luoma haastattelumalli. 
Sitä on perusteltua käyttää silloin kun 

• halutaan korostaa ihmistä tutkimustilanteen subjektina, ja antaa 
hänelle mahdollisuus tuoda vapaasti esille itseään koskevia asioita 

• halutaan sijoittaa haastateltavan puhe laajempaan kontekstiin 

• halutaan kysyä arkoja tai vaikeita asioita 

• halutaan syventää saatavia tietoja [Hirsjärvi ja Hurme, 2000]. 

Haastattelu sopi menetelmäksi juuri siitä syystä, että siinä voidaan käsitellä 
myös aiheita, jotka saattavat olla haastateltaville kipeitä tai vaikeita. 
Esimerkiksi epätasa-arvon kokeminen, vähättely tai muut sukupuolesta 
johtuvat käyttäytymismallit koetaan usein naista loukkaavina, jolloin niiden 
selvittämiseen haastattelu sopii parhaiten. Haastattelu on korvaamaton 
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menetelmä myös siksi, että ihmisen kokemuksia ja käsityksiä ei voi saada 
selville muuten kuin antamalla ihmiselle mahdollisuuden kertoa niistä. 

Haastattelu tutkimusmenetelmänä on herkkä, sillä haastateltava voi valita, mitä 
kertoo haastattelijalle, ja silloin mukana voi olla myös muunneltua totuutta. 
Haastattelijan on myös varottava haastateltavien sensurointia valitsemalla 
haastatteluista vain ne seikat, jotka parhaiten palvelevat tutkimusasetelmaa. 
Sudenkuopista huolimatta haastattelun avulla voidaan saavuttaa tehokas 
tiedonhankintatilanne, jossa aivan kuin sivutuotteena saatetaan löytää uusia 
näkökohtia haastatteluteemoista. [Järvinen ja Järvinen, 2000.] 

Järvinen ja Järvinen [2000] painottavat, että mikäli kyseessä on työtehtäviin 
liittyvä haastattelu, haastattelijan tulisi perehtyä etukäteen haastateltavien 
toimenkuvaan, tehtäviin ja asemaan organisaatiossa. Myös tutkittavan 
ilmiöalueen tuntemus edistää haastattelutilanteen onnistumista. Haastattelijan 
tulisi myös tarkastella asioita haastateltavan näkökulmasta ja eläytyä 
haastateltavan asemaan ja tehtäviin. [Järvinen ja Järvinen, 2000.] Juuri nämä 
seikat puolustavat haastattelun valintaa tämän tutkimuksen menetelmäksi, sillä 
kahden ja puolen vuoden työtoveruus haastateltavien kanssa oli vakuutena 
Järvisen ja Järvisen [2000] asettamille ehdoille. Haastateltavien asemaan 
asettautuminen oli helppoa, ja organisaation toimintatapojen tuntemus oli 
tullut omakohtaisesti tutuksi. Kirjallisuuskartoituksen myötä myös ilmiöalueen 
tuntemus oli kasvanut. 

Eri haastattelumenetelmistä valitun puolistrukturoidun teemahaastattelun idea 
on siinä, että haastattelu kohdennetaan tiettyihin tutkijan ennalta 
määrittelemiin teemoihin, joista keskustellaan. Nimenomaan keskustellaan, 
mikä tuo haastateltavan äänen kuuluviin. Teemahaastattelussa keskeisimpiä 
ovat ihmisten tulkinnat ja heidän asioille antamansa merkitykset. Teemat ovat 
siis kaikille samat, mutta niiden painotukset, käsittelyjärjestykset ja muotoilut 
vaihtelevat. [Hirsjärvi ja Hurme, 2000.] 

Haastateltavat valitaan Hirsjärven ja Hurmeen [2000] mukaan yleensä sen 
perusteella, että he kuuluvat johonkin tiettyyn ryhmään. Tähän tutkimukseen 
valittiin 10 Tietokonekeskuksessa pisimpään työskennellyttä naista. 
Haastateltavien valintaperusteena oli juuri pitkä työhistoria yhdessä 
työpaikassa tietotekniikan alalla. Eskolan ja Suorannan [2000] mukaan 
laadullisessa tutkimuksessa tieteellisyyden kriteeri ei olekaan haastateltavien 
määrä, vaan laatu. Puhutaankin harkinnanvaraisesta näytteestä, sillä tutkijan 
on pystyttävä rakentamaan tutkimukselleen vankat teoreettiset perusteet ja 
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oman harkintansa perusteella valittava perusteisiin sopivat haastateltavat 
[Eskola ja Suoranta, 2000]. 

Haastateltavien valinta kävi siis nopeasti. Samoin valinta ryhmä- ja 
yksilöhaastattelujen välillä oli selkeä. Yksilöhaastattelulla pyrittiin 
luottamukselliseen ja avoimeen keskustelutilanteeseen, johon ei ryhmässä 
yleensä päästä, vaikka muut ryhmäläiset olisivatkin työkavereita 
vuosikymmenten ajalta.  

Tutkimuksessa ohitettiin Hirsjärven ja Hurmeen [2000] ehdottamat 
esihaastattelut, sillä haastattelija ja haastateltavat olivat toisilleen ennestään 
tuttuja ja omasivat yhteistä historiaa parin vuoden ajalta.  

Alustavat haastattelupyynnöt olivat epävirallisia, käytävällä tai 
kahvihuoneessa ohimennen kysyttyjä, kuten: ”Teen gradua pitkään 
tietotekniikan alalla työskennelleistä naisista, ja ajattelin, saisinko haastatella 
sinua siihen”. Kun yleinen mielipide oli myönteinen, mukaan lukien 
Tietohallintojohtaja Seppo Visalan kanta asiaan, kirjoitin varsinaisen 
haastattelupyynnön sähköpostitse. Haastattelupyyntö on liitteessä 1, ja sen 
vapaamuotoisuus selittyy tuttavuussuhteella haastateltavien kanssa.  

Varsinaiset haastattelut tehtiin kesällä 2005. Haastatteluajat vaihtelivat reilusta 
puolesta tunnista vajaaseen kahteen tuntiin. Yhteensä haastatteluaineistoa oli 9 
tuntia 45 minuuttia eli keskimäärin vajaa tunti haastateltavaa kohden. 

Tutkimuskysymyksiin lähdin etsimään vastauksia erilaisten teemojen kautta, 
joista puhuessaan naiset voisivat valottaa asiaa. Useinhan käy niin, että 
keskustelutilanteissa kaikista henkilökohtaisimmat asiat tulee sanottua 
sivulauseessa miltei vahingossa. Ensimmäinen teema oli arvattavasti alalle 
hakeutuminen tai päätyminen, eli kuinka naiset tulivat hakeneeksi tai muuten 
päätyneeksi tietotekniikan alan töihin ja sitä kautta Tietokonekeskukseen. Tämä 
on mielestäni erittäin kiinnostava kysymys. Ottaen huomioon alan 
harvinaisuuden ja pienuuden oli tärkeää selvittää, miten erilaiset naiset tulivat 
alalle töihin. 

Työyhteisö ja sen kokeminen oli teema, jonka avulla oli tarkoitus selvittää 
yhden yksittäisen työyhteisön asennetta naisia kohtaan. Kuten 
kirjallisuuskatsauksessa esiteltiin, Vehviläisen [1997b] mukaan organisaation 
tasolla on mahdollista muodostaa käytäntöjä, joissa naisilla on tilaa, mutta oliko 
Tietokonekeskus heille tällainen tila? Tätä ilmentäisivät ehkä myös 
ystävyyssuhteet ja muut ihmissuhteet työpaikalla. 
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Minua kiinnostivat myös ympäristön ja omat asenteet työtä ja alaa kohtaan 
pioneeriajalla, eli miten ympäristö suhtautui tietotekniikan alalla 
työskentelevään naiseen ja miltä naisista itsestään tuntui työskennellä vielä niin 
harvinaisella alalla.  

Tutkimuskysymyksiä vasten tarkasteltaessa tasa-arvon tai eriarvoisuuden 
kokeminen työssä oli ehkä tärkein teema. Kuinka naiset kuvaisivat sekä 
sivulauseessa että suoraan kysyttäessä sukupuolista tasa-arvoa työssään ja 
työpaikassaan. Mielestäni kiinnostavaa oli myös alalla pysyminen ja sillä 
viihtyminen, sillä varsinkin nykypäivän näkökulmasta on hämmästyttävää, jos 
ihminen työskentelee samassa työpaikassa vuosikymmeniä. Naisena 
tietotekniikan alalla vuosikymmenten ajan olikin teema, joka ikään kuin kokoaa 
koko kysymyskehikon. Viimeisestä teemasta toivoin saavani 
kokonaisvaltaisempaa näkökulmaa kaikkiin kolmeen tutkimuskysymykseen. 

3.4. Haastateltavien esittely 

Haastattelujen avoimuuden ja yleensä niihin suostumisen edellytyksenä oli 
ehdoton luottamus. Osa tätä on haastateltavien ehdoton anonyymiys, vaikka 
sisäpiiri tietääkin, ketkä ovat nuo haastatteluihin pyydetyt kymmenen 
Tietokonekeskuksessa pisimpään työskennellyttä naista. Mistään ei kuitenkaan 
käy ilmi, kuka heistä sanoi mitäkin. Haastateltujen henkilöllisyys ei myöskään 
saisi paljastua työhistorian kuvauksesta. Jos jostakin haastattelun lainauksesta 
voisi päätellä, kuka haastateltavista on kyseessä, hänestä on puhuttu vain 
”eräänä haastateltavana” tai ”yhtenä naisista”. Tutkimuksessa käytettävät 
nimet ovat muutettuja. 

Nimettömyyteen perustuen tässä tutkimuksessa ei esitetä haastateltavien 
elämäntarinoita eikä esitetä haastateltavien demografisia tietoja. Haastateltavat 
eivät kuitenkaan ole missään tapauksessa homogeeninen joukko, vaan 
kymmenen naisen joukossa on sosioekonomiselta taustaltaan hyvin erilaisia 
ihmisiä. Joukossa on yliopistotutkinnon suorittaneita, ylioppilasmerkonomeja, 
ylioppilaita ja kansakoulun käyneitä. Yksi haastateltavistani oli pohjoismaiden 
ensimmäisten tietojenkäsittelyopin opiskelijoiden joukossa, kun Tampereelle oli 
vuonna 1965 perustettu tietojenkäsittelyopin professuuri [Kurki-Suonio, 1993]. 
Myös muutamat muut suorittivat eriasteisia opintoja kotiyliopiston 
Tietojenkäsittelyopin laitoksella sekä oman kiinnostuksen että työtehtävistä 
lähtevän tarpeen motivoimina. Lisäksi haastateltavien joukkoon kuuluu eräs 
iltalukiossa ylioppilastutkinnon suorittanut sekä muita aktiivisia itsensä 
sivistäjiä ja ammattitaitonsa kasvattajia. 
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Haastateltavat on kuitenkin esiteltävä jollakin asteella, jotta kenenkään ei 
tarvitse epäillä, etteivätkö he olisi todellisia tietotekniikan alan pioneereja. 
Maija, Saija, Raija ja Kaija ovat neljä pisimpään eli haastatteluajankohtaan 
mennessä vajaat nelisenkymmentä vuotta Tietokonekeskuksessa 
työskennellyttä naista. Kaikilla oli työ- tai opiskelukokemuksia tietotekniikan 
alalta jo ennen Tietokonekeskukseen tuloa. Marjatta, Marjukka ja Maritta ovat 
naisia, jotka ovat työskennelleet Tietokonekeskuksessa reilut kolmekymmentä 
vuotta. Kahdella heistä oli usean vuoden työkokemus alalta ennen 
Tietokonekeskukseen tuloa. Anna, Anni ja Annu ovat työskennelleet 
Tietokonekeskuksessa 25–30 vuotta. Monet haastateltavista ovat siis 
työskennelleet tietotekniikan alalla jo aikaisemmissa työpaikoissaan, mutta yllä 
mainittuihin työskentelyvuosiin ei ole laskettu tätä aikaa. On kuitenkin 
huomionarvoista, että haastateltavien joukkoon kuuluu naisia, jotka ovat 
työskennelleet tietotekniikan alalla, lähinnä reikäkorttikoneiden parissa, jo 
1950-luvulla. Ei ole siis syytä epäillä, ettei kyseisillä naisilla olisi ollut Suomen 
oloissa merkittävä näköalapaikka. 

Koska heillä kaikilla on pitkä historia tietotekniikan alalla, heidän 
työtehtävänsä ovat kehityksen myötä muuttuneet ajan kuluessa. Työtehtävien 
ja ammattinimikkeiden muuttuminen on osa suurempaa ilmiötä, jossa alan 
ammatteja syntyy ja katoaa. Kuten Risto Vehviläinen kuvaa [1993], monet 
tietotekniikan alan ammateista ovat tyystin kadonneet, kuten kaikki 
reikäkortteihin liittyvät ammatit. Useimmat tehtävät muuntuivat 
vastaavantyyppisiksi tehtäviksi tietokoneiden parissa, esimerkiksi 
reikäkorttioperatööreistä tuli operaattoreita ja lävistäjistä tallentajia. 
Työtehtävien erikoistuminen korostui jo varhaisessa vaiheessa, ja uusia 
ammatteja syntyi alan monipuolistuessa. Jotkut ammatit ovat pysyneet 
periaatteessa samanlaisina vuosikymmenestä toiseen, kuten 
systeemisuunnittelijan tai ohjelmoijan ammatit, vain välineet ja menetelmät 
ovat muuttuneet. [Vehviläinen, 1993.] 
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4. Tietotekniikan alalle päätyminen 

Tässä luvussa kuvataan, kuinka kymmenen erilaisen koulutus- ja 
elämänhistorian omaavaa naista päätyi tai hakeutui tietotekniikan alan töihin ja 
sitä kautta Tampereen yliopiston Tietokonekeskukseen. Luvussa 4.1 esitetään, 
kuinka sattumalla oli sijansa useimpien naisten uravalinnoissa. Luvussa 4.2 
nähdään, kuinka matematiikkaa opiskelevat naiset päätyivät tietotekniikan 
pariin. Luvussa 4.3 kuvataan, miten useampaa naista pyydettiin 
Tietokonekeskukseen töihin, sillä pula alan työntekijöistä oli kova. 

4.1. Sattuma korjaa naiset tietotekniikan alalle 

Ennen pitkää uraansa Tampereen yliopiston Tietokonekeskuksessa muutamat 
naiset olivat aikaisemmin työskennelleet lävistäjinä tai operaattoreina 
esimerkiksi Finlaysonilla, VR:llä, Takolla, Tie- ja vesirakennushallituksessa, LM 
Ericksonilla tai Tampereen teknillisellä korkeakoululla. Jollekin tuttu ekonomi 
oli jo 1950-luvulla ennustanut: ”Hakeudu IBM:n lävistyskurssille, niin et ole 
päivääkään työttömänä”. Toinen oli vain oikeassa paikassa oikeaan aikaan, kun 
työpaikalle oltiin perustamassa atk-osastoa. Kolmas päätyi lävistämään, koska 
se oli sellaista rutiininomaista työtä, johon näppäräsorminen tyttö oli helppo 
opettaa kesätöihin.  

Muutama hakeutui tietojenkäsittelyn tai tietotekniikan tehtävien pariin sen 
mielenkiintoisuuden ja käytännönläheisyyden vuoksi. Eräs naisista kertoi 
hakeutuneensa nykyiseen työpaikkaansa nimenomaan asiakaspalvelutehtäviin 
ravintola-alan kokemuksensa perusteella. 

Lähes kaikki sanoivat, etteivät olleet tienneet alasta yhtään mitään sinne 
hakeutuessaan tai päätyessään. Eräs haastatelluista kuvasi asiaa, kun häneltä 
kysyttiin ennakko-odotuksista alaa kohtaan: 

”Ei oikein mitään, kun ei tiennyt oikein mitään, niin sitä sukelsi kuin 
järveen uimataidottomana.”  

Toinen taas kertoi näin: 
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”En mä ollut koskaan kuullu edes alasta, enkä mitään tiennyt siitä, ja 
menin sitten sinne IBMään ja siellä kävin sen lävistyskurssin 
vanhoilla lävistyskoneilla.” 

Kaksi haastatelluista naisista päätyi varsinaisiin tietotekniikan tehtäviin 
toimistotöiden kautta. He tulivat alun perin Tietokonekeskuksen kansliaan 
töihin ja sieltä heidät sitten pyydettiin, tai he hakeutuivat talon sisällä 
suoremmin tietotekniikkaan alaan kuuluvien tehtävien pariin. Ajautuminen oli 
verbi, jota naiset itse käyttivät kuvatessaan uravalintaansa, joten sattumaa 
voidaan pitää ”syyllisenä” myös heidän päätymiselleen nykyisiin tehtäviinsä. 

Esimerkiksi von Hellens ja muut [2000] ovat todenneet naisten päätyvän 
tietotekniikan alalle sattumalta. Tässä tutkimuksessa haastatelluilla naisilla oli 
samanlaisia tarinoita kuin von Hellensin ja muiden [2000] haastattelemilla 
tietotekniikan alalla työskentelevillä australialaisnaisilla. Huomattavaa on myös 
se, että von Hellens ja muut [2000] toteavat naisten siirtyvän tietotekniikan alan 
töihin muilta aloilta, kuten kävi myös kahdelle haastatellulle. 

4.2. Matematiikan opintojen kautta tietotekniikan pariin 

Kaksi haastatelluista opiskeli matematiikkaa Tampereen yliopistossa, kun 
heidät ”siepattiin” tietotekniikan pariin. Toinen näistä naisista kertoi alalle 
päätymisestään näin: 

”Mun mielestä oleellista… Siis se että mä oon päätynyt alalle on 
yhden pienen Aamulehden jutun syytä vuodelta 1967, mä kirjotin 
silloin ylioppilaaks ja piti jonneki hakeutua ja hyvän matikan 
arvosanan takia mä pääsin tänne ilman pääsykokeita. Mun isäni luki 
sen jutun ja sanoi, että täällä kirjoitetaan tämmösestä uudesta atk-
alasta, että sillä on kuulemma tulevaisuutta. No se ei hetkauttanu 
mua silloin hitusen vertaa. Mulle oli vaan tärkeetä saada opiskella 
matematiikkaa. Mutta kun melkein kaikki matikan lukijat luki 
sivuaineena tietojenkäsittelyoppia, niin minäkin ja innostuin ku hullu 
puurosta. -- Ei mua sinänsä se ruvennu siitä [lehti]jutusta 
kiinnostamaan, mutta mieleen se niinku jotenki alitajuntaan  jäi, ja 
sitten se oli niin helposti tarjolla siinä sen matikan rinnalla.” 

Toinen matematiikkaa Tampereen yliopistossa opiskellut kertoi omasta 
alanvaihdostaan näin: 

”Alan valinta oli ehkä sattuman tulosta. Kun aikanaan, kun ei oikein 
tiennyt, että mitä haluas tehdä ja miksi haluais tulla, niin tulin tänne 
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lukemaan matematiikkaa, ja sitten pääty tähän 
tietojenkäsittelyoppiin. Kun se tuntu mielekkäämmältä sillai. Niinku 
käytännönläheisemmältä. -- En mä tiennytkään tietojenkäsittelystä 
juuri mitään, koska ei siihen aikaan lukiossa ollu tietokoneita, eikä 
tietojenkäsittelystä puhuttu oikein mitään vielä.” 

On huomionarvoista, kuinka naisten siirtyminen matematiikan opinnoista 
tietojenkäsittelytieteen ja tietotekniikan suuntaan on hyvin vanha ilmiö, sillä 
aivan ensimmäiset tietojenkäsittelytieteen parissa työskennelleet naiset  
Augusta Ada Murray ja Grace Myrray Hopper olivat alunperin matemaatikkoja 
[Gürer, 1995]. 

4.3. Puute alan tekijöistä 

Ymmärrettävästi alan vasta syntyessä ja muotoutuessa sopivista työntekijöistä 
oli pulaa. Ennen alan koulutusjärjestelmän vakiintumista työnantajat kilpailivat 
alalle soveltuvista työntekijöitä [Manninen, 2003]. Varsinaista koulutusta alalle 
ei ollut, joten ehkä juuri siksi sattuma vaikutti paljon siihen, että niin 
monenlaiset naiset päätyivät alalle töihin. Kun sattui olemaan oikeassa paikassa 
oikeaan aikaan, tuntemaan oikeita ihmisiä, omaamaan oikeanlaisia taitoja, pääsi 
töihin silloin vielä niin harvinaiselle alalle. Ei oikein voinut hakeutua alalle, kun 
kukaan ei tiennyt mitään, eikä laajamittaista koulutusta alalle ollut tarjolla. Ei 
tarvinnut olla pätevä, haastateltavien mukaan riitti, että oli sopiva. Oli sopivuus 
sitten nopeutta ja tarkkuutta konekirjoituksessa, asiakaspalvelukokemusta tai 
jonkin muun soveltuvan ominaisuuden tai taidon omaamista. Yksi 
haastateltavistakaan ei oikein osannut konkretisoida, mikä sai hänet lähtemään 
niin harvinaiselle alalle töihin: 

”Tietysti, kun on tullut puheeks, että kuinka nyt sitten… Sen tähden 
kun tää oli niin harvinainen, niin tälle alalle on tota tullu, niin 
jotenkin on ajautunu vaan.” 

Eräs naisista kuvasi, kuinka hän päätyi alalle ja operaattoriksi ensimmäiseen 
alan työpaikkaansa Tie- ja vesirakennushallitukseen vuonna 1962 oltuaan 
epäuskoinen mahdollisuuksistaan päästä töihin ilman minkäänlaista alan 
kokemusta:  

”Ne sano siellä [Tie- ja vesirakennushallituksessa] kuitenkin, että tälle 
alalle opiskelleita ei oo saatavissa, koska opetusta ei ollu silloin vielä 
missään, muuta kuin näillä koneitten maahantuojilla.” 
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Muutamaa naisista pyydettiin Tietokonekeskukseen töihin. Eräs naisista kuvasi 
puhelinsoittoa kotiin: ”Kun tiedettiin, että mä olen vapaalla jalalla.”. Toinen 
poimittiin ohjelmointikurssilta tenttivastausten perusteella. Eräs 
haastateltavista havainnollisti omaa tietään Tietokonekeskukseen näin: 

”Siis. Mä en ole koskaan hakeutunut Tietokonekeskukseen töihin. 
Mulle vaan sanottiin, että tuu tohon asiakaspalveluun istuun ja tee 
siinä graduas, niin tota, ei siellä paljon asiakkaita käy. Gradun teko 
viivästyi melkein kakskymmentä vuotta. -- Opetuksesta mut sinne 
napattiin.” 

Alan piirit olivat pitkään pienet, ja vielä 1970- ja 1980-lukujen taitteessa eräälle 
haastatelluista naisista soitettiin Tietokonekeskuksesta ja pyydettiin töihin, sillä 
hänen työkokemuksensa alalta tiedettiin. Pätevistä tekijöistä oli puute. Tämä 
konkretisoi hyvin Vehviläisen [1997b] kuvaamaa pulaa erityisesti koulutetuista 
suunnittelijoista. Esimerkkimme nainen oli juuri akateemisen koulutuksen 
saanut, joista oli kova kysyntä alan työmarkkinoilla. 

4.4. Päätelmä: Pioneeriajan naisten pääsy alalle oli yksinkertaisempaa 

Vaikka Vehviläisen [1997b] mukaan tietotekniikan ala oli ”maailma ilman 
naisia”, on käytännön esimerkkejä aivan toisenlaisista tarinoista: naiset ovat 
voineet tulla täysivaltaisiksi jäseniksi tietotekniikan alan työpaikoille. Toisin 
kuin nykyään, pioneeriajalla kukaan ei tiennyt tietotekniikan alasta mitään, 
eivätkä ennakkoasenteet siitä syystä rajoittaneet naisten päätymistä tai 
hakeutumista alalle. Erilaisista sosioekonomisista taustoista tulleet naiset saivat 
yhtäläisen mahdollisuuden työskennellä alalla, ja he kaikki olivat jollakin 
tavalla sattuman kautta alalle päätyneet. 

1980-luvulla syntynyt tietotekniikan kouluopetus vahvisti tietotekniikan 
asiantuntijuuden miehistymistä. Kouluopetuksen ja nuorten 
tietotekniikkaharrastuksen myötä ala sai entistä voimakkaamman kuvan 
”poikien juttuna”. Poikien harrastusta tuettiin, ja pojille suunnattuja 
tietokonepelejä oli enemmän. [Vehviläinen, 1997b.] Kulttuuri vaikuttaa taustalla 
voimakkaasti tyttöjen kielteiseen asennoitumiseen tietotekniikkaa kohtaan 
[Vehviläinen, 1997b ja 1996; Selby et al., 1998], etteivät he hakeudu alalle. Toisin 
oli pioneeriaikaan. Silloin tietotekniikan ala oli yksi ala toisten joukossa, 
harvinainen, mutta ei kuitenkaan mikään mahdottomuus naisellekaan. 
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5. Naisena tietotekniikan alalla pioneeriajalta nykypäivään 

Haastateltavat naiset ovat työskennelleet tietotekniikan alalla pioneeriajalta 
nykypäivään. Pioneeriaikaan tietotekniikan alan työntekijät olivat melkoisia 
harvinaisuuksia, vaikka 1960-luvun alussa alalla työskennelleiden määrä 
kasvoikin voimakkaasti. Kun vuonna 1960 alalla työskenteli 300 henkilöä, 
seuraavana vuonna luku oli jo 1300, ja vuonna 1965 se ylitti 3000 rajan. 
Kokonaismäärä pysyi kuitenkin kohtuullisen pienenä, sillä vuonna 1976 alalla 
työskenteli 9900 henkilöä. [Manninen, 2003.] 

Tässä luvussa tarkastellaan sitä, miten ympäristö asennoitui tietotekniikan 
alalla työskenteleviin naisiin, miltä heistä tuntui työskennellä pioneeriajalla 
vielä harvinaisella alalla, miksi naiset ovat pysyneet samassa työpaikassa 
pitkään (25–40 vuotta) ja miten he ovat kokeneet yhteisöllisyyden 
työpaikassaan. 

5.1. Ympäristön asenteet  

Tietotekniikan alan ammattilaiset olivat harvinaisia vielä 1960- ja osittain vielä 
1970-luvullakin, joten tietynlainen salaperäisyys verhosi alalla työskenteleviä, 
kuten Marjatta asiaa kuvasi: 

”Monet ei siitä tietäneet paljon mitään, että sitä täytyi sitten selittää, 
että tehdään reikiä korteille ja sitten pannaan niitä koneisiin ja ne 
laskee, laskee sitten laskutehtäviä. Se oli ehkä aika salaperäistä 
silloin, että ei siitä paljon kadunmiehet tietäny, miten se menee.” 

Samaa kertoi Saija, joka ei lähipiirilleen juurikaan puhunut töistään, sillä 
kukaan ei oikein ymmärtänyt niistä mitään. Kun Annulta kysyttiin, miten 
läheiset ihmiset kommentoivat hänen alanvalintaansa, hän kertoi näin: 

”Kyllä sitä varmaan moni kysy, että mitä se sitten oikein on, ja kyllä 
sitä yritti parhaansa mukaan selittää, mutta ei se varmaan monelle 
vanhemmalle ihmiselle sittenkään selvinny, että mitä se loppujen 
lopuksi on.” 

Naiset kertoivat myös kokeneensa arvostusta ammattinsa tähden. Tästä kertoi 
Maija, joka kertoi opiskelijoiden ihmetelleen hänelle: ”Kuinka sää voit tietää 
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tollasia asioita ja osata ja oppia tollasia asioita?” Annukin totesi havainneensa, 
että tietotekniikan alaa vähemmän tuntevat ihmiset kuvittelevat tietotekniikan 
ammattilaisten osaavan ”jotain ihmeellisiä asioita,” jotka alalla työskentelevien 
mielestä olivat aivan arkipäiväisiä. Samoin Anni kertoi tarkentaneensa 
kyselijöille tehtävänkuvaansa, etteivät ihmiset luulisi hänen olevan enemmän 
koulutettu tai enemmän osaava ihminen, kuin mitä hän oli. Myös Saija kertoi 
saaneensa liiankin paljon arvostusta suhteessa hänen itse kokemaansa tehtävien 
vaativuuteen. Saija esimerkiksi havainnollisti, kuinka opiskelijat ja tutkijat 
arvostivat todella paljon Tietokonekeskuksessa työskentelevien työtä, joka 
helpotti heidän tutkimustensa tekoa ratkaisevasti. Asiakkaille ala oli uutta ja 
outoa, ja he arvostivat siksi osaajia: 

”Sen niinku huomasi, että oli erikoisella alalla juuri siitä, kun nää 
asiakkaat oli… Se oli niille niin uutta, niin siinä kohtaa sen niinku 
huomas, että nää on vaikeita asioita ihmisille.” 

Tietojenkäsittelyyn liittyvät ammatit ovat aivan alusta alkaen olleet arvostettuja 
ja niihin on liittynyt myös tiettyä hohdokkuutta. Huoneenkokoiset tietokoneet 
olivat mystisiä laitteita, ja niiden parissa työskentelevät ihmiset koettiin 
poikkeuksellisen eteviksi. [Vehviläinen, 1993.] 

Naisten sopivuutta alalle ei pioneeriaikaan tunnuttu epäilevän, sillä kukaan 
naisista ei muista kohdanneensa sukupuolisia ennakkoluuloja. Kuten Marjukka 
asian ilmaisi: 

”Ei, sellaista ei ollut kyllä, että oltais ihmetelty, että onko se naisille 
sopivaa.”  

5.2. Pioneerihenkeä ja itsearvostusta 

Haastatellut naiset ovat arvostaneet omaa työtään erityisesti uransa 
alkuvaiheissa riippumatta siitä, missä tehtävissä he ovat olleet. Pioneeriajalla 
kaikki puursivat samojen tehtävien parissa eivätkä työtehtävät olleet nykyajan 
tapaan sirpaloituneita. Pioneeriajalla kaikkien panos yhteisen tavoitteen 
saavuttamiseksi oli tärkeä, jokainen oli oma merkittävä lenkkinsä yhteisessä 
ketjussa. Kaiken edistyksen nimissä oli työskenneltävä yhdessä, kuten Raija sitä 
kuvasi: 

”Ja alkuun varsinkin, jotenkin tuntu että puhallettiin enemmänkin 
yhteen hiileen, mutta se oli sitä, kehityksen yhteen hiileen 
puhaltamista.” 
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Myös Manninen [2003] kuvaa tietotekniikan alan alkuaikoina työn 
mielekkyyden kokemusten liittyneen tehtävien mielenkiintoisuuteen, 
tärkeyteen ja yhteiskunnalliseen merkittävyyteen, nimenomaan silloin kun alan 
työt olivat vielä harvinaisia, eikä ”tietokoneita ollut vielä joka pirtissä”. Myös 
tähän tutkimukseen haastatellut naiset tunsivat samalla tavoin, kuten Raijan 
haastattelusta käy ilmi: 

Haastattelija: ”No tuliko siinä semmonen tienraivaajahenki, tai 
semmonen, että tosiaan tuntu siltä, että tekee aika harvinaista ja 
Suomessa aika ainutlaatuista työtä?” 

Raija: ”No kyllä semmonen, semmonen oli, että ihmiset teki töitä, 
niin kun ilolla ja mielenkiinnosta, isosta mielenkiinnosta, ja sitte tota, 
jotenkin… Kyllä se sitä varmaan oli.” 

Haastattelija: ”Niin. Ja se tuntu tärkeältä työltä? Ja arvostetulta 
työltä.” 

Raija: ”Kyllä.” 

Maija oli kokenut asian näin: 
Haastattelija: ”Se oli tärkeetä ja haastavaa työtä sitten?” 
Maija: ”Niin, niin” 
Haastattelija: ”Uutta sai oppia ihan alusta asti?” 

Maija: ”Niin, sitähän se oli, että siinä mielessä tää on ollu, jotenki 
tämmöstä, mitä tää nyt on ollu, uudisraivaajan työtä, kun ollaan 
koettu tää Suomen tietotekniikan kehitys ihan sieltä alusta. -- Siis 
sehän on tietysti ollu niin hirveen palkitsevaa, että on saanu olla 
niinku tän koko Tietokonekeskuksen kehityksen ajan mukana. Se on 
ollu ihan tarpeeks mielenkiintosta, on tullu uusia asioita ja haastavia 
tilanteita, kun on tullu uusia koneita, tullu uusia työkaluja niihin 
koneisiin, joita on pitäny opetella.” 

Erityisen arvokkaina kaikki pitivät niitä onnistumisen kokemuksia, joita he 
kokivat työssään kohtaamiaan ongelmia ratkaistessaan. Heidän oli itse luotava 
työskentelytavat ja löydettävä parhaimmat keinot selviytyä usein hyvin 
haastavista tilanteista. Kun pitkällisen pohdinnan jälkeen keksi ratkaisun tai 
viikkoja kestäneen ohjelmoinnin jälkeen tulos oli virheetön, tunsivat naiset 
todella onnistuneensa ja kuvasivat asiaa näin: 

”Kaikki on niinku joutunut sillai itte opiskeleen ja kaivaan ja kaivaan, 
että mitä tällä saa ja kuinka tällä tehdään tää ja kuinka tehdään toi, 
ja… Mutta kyllä siitä on niinku semmoseks tullu, että tavallaan 
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mitään ei niinku pelkää, että käy kii ku sika limppuun , että kyllä tää 
tästä jostain kohtaa lähtee liikkuun.” (Saija) 

”Kyllähän tää on semmosta… Ongelmanratkasua ja niinku semmosta 
oman osaamisensa soveltamista ja tietysti uuden opiskelua koko ajan. 
-- Asiathan voi tehdä monella lailla, että tärkeintä on sitten se 
lopputulos, että on lopputulos on semmonen kun on haluttu, tai 
toimiva lopputulos. -- Että se on niinku tavallaan tutkittava ja 
katottava, että kuinka kannattaa tehdä.” (Annu) 

Tietokonekeskuksessa työt on organisoitu niin, että lähes jokaiselle on nimetty 
oma vastuualueensa. Naiset kertoivat sen motivoineen, että ensimmäiset 
johtajat luottivat työntekijöidensä hoitavan oman osuutensa, ja se luottamus 
vielä entisestään vahvisti heidän haluaan tehdä työnsä parhaalla mahdollisella 
tavalla. Myös se, että Tietokonekeskus oli vastuussa yliopistoyhteisön 
olennaisista toiminnoista, kuten opiskelijavalinnasta tai opiskelijarekisteristä, 
kasvatti vastuuntuntoa ja sitä kautta myös työn arvostusta. 

Vastuullisuudesta ja vastuuntunnosta kertovana esimerkkinä voidaan mainita 
erään ohjelmoijana työskennelleen naisen kesäloma, jonka hän vietti mökillään. 
Hänen luomansa ohjelma oli käytössä erityisesti kesäaikaan, joten virheiden 
varalta hänellä oli mökillään paperille tulostettuna ohjelmakoodi ja myös 
puhelin, jotta työpaikalta voitiin soittaa hänelle virhetilanteiden sattuessa. Niin 
hän saattoi mökiltä käsin määrätä tarvittavat korjaukset ohjelmakoodiin, mikäli 
jotakin epätavallista sattui tapahtumaan. Tämä ei liene kaukana 
kirjallisuuskatsauksessa Suomisen [2003] esittelemästä intohimoisesta, 
fanaattisesta, tarkasta ja järjestelmällisesti ohjelmoijasta. 

5.3. Pitkä ura naisena tietotekniikan alalla 

Kuten yllä on todettu, haastatellut kymmenen naista ovat tehneet pitkän uran 
tietotekniikan alalla, erityisesti Tietokonekeskuksessa. Useimmat ovat 
viihtyneet yhdessä työpaikassa koko työuransa kaipaamatta ja hakeutumatta 
muihin tehtäviin. Ala itsessään, työyhteisössä viihtyminen ja mahdollisuus 
kouluttautua ovat monilla olleet ne tärkeimmät syyt pysyä pitkään samalla 
alalla ja samassa työpaikassa. 

Esimerkiksi Raijan haastattelussa asiasta keskusteltiin näin: 

Haastattelija: ”Mutta kaikin puolin olet ollu tyytyväinen 
alanvalintaan?” 
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Raija: ”Kyllä mä olen ollu tyytyväinen, kaikin puolin olen ollut 
tyytyväinen, niin ku oon sanunu. Tai eihän sitä olis jäänykään, sitten 
olis hakeutunu muualle siinä vaiheessa.” 

Haastattelija: ”Mitkä sä luulet, että on olleet suurimmat syyt… Mitkä 
on olleet kaikkein painavimmat syyt siihen, että olet jäänyt alalle?” 

Raija: ”No tietysti ala sinänsä ja kyllä niin kun tää työpaikka sinänsä, 
siis tää henki täällä, kyllä sillä on ollu, tota noin, suuri vaikutus 
myös.” 

Tärkeimpinä syinä alalla ja yhdessä työpaikassa pitkään viihtymiseen useat 
naiset nostivat esille ’mun ala’ – tematiikan. Monet nimittäin sanoivat melkein 
samoin sanoin:  

”Ajauduin tälle alalle, ja aina olen ajatellut, että tää on mun alani.” 

”Kyllä tää on ollu ihan mun alani, en mä oo kaivannu muuta.” 

Tietotekniikan työ on ollut monelle intohimo, enemmän kuin työ tai ura, ja 
myös itsensä toteuttamisen media, kuten naiset toteavat: 

”Mä oon niin paljon nauttinut täällä työnteosta. Mä oon tuntenut 
täällä itseni tarpeelliseksi.” (Saija) 

”Se oli niin hauskaa hommaa, että se oli ihan kummallista, että niin 
hauskasta hommasta maksetaankin vielä.” (Kaija) 

Myös koulutus- ja kehitysmyönteinen ilmapiiri koettiin työviihtyvyyttä 
lisäävänä tekijänä. Monet kiittelivät työpaikan tarjoamaa mahdollisuutta 
käyttää työajasta kaksi tuntia viikossa opiskeluun ja moni käyttikin tämän 
tilaisuuden kehittää itseään. Myös sisäiset koulutukset olivat monelle tärkeitä, 
sillä työtehtävien muuttuessa saatu koulutus edisti motivaatiota sopeutua 
uuteen työtilanteeseen. Haastatteluista kuultaa läpi, että yliopisto työpaikkana 
sinänsä on jo ollut yksi myönteisistä tekijöistä. Esimerkiksi Marjatta kuvasi 
päällimmäisiä syitä työpaikassa viihtymiseen näin: 

”Päällimmäiset syyt? No ei oo ollu kyllä ajatusta, että lähtis, on ollu 
tosi kivaa olla tässä yliopistolla töissä, se on ollu niinku semmosta 
vähän vapaampaa, mitä vois kuvitella, että olis tuolla jossain 
muualla. Ei ole ollu semmosta, että haikailis johkin muualle.” 

Valtion palveluksessa työskentelemisen edut olivat yksi merkittävimpiä syitä 
olla vaihtamatta työpaikkaa, sillä kukaan ei halunnut luopua esimerkiksi 
saavuttamistaan lomaeduista. Valtion palveluksessa myös pelko irtisanomisista 
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on pienempi kuin yksityisellä sektorilla Esimerkiksi Maritta lainasi fraasia 
”Valtion leipä on pitkä mutta kapea”. 

Muutamilla haastelluista oli erittäin proosallinen asenne alaan pelkästään 
työpaikan tarjoajana ilman sen suurempia intohimoja mihinkään suuntaan, 
mutta muuten tietotekniikan ala on koettu mielenkiintoisena työkenttänä. 
Annan sanoin: ”On saanut olla ajan hengessä mukana”, tai Marittan sanoin: ”Se 
on tietysti yks rikkaus, että joka päivä on erilainen ja aina tulee uutta.” Alan 
jatkuva, nopea kehitys on ollut monelle haaste. Eräs haastateltavista kuvasi 
pitkää historiaa alalla kantolastiksi, joka vaikuttaa uuden oppimiseen sitä 
vaikeuttaen. Uutta vertasi aina vanhaan ja vanhat käyttötavat ja rutiinit 
tuntuivat taustalla ja pyrkivät vaikuttamaan myös uusien tekniikoiden 
käyttöön. Jotkut myönsivät uusien haasteiden väsyttäneen, ettei aina jaksanut 
pysyä perässä. He myös kertoivat avoimesti, että työhön olisi saanut 
monenlaista uutta, jos olisi halunnut sitä kehittää. Jotkut valittelivat iän tehneen 
tehtävänsä. Eräs haastateltavista tiivisti asian näin: 

”Parasta ja pahinta on se, että aina on jotain uutta edessä. Joskushan 
se rassaa, kun ei jaksais millään opetella uutta. Mutta on se sitä 
parastakin, ku ei tartte aina junnata samojen asioiden kanssa.” 

Pitkän työuran tietotekniikan alalla tehneet naiset tiesivät myös työtahdin ja 
alan yleisen ilmapiirin muuttuneen, sillä tehokkuusajattelu on levinnyt 
yksityiseltä sektorilta myös yliopistomaailmaan. Kannanottoja tuli esimerkiksi 
nykyajan työnteon malleista verrattuna pioneeriaikaan, kuten Maritta asian 
esittää:  

”Ei ollu vielä niin tuloshakusta se elämä, että ehdittiin olla vähän 
ihmisiäkin siinä.” 

Tätä taustaa vasten oli mielenkiintoista havaita, että muutamat naiset 
valittelivat työtehtäviensä muuttuneen rutiininomaisemmiksi ja tylsemmiksi, 
eikä siitä enää saanut sellaisia onnistumisen kokemuksia kuin aiemmin. Naiset 
kuvasivat asiaa näin:  

”Silloin oli vastuuta ehkä enemmän.” 

”Enää ei oo ’Wau, mä oon osannu ton tehdä’ – kokemuksia.” 

”Työtehtävät on nyt niin rutiininomaisia, silloin oli jännitystä.” 

 Muutamat haastatelluista kokivat jämähtäneensä ja totesivat epäuskonsa 
päästä enää muualle töihin. Naiset myös sanoivat arvostaneensa työtään 
aikaisempina työvuosinaan enemmän kuin nyt. Ei pitkä ura samalla alalla ole 
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ainoastaan autuaaksitekevä seikka, vaan myös negatiivisia vaikutuksia on 
havaittavissa. 

5.4. Kaipuu yhteisöllisyyteen 

Kaikki haastatellut naiset kaipasivat työyhteisönsä nykyistä tiiviimpää 
yhteisöllisyyttä. Vaikka monet arvostivat työrauhaa ja paneutuivat mielellään 
työtehtäviinsä, niin he myös muistelivat lämmöllä alkuvuosikymmenten tiivistä 
yhteishenkeä. Yhteisössä kaikki saattoivat puhua kaikesta kaikkien kuullen ja 
yhteisössä syntyi myös läheisempiä ystävyyssuhteista, useimmiten juuri 
läheisimmän työtoverin kanssa. Ystävyyssuhteet koettiin tärkeiksi erityisesti 
silloin, jos työyhteisössä tuli joitakin konflikteja tai muuten oli työhuolia. Tämä 
käy ilmi esimerkiksi Maijan kanssa käydystä keskustelusta: 

Haastattelija: ”Siellä oli sitten semmosiakin henkilöitä joille, jos oli 
esimerkiks työyhteisössä ongelmia, niin heijän kans pysty 
purkamaan niitä?” 

Maija: ”Joo, nimenomaan, se on hirveen tärkeetä siis, jos ei oo ketään 
ja sitten taas tuolla ulkopuolella ei niitä välttämättä ymmärretä. Eikä 
jaksa kuunnella, kotona esimerkiks puoliso ei välttämättä jaksa 
kuunnella, niin se on kauheen hienoo, että on voinu puhua.” 

Aivan alkuvaiheisiin liittyi myös tiivis vapaa-ajan kanssakäyminen 
mökkeilyineen ja juhlineen. Tietokonekeskuksen työntekijät talkoilivat toistensa 
mökeillä ja viettivät muutenkin vapaa-aikaansa yhdessä, illanvietoissa tai 
saunoen. Yhteisöllisyyteen ja vapaa-ajan kanssakäymiseen liittyy myös 
yhteisten tilaisuuksien tarve, jossa siirretään työminä sivuun ja otetaan 
siviiliminä käyttöön. Monet naisista sanoivat, että virkistysiltapäivinä saattoi 
havaita työtovereissaan aivan uusia piirteitä. 

Kaikkein konkreettisin yhteishengen ilmentymä oli kahvitunti ahtaassa, 
entiseen varastohuoneeseen tehdyssä kahvihuoneessa. Kaikki kävivät yhtä 
aikaa kahvilla yhdessä kahvihuoneessa, ja fyysisen läheisyyden myötä myös 
keskustelut saattoivat olla intiimejä. ”Pulina kävi, ja mukavaa oli,” eräs naisista 
totesi. Kahvihuoneeseen ahtautuminen kuvattiin myös työyhteisön 
kotiutumisen symbolina. Anna sanoi: ”Ihmiset tunsi kuuluvansa yhteen, asiat 
oli yhteisiä.” 

Naiset harmittelivat työyhteisön kasvamista ja sitä kautta sirpaloitumista. He 
totesivat, että tietenkään ei yli 50 ihmisen työyhteisö voi olla yhtä lämmin ja 
avoin kuin se entinen tiivis 10-20 henkilön yhteisö vuosikymmenten takaa. 
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Naisten kaipaama yhteisöllisyys konkretisoitui juuri siihen, että ennen kaikki, 
johtajasta suunnittelijoihin, operaattoreihin ja toimistotyöntekijöihin, viettivät 
kahvituntinsa yhdessä. Nykyään ei voi syntyä samanlaista yhteisöllisyyttä, 
koska työyhteisön tiloissa on kaksi kahvihuonetta kahdessa eri kerroksessa ja 
eräät vielä käyvät kahvilla muualla. 

Kahvihuonekeskustelut olivat myös tärkeä tiedotuskanava, jota naiset 
kiittelivät. Niissä kaikki saivat tietoonsa sellaisia asioita, jotka muuten eivät 
tulleet esiin syystä tai toisesta, mutta joista saattoi kuitenkin olla hyötyä 
myöhemmin. Naiset kuvasivat asiaa näin: 

Maija: ”Aikasemmin kun ahtauduttiin semmoseen varasto-, 
myöhemmin varastohuoneena olleeseen huoneeseen, niin tuota, 
kaikki, kaikki kävi siellä kahvilla, aamukahvilla ja iltapäiväkahvilla. 
Se oli niinku antosaa siinä mielessä, että siellä kuuli sitten asioita mitä 
ei välttämättä sitten muuten tullu esiin.” 

Haastattelija: ”Myös näitä… Tai myös työasioita?” 

Maija: ”Työasioita nimenomaan. Siis sillä lailla että sitä on sitten joku 
joskus myöhemmin ihmetelly, että mistä sä tonkin tiedät, ja mä 
sanoin, että no kahvilla tuli puheeks.” 

-- 

Saija: ”Kaikki kehityksen suunnat ja kaikki keskusteltiin ja siinä oli 
kauheen kiva kuunnella ja pysyä mukana.”  

Naiset muistelivat lämmöllä aikaa, jolloin työyhteisön kaikki jäsenet tunsivat 
toisensa, kaikki olivat samanikäisiä, ja heillä oli samanikäisiä lapsia. Silloin 
työyhteisössä ymmärrettiin myös naiseutta. Naiseuttahan ei voi jättää 
narikkaan töihin tullessa, vaan naisten asiat tulivat myös työpaikalle. Yksi 
naisista kertoo lämmöllä ajasta, jolloin hän kuukautta ennen synnytystä kuuli 
saavansa kaksoset. Tästä innostuneina tai kauhistuneina naispuoliset työtoverit 
talkoilivat tuleville kaksosille nuttuja ja potkuhousuja, ja miehet sorvasivat 
puuleluja. Kaikki olivat huolissaan yhteisönsä jäsenen hyvinvoinnista ja 
yrittivät parhaansa mukaan auttaa.  

Vehviläisen [1994a] esittelemää jätkä-mentaliteettia ei siis ollut 
Tietokonekeskuksessa, vaan naiset saivat olla naisia, mutta silti oikeutettuja 
kuulumaan yhteisöön. Naiseutta ei tarvinnut myöskään peitellä. Virkkausmallit 
tai neulevinkit olivat yhtä oikeutettu puheenaihe kahvipöydässä kuin joku 
muukin. Kesällä naiset saattoivat virkaten istua yliopiston pihalla, ”kuin kanat 
orrella”, kuten eräs haastateltavista nauraen kuvasi.  
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Naiseuteen kuuluu olennaisena osana myös äitiys. Lyhyiden äitiyslomien 
aikaan naiset palasivat töihin, vaikka vielä imettivät, joten rintapumppu ei ollut 
vieras varuste työssäkäyvän naisen kassissa. Maidon heruminen piti varmistaa. 
Äitiys näkyi myös aivan konkreettisena työpaikalla, kun lapset saattoivat tulla 
koulupäivän jälkeen odottamaan äidin töistä pääsyä, tai koulujen kesäloman 
aikaan lapset saattoivat tulla vanhempien mukaan töihin muutamaksi tunniksi. 
Kuten jo todettiin, työyhteisön jäsenet olivat keskenään suurin piirtein 
samanikäisiä, joten heillä oli myös samanikäisiä lapsia. Niinpä luistinten ja 
monojen vaihto oli kätevä keino saada lapsille sopivankokoisia urheiluvälineitä. 
Perhettä ei tarvinnut ulkoistaa työminästä, vaan ihminen hyväksyttiin 
kokonaisuutena. 

5.5. Päätelmä: Tyytyväisiä naisia tietotekniikan alalla 

Kirjallisuuskatsauksessa esitetyn perusteella voidaan sanoa, että tietotekniikan 
alaa vaivaavat naisia sivuuttavat käytännöt. Kuitenkin Vehviläinen[1997b] on 
todennut, että yksittäiset instituutiot ja organisaatiot voivat luoda kulttuurin, 
jossa on tilaa molemmille sukupuolille. Näin tapahtuu tosielämässäkin, ei vain 
ideaalitilanteissa. Tämän päätelmän voi tehdä kymmenen Tampereen 
yliopiston Tietokonekeskuksessa pitkään työskennelleen naisen haastattelujen 
perusteella. Naiset ovat todella viihtyneet työpaikassaan ja siten myös pysyneet 
alalla pitkään. Muutamat tosin kertoivat työtehtäviensä haasteellisuuden ja sitä 
mukaa itsearvostuksen laskeneen, mutta useimmille oli kehityksen myötä 
löytynyt aina uusia mielekkäitä tehtäviä.  

Yhdellä alalla ja yhdessä työpaikassa viihtyminen on monen asian summa, 
jonka eräs haastateltavista listasi seuraavalla tavalla: 

”Työn haasteellisuus, ja tietysti se kun mä tein töitä, niin se oli aika 
itsenäistä, -- ja sitten tää lähin, itselle läheisin työporukka, sen kanssa 
on synkannu ja sitten se, että yliopisto ylipäätänsä -- sekin on ollu 
ihan kivaa. Ja sitten se että on ollu kumminkin aika helppo opiskella 
tässä ohessa. -- Ja sit se, että tässä ei oo voinu jämähtää mitenkään 
paikalleen, siis tällä alalla, koska se menee niin hurjaa vauhtia 
eteenpäin.” 

Monet korostivat juuri yhteisön merkitystä työssä viihtymiseen. Luvussa 5.4 
kuvatut yhteisöllisyyden kokemukset ovat luoneet haastatelluille vahvan siteen 
työpaikkaan ja työyhteisöön. Vaikka yhteisö on sirpaloitunut ja kasvanut, 
jäljellä on vielä niitä vanhoja työtovereita, joista on monelle tullut ystäviä. 
Vanha yhteisöllisyys vaikuttaa taustalla niin vahvana, ettei kukaan halua 
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luopua siitä. Monet haastatelluista sanoivat, että sellaista yhteisöllisyyttä ei 
enää voi syntyä, mutta sen muistot lämmittävät vielä vuosikymmentenkin 
jälkeen. 

Myös ala itsessään on siis osasyynä naisten viihtymiseen työtehtävissään. 
Monet kokivat, että oli ollut mielenkiintoista ja jopa hauskaa olla kehityksen 
näköalapaikoilla, modernilla ja aikaisemmin myös harvinaisella alalla. 
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6. Tasa-arvoisuus ja eriarvoisuus 

Kirjallisuuskatsauksessa kuvattiin, kuinka eriarvoinen tietotekniikan ala voi 
olla muun muassa sukupuolisesta näkökulmasta. Tässä luvussa tarkastellaan, 
miten haastatellut ovat kokeneet työnsä ja alansa toisaalta tasa-arvoiseksi, 
mutta joiltakin osin myös eriarvoiseksi. Luvussa 6.1 teemaa tarkastellaan 
stereotyyppisten henkilökuvien kautta. Luvussa 6.2. asiaa käsitellään 
sukupuolisen tasa-arvon näkökulmasta ja luvussa 6.3. muiden eriarvoisuutta 
lisäävien tekijöiden kannalta. Luvussa 6.4. tasa-arvon esteitä tarkastellaan 
nelikenttäanalyysin avulla. 

6.1. Tietotekniikan alan stereotyyppiset henkilökuvat 

Kirjallisuuskatsauksessa esitettiin historiallisia stereotyyppejä alalla 
työskentelevistä henkilöistä ja nämä stereotypiat osittain myös vahvistuivat 
haastattelututkimuksen myötä. Erityisesti tietotekniikan alalla työskentelevien 
ihmisten sosiaalisten ja kommunikatoristen taitojen puute korostuu. 
Vehviläinen [1993] kirjoittaa näistä puutteista ammatin arvostukseen liittyen: 
”[S]osiaalisen tai viestintäpuolen pulmatkin [on] annettu anteeksi. Ne 
päinvastoin korostavat positiivista kokonaiskuvaa originellista osaajasta.”  

Jotkut haastatellut kuitenkin olivat sitä mieltä, että nykypäivän stereotypiat 
pitävät paikkaansa vasta viime vuosina alalle tulleissa, erityisesti miehissä, 
mutta ei niinkään pioneeriajalla työskennelleissä ihmisissä. Samat naiset 
korostivat itse olevansa sosiaalisia ja avoimia. Tämä onkin kiinnostavaa ottaen 
huomioon edellä kuvatun yhteisöllisyyden kaipuun. Ikään kuin taustalta 
heijastuisi ajatus: ”Ennen kaikki oli paremmin, tietotekniikan alan ihmisetkin 
avoimempia.” Vaikka muutamat naiset myönsivät itsekin olevansa omaan 
huoneeseen vetäytyviä puurtajia, he kaikki silti korostivat yhteisöllisyyden 
tärkeyttä. Voidaankin tulkita, että kultaisen keskitien säilyttäminen oli tärkeää. 
Vaikka työajalla paneuduttiin ja uppouduttiin työtehtäviin, sosiaaliseen 
kanssakäymiseen panostettiin silti yhtä suurella innolla. Se, että haastatellut 
naiset kuitenkin tiedostivat alaansa koskevat stereotypiat, kertoo mielestäni 
myös kyvystä karistaa stereotypian asettama rooli harteiltaan ja olla oma 
itsensä. 
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Tässä esimerkkejä naisten kommenteista kysyttäessä tietotekniikan alan 
ihmisistä tai heitä kuvaavista stereotypioista: 

Marjukka: ”Tietokonealan ihmiset on usein hiljasia puurtajia, jotka 
huoneessaan, niin kuin tiedät, niin ne on hyvin umpimielisiä. Kyllä 
siellä jokainen oli oman päätteensä vieressä ja sitten havahtu sieltä 
hereille. Se maailma imas kyllä mukaansa.” 

-- 

Haastattelija: ”Pitääkö se paikkaansa, että tän alan ihmiset on 
semmosia sulkeutuneita ja..” 

Raija: ”Varmaan pitää, että tota noin on pilkunviilaajia, ja sitten osin 
sulkeutuneita, tai sitten pystyy niinku keskenään keskusteleen. Mutta 
ei välttämättä hakeudu tonne… Osa porukkaa on mielellään 
kopissaan ja tekee töitä siellä.” 

-- 

Kaija: ”Se mitä on, niin kyllähän ne mun mielestä pitää 
paikkaansakin, me tykätään nyhjätä yksin omassa huoneessa sen 
koodin kanssa, eikä ole yhtään väliksi, että ovi on tossa lukossa, ettei 
kukaan tuu häiritsemään. Että kyllä se omanlaista luonnetta 
tartteekin, että näissä hommissa viihtyy.” 

-- 

Maija: ”Nää atk-alan ihmiset on ollu… Ollaan vähän oltu niin kuin 
pylvään nenässä ja katsottu sitten niitä raukkoja, jotka ei näistä 
asioista mitään ymmärrä, niin alespäin ja sitten puhuttu käyttäen 
tämmöstä kapulakieltä. Kun pitäis sanoa niinku suomeks ja asettua 
sen ihmisen asemaan.” 

Slangi, johon myös Vehviläinen [1993] viittaa, tunnustetaan siis myös 
haastateltavien puolesta. Esimerkiksi Saija kertoi tilanteista, joissa uudet 
työntekijät olivat pitkän aikaa ulkona kahvipöytäkeskusteluista, joissa alan 
sanastoa ja useimmiten myös työyhteisön sisällä muodostunutta, omaa 
sanastoa käytettiin. Saija myöntää, että itse sisäpiiriin pitkään kuuluneena ei 
edes huomannut käyttävänsä mitenkään kummallista kieltä. Annu kuvaa 
osuvasti, kuinka asiakkaat puhuvat asioista enemmän tehtävälähtöisesti, ja 
tietotekniikan ammattilaiset omalla ammattislangillaan. Tämä konkretisoi 
hyvin myös Vehviläisen [1993] kuvamaa eriarvoistavaa suhdetta asiakkaisiin tai 
käyttäjiin.  
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Kuitenkin monet naisista sanoivat empaattisuuden, sosiaalisuuden ja 
asiakaspalveluhenkisyyden olleen heidän mielestään hyödyllisiä avuja työssä. 
Aivan samoin von Hellens ja muut [2000] korostavat australialaisia 
tietotekniikan naisia kuvatessaan, että alalla menestyminen edellyttää teknisten, 
inhimillisten ja organisatoristen kykyjen yhdistämistä. 

Muutenkin naisellisina pidetyistä ominaisuuksista on ollut haastatelluille 
naisille hyötyä työssään. Nämä ominaisuudet ovat juuri 
kirjallisuuskatsauksessakin naisiin yhdistetyt tarkkuus ja huolellisuus. 
Haastatellut naiset kokivat hyötyneensä naisellisista ominaisuuksista 
jokapäiväisissä työtehtävissään ja arjessaan, kuin taas australialaisten naisten 
menestystarinoissa [von Hellens et al., 2000] naisten omaama teknisten, 
inhimillisten ja organisatoristen kykyjen yhdistelmä oli auttanut heitä 
etenemään urallaan. Tämä oli mielestäni ensimmäinen selvä merkki epätasa-
arvosta: naiselliset ominaisuudet eivät kerta kaikkiaan olleet johtajan 
ominaisuuksia. 

6.2. Sukupuolinen tasa-arvo 

Kaikki haastatellut naiset kielsivät kokeneensa sukupuoleen perustuvaa 
syrjintää tai vähättelyä. Vain harvat kokivat työtehtävienkään jakaantuneen 
epätasaisesti: useimmat kokivat kaikkien tehneen kaikkia töitä, vaikka tilastojen 
valossa tietotekniikan alan eri tehtävät olivat hyvin sukupuolisesti jakaantuneet 
[Manninen, 2003]. Sukupuolisen tasa-arvon kokeminen tuli esille useissa 
haastatteluissa ja usein vielä monessa yhteydessä, aivan kuin haastatellut 
nimenomaan halusivat korostaa kokeneensa tasa-arvoisuutta työssään. 
Esimerkiksi kysyttäessä naisten töistä ja miesten töistä haastatellut vastasivat 
näin: 

Raija: ”Aina on ollut semmonen tunne, varsinkin, että jotenkin, tää on 
varmaankin montaa muuta alaa tasa-arvosempi. Musta ei tuntunu… 
Siis johtaja oli mies, johtaja on ollu aina mies, paitsi sitten Heli 
Järvinen tossa välillä oli sijaisena. Muuten on ollu aina mies, kyllä, 
mutta ehkä naiset ei oo niin halunnukaan. Mutta sitten, muut työt oli 
kyllä että… On ollu kyllä aika tasa-arvosta.” 

Haastattelija: ”Tässä kautta linjan tuntuu siltä että?” 

Raija: ”No nyt varmaan ehkä voi olla, noo kyllä… Kautta linjan, kyllä 
täytyy sanoa että kautta linjan. Välillä meit on ollu naisenemmistö, 
mutta nyt menee varmaan, kaikki uudet melkein on miehiä.” 

-- 
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Marjukka: ”No ei, ei voi niinkään sanoa, mutta ehkä me naiset ollaan 
vähän tarkempia, ja meillä on luonteenominaista semmonen 
tarkkuus ja huolellisuus, että ehkä se juur tää ala, semmoset ihmiset 
sopii tälle alalle.” 

-- 

Annu: ”No kyllä ehkä tietysti jotkut… Joissakin töissä oli tyypillisesti 
naisia. Mutta ei mun mielestä ollut sommosta jakaumaa, että 
kauheesti miehiä olis ollu työpaikalla ja vähemmän naisia. Että mun 
mielestä oli Tietokonekeskuksessakin sillai, että sukupuolijakauma 
oli aika lähelle puolet ja puolet.” 

-- 

Anni: ”Että täällähän on kauheen teräviä ja fiksuja naisia, että ei täällä 
varmaan sitä katota, että naiset ei osais. Että en mä usko että täällä 
sellasta ongelmaa kyllä on. Niinku sillai tasa-arvon nimissä.” 

Tasa-arvon teemaan Raija palasi vielä, kun häneltä tiedusteltiin tärkeimpiä syitä 
alalla pitkään viihtymiseen: 

”Musta tää on ollu kyllä ihan, ihan mielenkiintonen, ja tota just se, 
että must tuntuu, että tää on aika pitkälle tasa-arvonen ala kuitenkin. 
Palkat tietenki, palkassa ei välttämättä tietenkään, mutta siis noin 
kuinka ihmiset suhtautuu toisiinsa. Et ei täällä oo semmosia, minusta 
täällä ei oo semmosia hierarkioita, mitä on jossain muualla.” 

Myös Marjatta nosti tasa-arvon esille, kun haastattelutilanteessa keskusteltiin 
hänen näkemyksistään pitkään alalla työskennelleenä naisena: 

”En mää oo semmosta huomannu, että täällä mitenkään sorsittais 
sukupuolen perusteella. Mää oon ymmärtäny, että tää on aika tasa-
arvosta porukkaa.” 

Myös Kaija kertoo sukupuolisesta tasa-arvosta näin: 

”Meillä on aina ollu aina ollu tämmönen sukupuolten välinen tasa-
arvo, että se on ollu asia, josta ei oo tarvinnu edes keskustella, paitsi 
kahvinkeitossa. -- Kun on ollu yhteisö, niin siellä on todella se tasa-
arvo ollu, että ei siellä oo tuntenu, että miehet on jotenki, että olis 
joku tasa-arvon puute.” 
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Tästä linjasta poikkesi yksi naisista, joka keskusteltaessa naisten ja miesten 
töistä kuvasi asiaa aivan kirjallisuuskatsauksessa esitetyn kaltaisesti, 
syvempänä erona, vaikkakin huumorilla höystettynä: 

”En mä kokenu, sitä silloin mitenkään niin, mutta jälkikäteen 
aatelleen ja nykyäänkin niin se ero jotenki näkyy. Että kyllähän 
miehet on syvemmällä siinä tekniikassa kiinni. -- Mä oon sitä mieltä, 
että kyllä… Ei näitä eroja lopullisesti murra mikään, se on jossakin 
hyvin syvällä se ero. Kyllä se aivojen erilainen rakenne… (naurua)” 

Pääsääntöisesti naiset siis kokivat työnsä ja työyhteisönsä tasa-arvoisena 
sukupuolen suhteen. Haastattelujen perusteella saattoi kuitenkin havaita, että 
jotkut olivat sokeita sukupuolisen tasa-arvon suhteen. Esimerkiksi eräs 
haastatelluista muisteli, että lävistäjät olivat aina olleet naisia, ja koneiden 
parissa työskennelleet miehiä, ja perusteli sitä koneiden massiivisuudella. Oli 
siis luonnollista, että vahvat ja kaikkeen pystyvät miehet työskentelivät 
järkälemäisten rautakoneiden ääressä. Eräs nainen sanoikin: ”Ne kytkintaulut ja 
kaikki, kyllä ne oli aikamoista rautaa.”  Oli selvää, että niitä käyttivät miehet. 
Haastatellun mielestä tehtäväerot olivat aivan luonnollisia, ja hän jopa kuvasi 
sukupuolista työtehtävien jakaumaa klassisesti naisten ja miesten 
ominaisuuksiin perustuvana: 

”Emmää usko oikein, että miehestä lävistäjäks olis ollu. Siinähän oli 
sillai, että lävistyskilpailuja oli oikein, niin kun oli 
konekirjottajallekin. Niin emmää kauheesti oo nähny, että olis ollu 
mies, joka niistä niinku sorminäppäryydellä…” 

Vaikka tämä haastateltu sanoikin useaan otteeseen, että hän koki työn ja alan 
sukupuolisesta näkökulmasta tasa-arvoiseksi, niin hänen mielipiteistään käy 
selvästi ilmi perinteinen, kirjallisuuskatsauksessa esitelty ajattelumalli naisten ja 
miesten erilaisista tehtävistä alalla esimerkiksi puhuttaessa mikrotietokoneiden 
tulosta alalle: 

”Ehkä silloin, kun meillekin rupes tulla noita mikroja, niin silloin 
joskus aatteli, että osaako nainen noita koneita asentaa. -- Oisko se 
ruuvin vääntö ja se niin luonnikasta naiselle? – Siinä kohtaa mä 
voisin sanoa, että siinä on mies näppärämpi kun nainen.” 

Viitteitä sukupuolisesta eriarvoisuudesta on siis havaittavissa. Anna totesi: ”En 
tiä onko vanha klisee, mutta tavallaan naisten pitää osoittaa pätevyyttään 
paljon enemmän kuin miesten, ennen kuin ne ihan vakavasti otetaan”. Annakin 
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kuitenkin kielsi havainneensa sukupuolista syrjintää niin itseään kuin 
muitakaan kohtaan.  

Sukupuolista epätasa-arvoa on havaittavissa myös esimerkiksi yllä olevasta 
Raijan kommentista palkkauksesta, epätasa-arvon selkeimmästä 
ilmentymisestä. Myös Maritta mainitsi sivulauseessa eriarvoisuuden palkkojen 
suhteen, vaikka muuten totesi aina kokeneensa sukupuolista tasa-arvoisuutta. 

 Raija otti esille myös kirjallisuuskatsauksessa tutuksi tulleen kysymyksen 
johtajan miehisyydestä, joka kuitenkin otettiin luonnollisena asiana. Samoin 
melkein kaikki naiset pitivät miesjohtajaa päivänselvänä asiana. Tämä tukee 
kirjallisuuskatsauksessa esitettyä ennakkokäsitystä miesten ylivallasta alaan 
automaattisesti kuuluvana ilmiönä. Samoin Raijan kommentti, että naiset eivät 
halunneet johtajiksi, liittyy epäilemättä sukupuolen tekemisen tematiikkaan 
sekä yhtäaikaisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden puutteeseen 
[Korvajärvi, 1996, 1998b]. Raijan kommentti on verrattavissa Korvajärven [1996] 
tutkimuksessa havaitsemaan ilmiöön, jossa tasa-arvo palautetaan ihmisten 
inhimillisiin piirteisiin: ”naisia ei syrjitä julkisessa hallinnossa, vaan kyse on 
yksilöllisistä ominaisuuksista”.  

Kukaan haastateltavista naisista ei ole juurikaan edennyt urallaan johtotehtäviä 
kohti, vaikka eräs haastateltavista olikin jonkun aikaa vastuullisena 
ryhmänvetäjänä, mutta nykyisten ryhmäjakojen myötä hän halusi irti 
vastuusta. Hän kertoi, ettei viihtynyt tilanteessa, jossa oli vastuussa ihmisistä. 
Tosin hänen ryhmässään on nyt nainen järjestelmäpäällikkönä, joten siinä ei ole 
tapahtunut käännettä miehiä suosivampaan suuntaan. Yleisesti ottaen 
haastateltavien naisten joukossa ei siis merkittävässä määrin ollut havaittavissa 
halua edetä urallaan. Haastateltujen joukkoon kuuluneet akateemisen 
koulutuksen saaneet naiset työskentelivät asiantuntijatehtävissä eivätkä olleet 
pyrkineet johtopaikoille. Tämä on samantyyppinen tilanne kuin suomalaisilla 
akateemisilla naisilla yleisemminkin, sillä vain viidennes akateemisista naisista 
työskentelee johtotehtävissä miesten saman luvun ollessa 50 prosenttia 
[Kauppinen, 1995]. Eräs haastateltavista kuvaa naisten haluttomuutta edetä 
urallaan näin: 

”Melkein suurin osa niistä naisista on ollu sitä semmosta pysyvää 
porukkaa, että ne naiset ei sitten oo lähteneet, että sitten kun miehiä 
on tullu, niin miehet on sitten yleensä lähteny paremmille 
markkinoille.” 
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Mitä näistä kaikista ristiriitaisista signaaleista tasa-arvon ja toisaalta epätasa-
arvon kokemisesta voidaan sitten päätellä? Mielestäni tämä tutkimus vahvistaa 
hämmästyttävällä tavalla Päivi Korvajärven havaintoja tasa-arvoisuuden 
kokemuksista. Korvajärven [1998a] mukaan on yleistä, että sukupuolisesta tasa-
arvosta keskusteltaessa nousee esille lähellä vs. kaukana -tematiikka. Ihmiset 
arvioivat usein, että sukupuolista syrjintää on jossain kaukana muualla 
yhteiskunnassa, mutta omassa työpaikassa epätasa-arvoa ei nähdä olevan 
[Korvajärvi 1998a]. Tällainen ajattelutapa heijastuu siis selvästi myös tähän 
tutkimukseen haastateltujen naisten ajattelutavasta. Korvajärvi [1998c] kiteyttää 
asian etäisyyden ottoon, joka tekee ihmiset immuuneiksi syrjinnälle, joka on 
lähellä ja jota tapahtuu heidän omalla työpaikallaan. Korvajärven [1998c] 
mukaan se on tapa hahmottaa sukupuolten välisiä konflikteja ja pyrkiä 
harmoniaan jokapäiväisessä työyhteisössä. Juuri tästä on mielestäni kysymys 
myös haastattelemieni naisten kohdalla. 

Korvajärven [1996] mukaan on aivan tavallista nähdä naisten pitäytyminen pois 
johtopaikoilta yksilön valintoina: naiset eivät ole johtajia, koska eivät halua. 
Naiset eivät halua luopua mielekkäiksi koetuista tehtävistä, eivätkä muuttaa 
ajattelutapaansa epämiellyttäväksi kokemaansa autoritaarisen ajattelun 
suuntaan [Korvajärvi 1998b]. Naiset nähdään myös ryhmänä, joten vastuu 
naisten asemasta voidaan siirtää naisille itselleen [Korvajärvi, 1996]. Naisia 
pidetään myös laiskoina peräämään oikeuksiaan [Korvajärvi 1998c]. Kysymys 
”Miksi naiset eivät tee asemalleen sitä tai tätä,” syyllistää naisia; todellisuudessa 
pitäisi kysyä, miten työelämän käytännöissä syntyy sellaisia rajoja, jotka estävät 
naisilta miehille ominaisen toiminnan [Korvajärvi, 1998c]. Tämän tutkimuksen 
perusteella väitän, että tietotekniikan alan sukupuolittunut historia on 
painolasti, joka vaikuttaa naisten alalla työskentelemiseen sitä rajoittaen. 
Harmoniaan pyrkiminen kuitenkin estää heitä huomaamasta sukupuolista 
epätasa-arvoa omassa työssään. 

6.3. Ammattien, työtehtävien ja henkilösuhteiden eriarvoisuus 

Tiettyä eriarvoisuutta oli havaittavissa muutenkin kuin suoraviivaisesti 
sukupuolisesta näkökulmasta. Muutamat haastatelluista olivat sitä mieltä, että 
jotkut työntekijät osoittivat ylemmyyttään ja jotkut taas kokivat heidän työtään 
aliarvioitavan. Tätä eriarvoisuutta ei missään nimessä koettu sukupuoleen 
liittyvänä. Jotkut naiset sanoivat sen olevan työtehtävien ja henkilökohtaisten 
suhteiden tuomaa jakautumista työpaikalla. Kysyttäessä, oliko se naisten 
aliarvioimista miesten taholta, eräs haastateltavista vastasi näin: 
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”Ne jotka ohjelmoivat, ja olivat paremmilla paikoilla, oli niin kuin 
ylempänä. Oli aikoja, jolloin tunsin selkeesti sen eron, että oli 
sellainen jakauma. -- Sen mitä mä koin näin, niin kyllä se tuli naisten 
taholta.”  

Tietotekniikan alalla onkin aina vallinnut selvä sisäinen hierarkia, jonka 
pohjalla ovat perinteiset käsitykset eri ammattien vaativuudesta ja 
vaikutuksesta uralla etenemiseen. Ammattinimikestandardit ovat entisestään 
vahvistaneet tätä jakaumaa. Systeemityötä on arvostettu enemmän kuin 
käyttötoimintaan liittyvää työtä, jopa samoja tehtäviä on arvostettu eri tavoin 
riippuen siitä, ovatko ne liittyneet käyttötoimintaan vai systeemityöhön. 
[Vehviläinen, 1993.]  

Yksi naisista kertoi myös, että hänen oli opiskeltava tietojenkäsittelyoppia 
yliopistossa, jotta häntä ei ohitettaisi nimityksissä. Nimikkeet olivat 
Tietokonekeskuksessa tiiviisti hierarkiaan liittyvä asia ja nimikkeestä riippui 
osittain myös palkka. Eräs haastatelluista kuvasi tilannetta: 

”Ei täällä ollu niinku semmosia, niinku ylenemismahdollisuuksia, 
että ainoot oli nää nimikkeiden vaihdot taikka sitten kun joku lähti 
pois, ylemmällä nimikkeellä oleva, niin sitten se tuli auki, niin sitä voi 
sitten hakea.” 

Toinen taas kertoi henkilösuhteisiin perustuvasta jakautumisesta näin: 

”No kyllähän täällä on ollu semmosta jakoo, henkilösuhteista 
johtuen, vaikuttanu sitten enemmänkin joittenkin osalta. Mutta tota 
yleisesti ottaen musta tää on ollu ihan kiva työpaikka.” 

Työpaikan ihmissuhteet ovat usein arkoja puheenaiheita, ja haastatellut eivät 
mielellään muistelleet työpaikan hankalia ihmissuhteita, kuten ymmärrettävää 
on. Muutamat kuitenkin viittasivat tilanteisiin, joissa tiettyjen henkilöiden läsnä 
ollessa piti olla varpaillaan, tai että joku ei saattanut käytävällä vastaan tullessa 
tervehtiä. Työpaikan ihmissuhdehistoriassa oli joitakin muita ikäviä 
sattumuksia, jotka saattoivat johtaa myös eriarvoistumiseen. Eräs 
haastatelluista viittasi tähän sanoen:  

”Kaikki ei oo oikein uskaltanu avata suutaankaan sitten kun on 
ajatellu, että miten se vaikuttaa, sitten jos sanon nyt tohon mitä 
ajattelen.” 

Toinen kuvasi tilannetta näin:  
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Lopulta meni työyhteisö semmoseksi, ettei oikeestaan juuri suutaan 
uskaltanu aukasta, etteikö siitä jotenkin ilkuttu. -- Se oli vähän sillai, 
että piti vähän kattoo, koska sai nauraa.” 

Muutamat naiset olivat kokeneet epäoikeudenmukaista kohtelua, joka oli aivan 
henkilökohtaisuuksiin menevää, mutta he eivät ymmärrettävästi halunneet sitä 
tarkemmin muistella. 

6.4. Tasa-arvoesteet 

Tasa-arvoesteitä voidaan tarkastella nelikenttäanalyysillä: 
 Organisaatiossa Ihmissuhteissa 

Avoin 

• Palkkaerot 
• Töiden sukupuolinen jako 

o pystysuora 
o vaakasuora 

• Seksistinen kielenkäyttö, 
vitsit, jutut 

• Sukupuolinen häirintä, 
vihjailut, kuvat 

Piilevä 

• Palkan määräytyminen, edut, 
lisät, palkkiot 

• Tehtävien määräytymien  

• Syrjäytyminen 
epävirallisista verkostoista 

• Kokouskäyttäytyminen 
o keskeytys 
o tytöttely 
o vähättely 

Taulukko 1. Tasa-arvoesteet, mukailtu Kauppisen [1995] esimerkkistä 

Yhteenvetona voidaan tarkastella haastateltujen naisten kokemia tasa-arvon 
epäkohtia Kauppisen [1995] esittelemän nelikenttäanalyysin avulla. Avoimista, 
organisaatiossa esiintyvistä tasa-arvoesteistä muutamat naiset tunnistivat 
palkkauksessa olevan epäkohdan sekä jonkinasteisen sukupuolen perusteella 
tapahtuneen töiden jakautumisen. Toisaalta taas töiden tasaista jakautumista 
sukupuolten kesken kiiteltiin. Avoimia, ihmissuhteissa ilmeneviä sukupuolisen 
tasa-arvon esteitä ei kukaan maininnut, mutta muuten ihmissuhteissa nähtiin 
eriarvoisuutta. Piileviä tasa-arvoesteitä haastatellut olivat kokeneet eriasteisesti. 
Esimerkiksi naisten pätevyyden todistelu, ammattitaidon kohottamisen tarve ja 
nimitysten kautta eteenpäin pyrkiminen voidaan tulkita olevan vastareaktioita 
piilevälle epätasa-arvolle. 

Sivulauseista poimitut lausunnot paljastavat haastateltujen naisten kokeman 
epätasa-arvoisen kohtelun, vaikka he kaikin voimin yrittivätkin vakuuttaa 
työtehtäviensä, työpaikkansa ja alansa tasa-arvoisuutta. 
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6.5. Päätelmä: Tasa-arvon harha 

Edellä kuvatulla tavalla kaikki haastatellut halusivat nähdä tietotekniikan alan 
tasa-arvoisena. Se, että haastatellut naiset tarkastelivat asiaa pitkällä 
perspektiivillä, ja se, että he olivat työskennelleet pitkään samassa työpaikassa 
valtion palveluksessa, lienee osasyynä tasa-arvoisuuden kokemuksiin. Tämä 
päätelmä perustuu siihen, että  

1. vuonna 1961 kaksi kolmasosaa tietotekniikan alalla työskennelleistä 
henkilöistä oli naisia, vaikkakin hierarkkisesti alemmilla paikoilla 
[Manninen, 2003], 

2. haastatellut naiset tulivat alalle ja valtion palvelukseen hyvin 
aikaisessa vaiheessa, 

3. valtion palveluksesta irtisanotaan harvoin, 

4. naisten suuri suhteellinen osuus työpaikalla on säilynyt alan muusta 
kehityksestä huolimatta. 

Esimerkiksi Tietokonekeskuksen historian aivan ensimmäisinä vuosina 
yksikössä työskenteli miesjohtajan alaisuudessa kolme naista. Muutenkin 
haastatellut naiset nostivat naisenemmistön useaan otteeseen esille. Erään 
haastateltavan kanssa katseltiin vanhoja valokuvia ja yhdessä koko 
työyhteisöstä otetussa valokuvassa laskettiin olevan 12 naista ja 7 miestä. 
Muuten alalla kehitys on vuodesta 1961 kääntynyt niin, että vuonna 1971 alalla 
työskennelleistä enää 52,6 % oli naisia [Manninen, 2003].  

Vaikka naiset itse siis vakuuttivat edellä kuvatulla tavalla alalla kokemaansa 
sukupuolista tasa-arvoa, oli haastatteluista havaittavissa myös aiheeseen 
liittyviä harhakuvitelmia. Nämä harhakuvitelmat olivat luettavissa rivien 
välistä. Alalla työskennelleet naiset, ehkä oikeutetustikin, tunsivat alansa, 
työnsä ja työpaikkansa tasa-arvoiseksi, mutta ulkopuolisen sitä tarkastellessa se 
vaikuttaa kaikkea muuta kuin tasa-arvoiselta. Analyyttinen tarkastelu siis 
puoltaa kirjallisuuskatsauksessa esitettyjä näkemyksiä alan epätasa-arvosta, 
vaikka tilanteessa itse olleet naiset eivät sitä nähneet. Tämä johtuu mielestäni 
Korvajärven [1998a] esittelemästä etäisyyden otosta, jossa konflikteja 
välttääkseen naisista tuli immuuneja itse kokemalleen tai heitä lähellä 
esiintyvälle sukupuoliselle epätasa-arvolle. 

Vaikka työpaikalla oli ilmiselvä naisten tila, eikä sitä kukaan kyseenalaistanut, 
ja vaikka naiset itse kokivat asemansa tasa-arvoiseksi mieskollegoittensa 
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kanssa, epätasa-arvo ilmeni mm. ammattinimikkeissä ja työtehtävissä. 
Työpaikan kulttuuriin liittyvä naisten haluttomuus edetä urallaan voidaan 
myös nähdä epätasa-arvon ilmentymänä. Nämä asiat koettiin niin 
luonnollisina, ettei kukaan kyseenalaistanut niitä. Kyse on alaa vaivaavista 
käytännöistä, jotka vaikuttavat historiallisista juuristaan ponnistaen vielä 
nykypäivänäkin. 
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7. Yhteenveto 

Naiset tietotekniikan alalla pioneeriajalta nykypäivään ei ole niin yksioikoinen 
teema, kuin mitä Vehviläinen [1996] antaa ymmärtää. Vaikka Vehviläisen 
[1997b] mukaan tietotekniikan ala oli ”maailma ilman naisia”, on käytännön 
esimerkkejä aivan toisenlaisista tarinoista: naiset ovat voineet olla täysivaltaisia 
jäseniä tietotekniikan alan työyhteisöissä. Pioneeriajalla naisille oli luonnollista 
työskennellä tietotekniikan alalla, eivätkä naiset tunnistaneet nykypäivälle 
tunnusomaista kynnystä. Tosin tietotekniikan ala koettiin harvinaiseksi ja 
ainutlaatuiseksi alaksi työskennellä, mutta siihen ei liittynyt sukupuolisia 
värityksiä – innostus pioneerityöhön oli yhteinen. Alan pioneerityö oli 
nimenomaan koko työyhteisön yhteinen projekti, jossa naiset saattoivat olla 
yhtä lailla mukana. 

Kun tietotekniikan alan työpaikkaan oli päädytty, ei sieltä ollut tarvetta 
hakeutua pois. Alalla ja yhdessä työpaikassa pysymisen syyt olivat moninaiset, 
mutta alan kiinnostavuus ja hektisyys eivät olleet ainakaan vähäisimmät syyt 
pysyä alalla. Lisäksi yliopisto työpaikkana, sen koulutus- ja kehitysmyönteinen 
ilmapiiri ja hyvä työyhteisö ovat olleet merkittäviä syitä pysyä yhdessä 
työpaikassa niinkin pitkään. 

Oli mielenkiintoista huomata, miten tasa-arvoiseksi naiset kokivat alan, jolla 
työskentelivät. Maininnat tasa-arvosta tulivat kuin yhdestä suusta eikä epätasa-
arvon kokemuksista kerrottu kuin leikkimielisesti. Tämä johtunee naisten 
pyrkimyksestä suojella itseään ja säilyttää harmonia työpaikalla, kuten 
Korvajärvi [1998a] ilmiötä kuvaa: lähellä olevaa tasa-arvon puutetta ei haluta 
nähdä. Naiseus ja naiselliset ominaisuudet nähtiin pikemminkin rikkautena 
stereotyyppisesti sulkeutuneiden ja epäsosiaalisten miesten kansoittamalla 
tietotekniikan alalla. 

Nainen tietotekniikan alalla on äärimmäisen mielenkiintoinen tutkimuskohde ja 
siitä voi myös ammentaa tulevaisuuden tutkimuskohteita. Esimerkiksi 
vertailututkimus Suomen muiden yliopistojen ja korkeakoulujen Laskenta- ja 
tietokonekeskusten välillä voisi tuoda lisänäkökulmaa valtion, ja nimenomaan 
yliopistoympäristössä, tietotekniikan parissa työskennelleiden naisten 
kokemuksista. 
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Liite 1 

 Hei! 

 Teen gradua tietotekniikan alan naisista, jotka ovat työskennelleet alalla jo 
pitkään, ja nimenomaan myös pioneeriajalla, eli yhteensä noin 20–40 vuoden 
ajan. 

Siksi pyytäisinkin, että voisinko haastatella Sinua aiheesta. Pyydän siis kaikkia 
pitkään Tietokonekeskuksessa työskennelleitä naisia haastateltavikseni, 
muistelemaan ja jutustelemaan. Haastattelut ovat täysin luottamuksellisia, eikä 
gradustani tule paljastumaan, kuka sanoi ja mitä. 

Erityisesti minua kiinnostaa se, miten olette päätyneet alalle ja sitä kautta 
Tietokonekeskukseen töihin, miltä tuntui olla töissä niin harvinaisella alalla 
silloin vuosikymmeniä sitten, kuinka ympäristö reagoi kuultuaan työstänne ja 
ammatistanne, miten olette viihtyneet alalla jo pitkään ja muutenkin siitä, mitä 
ja miten koitte, miltä tuntui ja miltä tuo aika ja työ näyttää näin jälkikäteen 
tarkasteltuna. 

Mitään paineita haastattelusta ei siis tarvitse ottaa. Itse olen aiheesta todella 
kiinnostunut, graduohjaajani Tarja Tiainen samoin, ja myös Seppo Visala 
siunasi hankkeen ja antoi sille täyden tukensa. Hän antoi myös luvan 
haastatella teitä teidän työajallanne. 

Olisiko sinulla siis aikaa n. tunti tässä ennen kesän loppua, jolloin voisin 
haastatella sinua kahden kesken, ja siis myös nauhoittaa tuon haastattelun? 
Olisin siitä todella iloinen ja kiitollinen! Teidän kokemuksenne ovat aivan 
ainutlaatuisia, ja ehdottomasti tutkimisen arvoisia! Olisi todella sääli, jos 
kukaan ei kirjaisi niitä ylös! 

Mikäli voisin haastatella Sinua, niin voisitko ehdottaa jotakin aikaa viikoilla 27, 
28, 29 tai 30? Haastattelu kestäisi siis noin tunnin, ja voisimme jutustella 
esimerkiksi työhuoneessasi. 

Kiitoksin ja yhteistyöterveisin, 

Anne Pyykönen 
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