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Pro gradu –tutkielman tarkoituksena on vastata kysymykseen, miten raskauden, äitiyden ja
työelämän yhteensovittaminen sujuu kertomuksissa äitien näkökulmasta ja äitien muokkaamana.
Etsin myös vastausta kysymykseen, miten työelämän erilaiset työ- ja perhekäytäntöjen
työpaikkakulttuurit näkyvät äitien kertomuksissa. Tutkielma perustuu hermeneuttis-
fenomenologisen tieteenfilosofian lähtökohtiin, jossa narratiivisuudella on merkittävä rooli.
Aineisto on kerätty äitien kirjoittamista kertomuksista. Näitä kertomuksia ei voida pitää
”todellisuuden” suorina heijastuksina. Kukin kertomus on kuitenkin kerrottu kulttuurillemme ja
yhteiskunnallemme olennaisella tavalla ja sitä muokkaa sosiaalinen vuorovaikutus.
Kirjoituspyynnössä pyysin äitejä kirjoittamaan minulle, mikä merkitys heille oli raskaudella,
äitiydellä, äitiysvapaalla ja työllä, ja olivatko nämä tasapainossa tai ristiriidassa keskenään. Äidit
kertoivat minulle myös töihin paluusta tai siitä mikseivät palanneet työelämään.

Kertomusten analyysin ensimmäisessä osuudessa käytän apunani tyypittelyä. Tutkielman
tavoitteena on, että ideaalityypit auttavat ymmärtämään, miten erilaisilla tavoilla nykypäivän äidit
suhtautuvat äitiyteen ja työhönsä. Kertomuksissaan äidit tuovat paljon esille myös ristiriitaisuuksia
ja syyllisyyksiä. Kertomusten työmaailmaa pyrin valottamaan liittyen perinteiseen kotiäitiyteen,
palkkatyöäitiyteen ja lakeihin. Tyypit kuvastavat äitien erilaista suhtautumista työn- ja perheen
yhteensovittamiseen. Olen asettanut tyypit eräänlaiselle jatkumo-janalle, joiden ääripäistä löytyvät
kotiäiti ja uraäiti sekä niiden välistä viisi erilaista äitityyppiä. Kotiäitityyppiä kuvaa äiti- ja
kotikeskeinen ideologia, joka näkyy äidin elämässä tietyn kestoisena vaiheena. Välillä työtä tekevä
kotiäiti tekee töitä lasten hankkimisen välillä, mutta jos työstä on liikaa haittaa perheelle, äiti jää
kotiin lasten kanssa. Työhön pakotettu äiti käy töissä, mutta ainoastaan pakon edessä. Ristiriitainen
äiti kokee työn ja perheen yhdistämisen varsin hankalana. Viides tyyppi on äiti, joka pitää lasten
kanssa kotona olemista pienenä hengähdystaukona työelämästä. Kuudes tyyppi on opiskeleva ja
väliaikaistöitä tekevä kotiäiti. Viimeinen tyyppi on uraäiti, jolle työ on kaikkein merkittävintä. Hän
on palkkatyöäitisopimuksen vahva hyödyntäjä ja individualistisen ihmiskäsityksen korostaja.

Toisessa analyysiosuudessa kiinnitän huomiota työelämän erilaisiin työ- ja perhekäytäntöihin ja
tarkastelen niitä hyvien ja huonojen käytäntöjen kannalta, sekä miten epävirallinen ja virallinen
työpaikkakulttuuri näkyy työpaikoilla. Tuon myös esille, miten ensimmäisessä osuudessa ”luodut”
äitityypit omalla kerronnallaan muokkaavat työelämää. Positiivisten työ- ja perhekäytäntöjen
työpaikkakulttuureissa löytyy paljon työn ja perheen yhteensovittamista helpottavia käytäntöjä ja
perhemyönteisyyttä. Negatiivisten työ- ja perhekäytäntöjen työpaikkakulttuureissa sen sijaan on
monenlaisia ongelmia joustavassa työn ja perheen yhteensovittamisessa. Positiivisten työ- ja
perhekäytäntöjen työkulttuureissa esimies on mahdollistaja, joka tekee tilaa perheellisyydelle.
Negatiivisten työ- ja perhekäytäntöjen työpaikkakulttuureissa esimies toimii päinvastoin. Äitien
työhön paluu osuudessa palaan jälleen tyypittelyyn.
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1. JOHDANTO

Tänä päivänä työn ja perheen yhteensovittamisesta on tullut hyvin ajankohtainen teema. Vähän

väliä saamme kuulla tai lukea mediasta aiheesta käytävistä keskusteluista. Myös politiikassa aihe on

alkanut kiinnostaa yhä enemmän. Kautta aikojen vallinneeseen naisten ja miesten epätasa-arvoon

työelämässä on osoitettu viime aikoina kenties tavallista enemmän kiinnostusta kuin aikaisemmin.

Nyt onkin esitetty muun muassa ratkaisuja, joilla saataisiin myös miehet osallistumaan enemmän

työn ja perheen yhteensovittamiseen ja perhevapaiden pitämiseen. Jos miehet osallistuisivat

enemmän, se saattaisi välillisesti parantaa naisten asemaa työelämässä. Enää työnantajalle

ainoastaan naisen palkkaaminen ei olisi riski, vaan ”riski” voisi olla myös mies. Nähtäväksi jää,

saadaanko työelämää tasa-arvoistettua vai ei.

Tämän pro gradu –tutkielman tavoitteena on valottaa raskaana olevien naisten ja äitien asemaa

työelämässä. Analysoin raskautta, äitiyttä ja työelämää äitien muokkaamana. Tähän olen käyttänyt

apuna äitien minulle kirjoittamia kertomuksia. Kertomuksia pyysin äideiltä Vauva-lehden internet-

palstan kautta. Tutkimuspyynnössäni pyysin äitejä kertomaan kohtelustaan työelämässä raskaana

ollessaan. Kysyin myös, mikä merkitys äidin elämässä oli raskaudella, äitiydellä, äitiysvapaalla ja

työllä ja olivatko nämä tasapainossa tai ristiriidassa keskenään. Lopuksi toivoin heidän kertovan

töihin paluusta tai siitä, mikseivät he palanneet työelämään tai samaan työpaikkaan äitiysloman

jälkeen. Näiden ohjattujen kysymysten avulla äidit lähettivät minulle sähköpostitse hyvin eripituisia

ja erilaisia kertomuksia. Äideiltä saamiani kertomuksia ei voida pitää suorana heijastuksena

”todellisesta” elämästä, mutta niiden voi olettaa heijastavan vallitsevia teorioita ”mahdollisista

elämistä”. Ne kertovat kuitenkin äitien elämästä jotakin olennaista ja ovat eräänlaisia kulttuurin ja

yhteiskunnan kuvia. Ne myös tuovat esiin äitien tapaa hahmottaa tapahtumia ja niiden logiikkaa

sekä niihin kytkeytyviä arvoja ja tunteita. Kertomusten analyysi tuo tutkielmaan vahvan

narratiivisuuden ja hermeneuttisuuden.

Teoriaosuudessa käsittelen aikaisempien tutkimusten valossa yleisesti naisten palkkatyötä,

työelämää, nykyajalle tyypillistä ihmistä ja työn ja perheen yhteensovittamista. Työn ja perheen

yhteensovittamisessa olen tuonut esiin myös sen lähihistoriaa ja nykymuotoja. Raskaus- ja

äitiysteema kulkevat merkittävässä roolissa läpi koko tutkielman. Teoriaosuudessa olen käsitellyt

näitä alueita aikaisempien äitiystutkimusten perusteella varsin tarkasti. Teoriaosuudessa pohdin

myös, miten koulutus vaikuttaa työn ja perheen yhteensovittamiseen. Teoriaosuutta kirjoitin

yhdessä analyysini edetessä, joten olen pyrkinyt tuomaan siinä esiin samoja teemoja, joita olen
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hahmottanut aineistoni äitien kertomuksista. Tarkoitus onkin, että teoria ja analyysiosuus kulkevat

”käsi kädessä”. Teoriaosuuden loppupuolella pohdin tutkielmani taustaoletuksia, tieteenfilosofista

perustaa ja narratiivista tutkimusmenetelmää sekä omaa analyysiani.

Tutkielman tarkoitus on vastata kysymykseen, miten raskauden, äitiyden ja työelämän

yhteensovittaminen sujuu kertomuksissa äitien näkökulmasta ja äitien muokkaamana. Toisessa

tutkimuskysymyksessä etsin puolestaan vastausta siihen, miten työelämän erilaiset työ- ja

perhekäytäntöjen työpaikkakulttuurit näkyvät äitien kertomuksissa. Ensimmäisessä

analyysiosuudessa tarkastelen ideaalityyppien avulla äitiyteen, raskauteen ja työhön liittyvien

suhtautumistapojen olennaisimpia osatekijöitä. Tavoitteeni on, että ideaalityypit toimivat analyysini

välineenä ja jotka auttavat ymmärtämään miten erilaisilla tavoilla nykypäivän äidit kertomuksissaan

suhtautuvat äitiyteen ja työhönsä. Ideaalityyppianalyysini tarkoituksena on tuoda esille sitä

äitiydelle tyypillistä maailmaa, mistä äidit kertomuksissaan kertovat, ja linkittää se aikaisempiin

äitiystutkimuksiin. Analyysiosuuden ensimmäisessä osuudessa ikään kuin ”luon” tai paremminkin

hahmotan kertomuksista kertomuksille tyypilliset äitityypit.

Tutkielmani toisessa analyysiosuudessa analysoin ja pohdin tarkemmin sitä, miten äitiyden ja

työelämän yhdistäminen sujuu aineistoni perusteella. Sen on tarkoitus kuvata äitien kertomuksille

tyypillistä työelämäpuolta ja työmaailmaa suhteessa esimerkiksi perinteiseen palkkatyöäitiyteen ja

lakeihin. Hahmottelen erilaisia työpaikkakulttuureja niin positiivisten työ- ja perhekäytäntöjen

osalta kuin myös negatiivisten työ- ja perhekäytäntöjen osalta. Samalla tuon esille työyhteisöjen

virallista ja epävirallista puolta, mikä ilmenee työpaikoilla monin eri tavoin.

Työpaikkakulttuuriosuus on tutkielman kuvailevin osuus, enkä ole siinä edes pyrkinyt erittelemään,

miten asiat ovat sujuneet eri äitityyppien työpaikoilla. Halusin tuoda tutkielmaani osuuden, jossa

asioista kerrotaan yleisemmällä tasolla, ilman äitityyppejä. Ennen pohdintaa tarkastelen jälleen

äitityyppejä suhteessa työpaikan kertomuksiin. Äitien työhön paluu osuudessa olen siis jälleen

käyttänyt tyypittelyä. Tämän osuuden tarkoitus on tuoda esille, miten ensimmäisessä

analyysiosuudessa hahmotetut äitityypit omalla kerronnallaan ja toiminnallaan muokkaavat

kertomuksissaan työelämää. Lopuksi olen pohtinut saamiani tutkimustuloksia ja minkälaisia

ajatuksia tutkielman tekeminen ja tulokset ovat minussa aiheuttaneet.
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2. NAISTEN KOTI- JA TYÖELÄMÄÄ AIKAISEMPIEN TUTKIMUSTEN VALOSSA

2.1 Naisten palkkatyö

Naisten palkkatyö on kuulunut suomalaiseen yhteiskuntaan usean vuosikymmenen ajan. Juuret

tähän suomalaisten naisten palkkatyömalliin ovat lähtöisin aina agraarisesta pienviljelijäsuomesta,

jossa sekä mies että nainen yhdessä osallistuivat elannon hankintaan ja tilan toimintoihin. Tämän

yhteisen kumppanuuden voidaan katsoa pehmentäneen suomalaista sukupuolijärjestelmää siinä

määrin, että se mahdollisti sujuvan siirtymisen palkkatyöhön. (Rissanen 2000, 84.) Naisten

palkkatyössä käyntiin vaikuttavatkin oleellisesti juuri yhteiskunnassa vallitsevat arvot, normit ja

asenteet. Toisaalta naisten palkkatyössä käynti on riippuvainen myös taloudellisista tekijöistä ja

työmarkkinasuhdanteista. Itse palkkatyössä käynti puolestaan vaikuttaa merkittävästi naisten

taloudelliseen ja sosiaaliseen asemaan. (Auvinen 1968, 2.) Naisten työssäkäynnin yleistymiseen

vaikutti olennaisesti myös julkisen sektorin kasvava työvoiman tarve (Rissanen 2000, 75).

Nykypäivänä suomalaiseen palkkatyöjärjestykseen kuuluu, että kokopäiväiseen palkkatyöhön

osallistuvat sekä miehet että naiset. Laaja julkinen sosiaalipalvelujärjestelmä on osaltaan

mahdollistanut naisten palkkatyön ja äitiyden yhdistämisen. (Julkunen 1995, 88-91; Suikkanen &

Linnakangas 1998, 37-38.) Pohjoismaissa naisten palkkatyö on normalisoitunut sekä käytännössä,

että ideologisesti. Äiti- ja kotikeskeinen sukupuoli-ideologia on saanut väistyä sukupuolten välisen

tasa-arvon tieltä. (Anttonen 1994, 212; Julkunen 1995, 89.) Julkunen määrittelee tämän

palkkatyöäitisopimukseksi (Julkunen 1995, 88-89). Palkkatyöäitisopimus sai alkunsa 1960- ja

1970-luvuilla, kun naiset tarttuivat yhteiskunnan tuomiin mahdollisuuksiin yhdistää koulutus,

ammatti, palkkatyö ja äitiys. Tavoitteena oli, että tasa-arvoideologia saataisiin toimimaan

käytännössä. Tasa-arvo käsitteellä tarkoitetaan suomalaisessa yhteiskunnassa naisten palkkatyön

normalisointia ja naisten työmarkkinoille pääsyn varmistamista. (Anttonen 1994, 213-224; Julkunen

1992, 40-42; Julkunen 1994, 179, 198-199.) Palkkatyöäitisopimus on niin sanottu

sukupuolisopimus. Sukupuolisopimuksessa sovitaan muun muassa sukupuolta koskevista ideoista,

puhetavoista ja normatiivisista odotuksista. Se kertoo myös aikansa mukaisista

sukupuolijärjestelmän yleispiirteistä. Kyse on nimenomaan valtion ja kansalaisten välisestä

sopimuksesta. (Anttonen 1997, 183; Rantalaiho 1994; 10, 24-26.)

Suomalaisessa yhteiskunnassa naisilla on sekä oikeus että velvollisuus palkkatyöhön ja sen myötä

taloudelliseen itsenäisyyteen, mutta työmarkkinoilla naiset ovat kuitenkin edelleen toissijaisia.
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Ammatit ja työtehtävät on segregoitu sukupuolen mukaan ja naisilla on vastuu inhimillisestä

huolenpidosta sekä yksityiselämässä että työmarkkinoilla. (Nieminen 1995, 15.) Naiset toimivatkin

horisontaalisen segregaation mukaan eri työtehtävissä, eri ammateissa ja eri työpaikoilla kuin

miehet. (Kolehmainen 1999, 23) Naisten työtehtävät asettuvat useimmiten myös miesten

työtehtäviä hierarkkisesti alemmalle tasolle (Kinnunen & Korvajärvi 1996, 13). Tällöin on kyse

segragaation vertikaalisesta ulottuvuudesta. Naiset kuitenkin työskentelevät yhä useammin

ammateissa, joissa myös uran luominen on mahdollista. Tästä huolimatta naisten ja miesten

urakehityksessä on edelleen suuria eroja, sillä miesten ammatit ovat pääasiassa ura-ammatteja ja

naisten ammateista uramahdollisuudet usein puuttuvat. Tyypillisissä naisammateissa urakehitys

tarkoittaa enemmän ammatillisen kompetenssin laajentamista kuin hierarkkista ylenemistä.

(Kolehmainen 1999, 23, 155- 167.)

Palkkatyöäitisopimuksen ansiosta sukupuolesta johtuvat menetykset työmarkkinoilla on siis

turvattu erilaisin etuuksin. Näihin etuuksiin kuuluvat muun muassa pitkät, taloudellisesti tuetut

lakisääteiset perhevapaat ja kaikille alle kouluikäisille taattu päivähoitopaikka. (Julkunen 1995, 88-

96; Salmi 2004c, 130). Suomalaiseen työn ja perheen yhteensovittamisen politiikkaan kuuluvat

olennaisesti myös tulopoliittiset neuvottelut, joissa käsitellään perhepolitiikkaa muovaavia

ratkaisuja. Tänä päivänä sukupuolten tasa-arvo on asetettu useissa hallituksissa tavoitteeksi ja tasa-

arvolaki edellyttää tasa-arvosuunnitelmien tekemistä yli 30 henkeä työllistäviltä organisaatioilta.

(Salmi 2004c, 130.) Anttosen (1997, 203) mukaan palkkatyöäitiydelle perustunut sukupuolisopimus

on kuitenkin haurastumassa muun muassa lasten lisääntyneen kotihoidon myötä. Toinen

haurastuttava tekijä, minkä hän mainitsee, oli 1990-luvulla vallinnut massatyöttömyys, joka jossain

määrin heikensi naisten oikeutta ansiotyöhön.

Perinteisesti Suomessa on ollut korkea työhönosallistumisaste, jolloin myös työ oli varsin pysyvää.

Suomalaiseen naisten palkkatyömallille oli aina 1980-luvun lopulle asti tyypillistä, että myös

naisten ansiotyö oli normaalia, kokopäiväistä ja läpi työiän jatkuvaa palkkatyötä. (Antila 2001, 12;

Rissanen 2000, 4.) Kuitenkin muun muassa Suikkasen ja Linnakankaan (1998, 9, 38) mukaan

palkkatyöhön osallistuminen alkoi muuttua 1990-luvulla. Työmarkkinat eivät perustukaan enää

samassa määrin perinteiseen normaalityösuhteeseen. Tämä normaalin käsite työsuhteissa vaihtelee

sen mukaan, millä alalla, ja missä ammatissa ihminen työskentelee. Siihen vaikuttavat myös

koulutus, sukupuoli ja perheellisyys. Normaalityöaikana pidetään kahdeksan tunnin työaikaa, joka

sijoittuu kello 6-18 väliseen ajankohtaan (Käsite Giddens 1990). Normaalityöajaksi luetaan

useimmiten säännöllinen 7-8 tunnin mittainen työaika. Vielä toistaiseksi suurin osa ihmisistä
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kuuluu normaalin työajan piiriin, mutta enää se ei esimerkiksi merkitse yhtä tarkkoja alkamis- ja

päättymisajankohtia kuin ennen. (Antila 2001, 8.) Monessa työpaikassa on käytössä esimerkiksi

liukuva työaika, mikä mahdollistaa lapsien lyhyemmät hoitopäivät vanhempien vuorotellessa

hoidosta hakemisessa ja viemisessä (Kivimäki & Otonkorpi-Lehtoranta 2003, 59).

Salmi (2004a, 7) katsoo, että työaikaan liittyvät ratkaisut ovat tällä hetkellä ongelmallisia erityisesti

naisille. Työehtojen ja työolojen rakenteelliset muutokset ovat hänen mukaansa naiselle riski. Näin

siksi, että naiset ovat pääasiassa kantaneet vastuun lastenhoidosta ja ovat tehneet normaalityöaikaa

lyhyempää työaikaa enemmän kuin miehet. Nämä muutokset lisäävät erityisesti naisten riskiä

ajautua määräaikaisiin ja tilapäisiin suhteisiin.

2.2 Työsuhteet

Työsuhteet jaotellaan tällä hetkellä useimmiten normaalityösuhteisiin ja epätyypillisiin

työsuhteisiin, kuten muun muassa Nätti ja Väisänen (2000, 46-49) ovat tehneet. Käsitteellä

epätyypillinen työsuhde tarkoitetaan osa-aikaista tai määräaikaista työsuhdetta ja näiden

vastakohtana on normaalityösuhde. Normaalityösuhteella tarkoitetaan, että työsuhde on

kokoaikainen ja pysyvä. Vuoden 1997 Työolotutkimuksen mukaan naispalkansaajien työsuhteista

kolmannes oli epätyypillisiä, miespalkansaajilla viidennes. Sukupuolta enemmän epätyypillisyys

kytkeytyi kuitenkin nuoreen ikään, sillä alle 25-vuotiaiden työsuhteista 64 % oli epätyypillisiä.

Naisilla epätyypillisten työsuhteiden osuus kasvaa selvästi koulutustason noustessa, kun taas

miehillä käy päinvastoin. Tyypillinen määräaikainen työntekijä on korkeakoulutettu alle 30-vuotias

nainen. Epätyypillisten työsuhteiden osuus on kuitenkin selvästi suurempi yksin asuvilla

palkansaajilla kuin lapsiperheiden vanhemmilla. Akavan teettämän tutkimuksenkin mukaan joka

toinen alle 30-vuotias korkeasti koulutettu nainen työskenteli määräaikaisessa työsuhteessa (Meklin

2003).

Tämän hetkisessä yhteiskunnassa erityisesti siis nuoria ihmisiä koskettavat määräaikaisuudet. Myös

naissukupuoli vaikuttaa näiden epätavallisten tai epätyypillisten työsuhteiden yleisyyden

lisääntymiseen, mutta ei kuitenkaan aivan samassa määrin kuin ikä. Epätavallisten työsuhteiden

määrä on kasvanut, ja muun muassa Pohjolan (1999) ja Saloniemen (2000) mukaan käsite

”pätkätyö” on tullut yleiseen käyttöön. Suurin osa uusista työsuhteista solmitaan määräaikaisina,

mutta valtaosa työsuhteista on kuitenkin vielä kokoaikaisia normaalityösuhteita. (Nätti & Väisänen

2000, 45-47; Pohjola 1999, 49,54; Saloniemi 2000, 87-90; Sutela 1999a, 128-129.) Tyypillistä on,
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että samanlaiset työaikamuodot näyttävät kasaantuvan samoihin perheisiin, kuten myös

epätyypilliset työsuhteet (Nätti & Väisänen 2000, 61-62; Sutela 1999b, 48-49).

Määräaikaisuus on aina ollut yleistä kunta- ja muun julkisen sektorin naisvaltaisilla alueilla, kuten

terveydenhuollossa, opetus- ja sosiaalialalla. Erityisesti naispalkansaajiin näyttää liittyvän useat

määräaikaiset työsuhteet samassa työpaikassa. ”Ketjutukset” ovat yleisempiä julkisella sektorilla ja

erityisesti terveydenhoitoalalla. (Sutela 1999a, 133-134.) Naisten osa-aikatyö on ollut Suomessa

melko harvinaista verrattuna muihin Pohjoismaihin ja Eurooppaan (Julkunen 1996, 8; Kivimäki

1997, 89, 94).

Jos Salmen (2004a, 7) mukaan jo mahdollisesti naisten lyhyempi työaika heikentää naisten asemaa

työelämässä, niin sitä vielä isommat vaikutukset naisten asemaan työelämässä on perhevapailla.

Tämä siksi, että Suomessa perhepoliittisia vapaita käyttävät edelleen lähinnä naiset, mikä huonontaa

heidän asemaansa työmarkkinoilla. (Kivimäki 2003, 195.) Myös vuoden 2004 Tasa-arvobarometrin

mukaan perhevapaidenkäyttö ymmärrettiin työpaikoilla enemmän naisten oikeudeksi. Miehiä ei

myöskään kannustettu työpaikoilla käyttämään perhevapaita, mutta jossain määrin miehet kokivat

perhevapaille lähtemisen helpottuneen. (Melkas 2004, 17, 67.) Sutelan (1999b, 78 & 1999a, 127)

mukaan pitkät perhevapaat mainitaankin joskus osasyynä määräaikaisten työsuhteiden yleisyyteen

nuorilla naisilla, koska nuoren naisen palkkaaminen on aina riski työnantajalle. Kotihoidon

tukijärjestelmä ja sen mukana hoitovapaiden lisääntyminen on Sutelan mukaan myös saattanut

saada aikaan sen, että määräaikaiset työsuhteet ovat lisääntyneet. Määräaikaisella työsuhteella

voidaan minimoida raskaana olevan naistyöntekijän aiheuttamat kustannukset. Tasa-arvovaltuutetun

mukaan tyypillisin tasa-arvo-ongelma onkin raskaana olevan määräaikaisen työntekijän työsuhteen

uusiminen (Mäkinen 2002, 10). Julkusen (1992, 47-48) mukaan äitiyteen liittyvät reformit ovatkin

ideologisella tasolla hyvää tuottavia, mutta ne todellistuvat sukupuolijakoisessa maailmassa ja

tuottavat uusia sukupuolittuneita käytäntöjä. Voidaan muun muassa väittää, että sukupuolineutraalit

etuudet vanhempainvapaa ja hoitovapaa lujittavat äitien vastuuta, sillä ne luovat hyvää äitiyttä

koskevaa normistoa ja vapauttavat miehet hoitovastuusta. Naiset ja naisten työyhteisöt maksavat

siten hinnan vanhemmuuden ja työn yhteensovittamisesta.

Suomessa kotirouvainstituution puuttuminen sekä hoitovapaajärjestelmä ovat tehneet mahdollisiksi

jatkuvan työuran ilman työsuhteen katkeamista. Laman jälkeen uusi ongelmaryhmä on kuitenkin

ollut ne nuoret naiset, jotka eivät ole saaneet vakituista työpaikkaa ja jotka tekevät työtä

määräaikaisissa työsuhteissa. Heidän työhön paluunsa on vakavampi ongelma kuin jo vakaasti
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työmarkkinoilla olevien perhevapailta palaavien naisten. (Kivimäki 2003, 198.) 1990-luvun lama

aiheuttikin sen, että yhä suurempi osa perhevapaalla olevista äideistä oli 1990-luvun loppupuolella

ollut ennen lapsen saamista työttömänä tai määräaikaisessa työsuhteessa. Kun vakinaista työtä ei

ollut riittävästi tarjolla, yhä useammat perheet käyttivät kotihoidontukea. (Kansaneläkelaitoksen

tilastokatsaus 2002, 44-45.) Lasten kotihoidon tuelle eli hoitovapaalle siirryttiin pätkätöistä, kun

työsuhde loppui lapsen syntymään. 1990-luvulla paluu kotihoidon tuelta takaisin työelämään oli

vaikeaa muun muassa työvoimakysynnän pienenemisen takia, jolloin työvoimaosuudet pienenivät.

Säännöllisessä ansiotyössä olevalle naiselle sen sijaan hoitovapaalla oleminen, ei merkinnyt, eikä

merkitse edelleenkään, työmarkkinoilta syrjäytymistä. (Anttonen 1999, 78, 82.)

Euroopan unionin työllisyystavoitteissa, erityisesti työn ja perheen yhteensovittamisen sektorilla, on

ollut esillä naisten työllisyyden parantaminen. Keinona tähän pidetään osa-aikatyön lisäämistä.

Suomessa sen sijaan naisten työn osa-aikaistaminen vain laskisi naisten työllisyysastetta. Osa-

aikatyömarkkinoiden luominen olisikin Kivimäen mukaan Suomessa vain ongelmallista naisten ja

miesten tasa-arvolle. Suomessa työllisyyspolitiikan päämääriä työn ja perheen yhteensovittamisessa

on sen sijaan työelämän laatua parantavien toimien edistäminen, esimerkiksi työaikojen

yksilöllisten joustojen lisääminen. (Kivimäki 2003, 197.) Myös Suomen lapsiasiaintoimikunnan

mukaan työaikojen joustomahdollisuudet ja lyhyen työajan vaihtoehdot olisi saatava laajasti

käyttöön, jotta perheen yhteiselle arjelle jäisi aikaa. Myös työttömyyttä ja lyhyitä määräaikaisia

työsuhteita olisi vähennettävä tehokkaasti. (STM Tiedote 216/2005.) Minna Salmi (2004a, 7)

kuitenkin esittää asian kääntöpuolen. Jos työajan lyhentämiseen perustuvia ratkaisuja työn ja

perheen yhteensovittamisessa käyttävät vain naiset, voi olla, että Suomessa voidaan heittää hyvästit

nykyisenlaiselle vanhemmuuden jakamiselle, joka on ollut kehittymässä nuorissa ikäpolvissa.

Ihanneratkaisuksi, lasten ja tasa-arvon kannalta, Salmi nimeääkin ratkaisun, jossa lapsiperheen

molemmat vanhemmat tekisivät lyhyempää työpäivää.

2.3 Työn ja perheen yhteensovittaminen

2.3.1 Työn ja perheen yhteensovittaminen 60- ja 80-lukujen Suomessa

Ensimmäisiä palkkatyöäitiyttä ja kotiäitiyttä koskevia tutkimuksia Suomessa oli Riitta Auvisen

1960-luvulla tekemä tutkimus Ansioäiti ja kotiäiti. Auvisen tutkimus osoitti, että 60-luvulla äiti kävi

palkkatyössä silloin, kun hänellä oli vähän lapsia huollettavanaan (1-2 lasta). Kotiäitiys oli

puolestaan sitä varmempaa, mitä useampi lapsi äidillä oli. Auvisen tutkimuksessa lapsen iällä oli
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kuitenkin tärkeä merkitys, sillä alle kaksivuotiaiden lasten äidit kuuluivat tilastollisesti erittäin

merkittävästi kotiäitien joukkoon. 60-luvulla äitien kokopäivätyö lisääntyi selvästi, kun lapsi

saavutti 5-vuoden iän. (Auvinen 1968, 44, 47.)

1980-luvulla ansio- ja kotiäitiyttä tutki muun muassa entisen Saksan liittotasavallan valtion

tutkimuslaitos Deutsches Jugendinstitut. Se teki vuosien 1980-1981 vaihtuessa kansainvälisen

tutkimuksen viidessä maassa. Suomen osalta kysely lähettiin otantana lastenkotihoidontukea

syksyllä 1980 saaneille perheille. (Äidin ansiotyö ja perhe 1984, 1.) Myös Eeva Jokinen julkaisi

vuonna 1983 tutkimuksensa Äitiyslomalta ansiotyöhön, jossa hän tutki muun muassa äitien työhön

paluun syitä. Jokisen tutkimuksessa esikoisensa saaneilla naisilla kolme yleisintä työhön paluun

syytä oli halu säilyttää ammattitaito, lainat haluttiin maksaa pois ja rahallinen tilanne pakotti

takaisin töihin. Lisäksi äidit mainitsivat, että ansioäiti oli itsenäisempi, että he kaipasivat omaa

rahaa ja työtovereiden seuraa sekä olivat kotiäitinä yksinäisiä. (Jokinen 1983, 34-39.) Äidin

ansiotyö ja perhe -selvityksen mukaan vajaa kolmasosa äideistä olisi jäänyt kotiin, jos he eivät olisi

tunteneet itseään niin eristetyksi muista ihmisistä. Samassa tutkimuksessa tärkeimmiksi työhön

paluun syiksi mainittiin, ettei ansiotyöstä haluttu luopua, rahan ansaitseminen oli tärkeää ja haluttiin

tehdä muutakin kuin puuhata lasten kanssa. (Äidin ansiotyö ja perhe 1984, 22-29.) Jonkin verran

Jokisen tutkimuksessa työpaluun syynä oli myös pelko työpaikan menetyksestä. Kotiin jäämisen oli

valinnut vain 23 % äideistä. Yleisin kotiin jäämisen syy oli halu hoitaa lasta itse. Kolmella neljästä

työhön palanneesta äidistä oli 80-luvulla vakituinen työsuhde. (Jokinen 1983, 34-39.)

Eeva Jokinen teki tutkimuksessaan havainnon, että lapsi asetti äideille työn mielekkyyden

kyseenalaisemmaksi kuin ennen. Toisaalta työnteon merkitys saattoi myös vaihtua positiivisempaan

suuntaan, sillä työnteko alkoi ehkä tuntua mielekkäämmältä ja siihen kuului yhä suurempaa vastuun

kokemista. Jokisen tutkimuksesta selviää, että jo 1980-luvulla lapsi usein ajoitettiin äidin työhön

sopivasti. Elämän tuli olla uomautunutta ja turvallista ennen kuin lapsen uskalsi tehdä. Jokisen

mukaan lapsen hankinta saattoi tulla ajankohtaiseksi myös niille äideille, joilla ei ollut vakituista

työtä. Ainakin 80-luvulla katsottiin, että tällöin ehtii tekemään lapsia ja hoitamaan niitä. (Jokinen

1983, 58-60.)

Äidin ansiotyö ja perhe -selvityksen mukaan 80-luvulla lapsiperheissä koettiin suurimmiksi

ongelmiksi talouteen ja asumiseen liittyvät ongelmat. Selvitykseen vastanneista puolet koki, ettei

heillä ollut tarpeeksi aikaa itselle ja lapsille. Vuonna 1980 kotihoidontukea maksettiin erilaisilla

kokeiluvaihtoehdoilla, joiden maksuaika vaihteli. Tukea maksettiin joko siihen asti kunnes lapsi
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täytti 15 kuukautta tai 2 vuotta. Kyselyssä tiedusteltiin muun muassa äitien suhtautumista

kotihoidontuen saamiseen kolmen vuoden ajalta. 72 % ansiotyötä tekevistä äideistä suhtautui

myönteisesti ajatukseen olla kolme vuotta töistä pois. Riittävän suuren tuen katsottiin olevan

tärkeämpi syy työstä poisjäämiseen kuin työpaikan säilymisen. Kolmasosa äideistä ilmoitti, ettei

jäisi pois työstä pidemmäksi aikaa siinäkään tapauksessa, että he saisivat palkkansa suuruista

kotihoidon tukea. Monet kyselyyn vastanneista vanhemmista olivat sitä mieltä, että pienen lapsen

hoitaminen kuuluu enemmän äidille kuin isälle ja että äidin pitäisi olla kotona niin kauan kuin

mahdollista. Monet pelkäsivät isän uran vahingoittuvan, jos isä jäisi kotiin hoitamaan lapsia. Noin

joka kolmas äideistä ilmoitti palaavansa kotihoidon tuen päättymisen jälkeen takaisin

kokopäivätyöhön ja joka neljäs halusi jäädä kotiin. Joka kolmas äiti koki ansiotyössä käynnin

ristiriitaiseksi, sillä toisaalta he halusivat olla lapsen kanssa ja samalla käydä ansiotyössä. Kotona

oltaisiin mielellään oltu vähän pidempään, mutta yhteys työelämään koettiin tärkeäksi. (Äidin

ansiotyö ja perhe 1984, 5-29.)

80-luvulla äitien mielestä lapsen paras kasvuympäristö oli koti ja parhaat kasvattajat olivat

vanhemmat. Hyvänä vaihtoehtona pidettiin hoitajan saamista kotiin, mutta taloudellisesti tämä oli

useimmille mahdotonta. Tärkein syy miksi lasta ei laitettu päivähoitoon kodin ulkopuolelle oli

hoitopaikkojen vähyys asuinpaikkakunnalla. Toinen tärkeä syy oli halu pitää lapsi kotona tai antaa

hänet isovanhempien hoitoon.  Kotiin oltaisiin äitien mukaan voitu jäädä vielä muutamaksi

vuodeksi, mikäli heillä olisi ollut paremmat mahdollisuudet antaa lapset välillä pariksi tunniksi

hoitoon. (Äidin ansiotyö ja perhe 1984, 18-29.)

Noin joka neljäs äiti ilmoitti 80-luvulla olevansa iloinen työstään. 29 % äideistä piti ansiotyötä

hyvänä asiana, mutta näki siihen liittyvän ongelmia. Vain pieni osa pelkäsi ansiotyössä käynnin

aiheuttavan kaksinkertaista kuormitusta. Äideistä 85 % katsoi saavuttaneensa kotona ollessaan

sellaisia taitoja, joita voi käyttää myöhemmin hyväkseen työelämässä. Äidit tunsivat

itseluottamuksensa kasvaneen, ajankäyttökykynsä parantuneen, vastuuntuntonsa lisääntyneen ja

järjestelykykynsä parantuneen. Kotihoidon tuen ja perhepäivähoitopaikkojen lisäksi tutkimuksessa

toivottiin työelämän muuttamista perheystävällisemmäksi esimerkiksi lyhentämällä vanhempien

työaikaa, enemmän mahdollisuuksia tehdä osa-aikatyötä sekä joustavia työaikoja. (Äidin ansiotyö ja

perhe 1984, 5-29.) Näkemykset työtä ja perhettä koskevista helpotuksista olivat siten varsin

samanlaisia kuin vielä tänäkin päivänä.
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Elina Haavio-Mannila, Riitta Jallinoja ja Harriet Strandell julkaisivat vuonna 1984 uraauurtavan

teoksensa Perhe, työ ja tunteet. Sen tarkoituksena oli kuvata miten työn ja perheen maailmat sopivat

yhteen ja millaisia ongelmia silloin kohdattiin. He hyödynsivät muun muassa edellä mainittua

Saksan liittotasavallassa tehtyä tutkimusta itse tekemiensä haastattelujen ja muiden tutkimusten

ohella. Edellä olen referoinut ainoastaan kyseisen tutkimuksen suomalaista puolta. Työntekoon ja

perhe-elämään vaikuttivat 80-luvulla, kuten vielä tänäkin päivänä, kaksi erilaista historiallista

perhekäsitystä, familistinen ja individualistinen perhekäsitys, jotka tosin ovat vain yksi keino

ymmärtää erilaisten ratkaisujen luonnetta. Familistisessa käsityksessä korostuu perheen arvo

sinänsä ja individualistisessa käsityksessä korostetaan yksilön oikeutta omaan elämään.

Ensimmäinen käsitys korostaa myös äiti-lapsi suhdetta ja sen vahvistumista. Jälkimmäisessä

käsityksessä äitien ansiotyö on tärkeää. Nämä käsitykset ovat kuitenkin tutkijoiden mukaan

ihmisten mielissä vain ideoina eivätkä puhtaina tyyppeinä. Näissä 1980-luvulla tehdyistä

tutkimuksissa ilmeni, että perheratkaisuihin vaikuttivat eniten ratkaisu hetkellä vallinneet olosuhteet

ja niitä tulkitseva aatteellinen ilmapiiri. (Jallinoja 1984, 39-55, 96.) 80-luvulla nainen oli ja on yhä

edelleen tänäkin päivänä useimmissa perheissä perheen hoivaaja, joka huolehtii lapsista. 80-luvulla

oli kuitenkin havaittavissa, että myös miehet alkoivat pikku hiljaa osallistua kotitöihin (Haavio-

Mannila 1984b, 111, 174). 80-luvun tutkimuksissa tuli esille, etteivät naiset välttämättä päässeet

irtaantumaan työstä vapaa-aikanaan. Väsymykselle ei kuitenkaan annettu valtaa työn jälkeen, vaan

naiset toivat ilmi, että he pyrkivät olemaan tasapainoisia ja iloisia kotona ollessaan. Perheestä

huolenpidon katsottiin antavan enemmän moninaisia myönteisiä vaikutuksia kuin kielteisiä

vaikutuksia työelämään. (Haavio-Mannila 1984c, 184, 197.)

2.3.2 Työn ja perheen yhteensovittamisen nykymuodot

Suomalainen sosiaalipolitiikka turvaa perheille hyvän elämän edellytykset ja antaa vanhemmille

mahdollisuuden työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen (Salmi 2004c, 129). Suomalaiset

vanhemmat tekevät yleensä kokopäivätyötä ja tekevät yhteenlaskettuna pidempää työviikkoa kuin

lapsettomat pariskunnat (Sauli 1998b, 81-91). Suomessa lyhyt työaika ei erottunut vielä 2000-luvun

vaihteessa lapsiperheiden erityiseksi työaikajärjestelyksi. Lapsiperheiden työn ja perhe-elämän

yhteensovittaminen tapahtui pikemmin naisten olemisena työmarkkinoiden ulkopuolella, kun

perheessä oli alle 3-vuotiaita lapsia. (Nätti ym. 2000, 57; Sauli 1998a, 75; Sauli 1998b, 90.)

Salmenkaan mukaan pienten lasten vanhemmat eivät olleet kiinnostuneita yhdistämään osa-aikaista

työntekoa osa-aikaiseen perhevapaaseen. 1990-luvulla osittaisen hoitovapaan käyttö oli laimeaa ja

vuosittain sitä käytti vain murto-osa pikkulapsiperheistä. (Salmi 2004d, 176.) Osa-aikaisten
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perhevapaiden torjunta saattaa johtua siitä, ettei osa-aikatyöhön kannusteta, osa-aikaisen työnteon

uskotaan olevan vaikeata soveltaa omaan työhön, ja että osa-aikaisuus saattaa merkitä tiiviimpää

työntekoa. Se voi merkitä myös sitä, että sama työ tehdään pienemmällä palkalla ja ettei perheen

toimeentuloon osa-aikainen palkka riitä. (Salmi 2004d, 177; Anttonen 2003, 183.) Vuoden 2004

Tasa-arvobarometri antoi yllättäviä tuloksia. Työpaikoilla koettiin lyhennetyn työajankäyttö

vaikeammaksi kuin kokonaan pois töistä oleminen pitkänkin aikaa. (Melkas 2004, 29-30.) Edellä

mainituista asioista huolimatta, olemme kuitenkin jatkuvasti saaneet monista lehdistä 2000-luvulla

lukea, kuinka tavalliset ihmiset kertovat lyhennetyn työajan tuomista eduista (ks. esim. Rinne 2004,

40-43).

Työn ja perheen yhteensovittamisesta on keskusteltu Suomessa paljon. Se on yksi

työmarkkinaneuvottelujen ja poliittisten puheiden pääaiheista. (Kivimäki 2003, 186.) Yhtenä syynä

tähän voidaan pitää työelämän kiihtynyttä tahtia. Työn tekemisen tapa on muuttunut ja

vanhemmuudelle jää yhä vähemmän aikaa. (Kivimäki 2003, 186; Salmi 2004c, 129; Paavilainen

2003, 186.) Muutokset työelämässä vaativat työntekijöiltä yhä enemmän. Työpaikkojen arkipäivää

kuvaa kiristyneet aikataulut, työntekijöiden vähyys työmäärään nähden ja riittämättömyyden tunne.

Työuupumus ja kiristynyt kilpailu ovat myös tyypillisiä. Työ yksinkertaisesti rasittaa henkisesti yhä

enemmän. (Kivimäki 2003, 192.) Muutoksia on tapahtunut 1990-luvulta alkaen myös työajan ja

työn organisointitapojen saralla. Niitä ovat olleet korkeat työttömyysluvut, suuntaus lisätä

määräaikaisia ja tilapäisiä työsuhteita sekä pyrkimykset työajan ja palkkauksen joustoihin. Nämä

muutokset liittyvät läheisesti naisen ja miehen asemaan työelämässä ja sukupuolten väliseen

työnjakoon kotona ja vanhemmuudessa. Salmi näkee kuitenkin asiassa myös toisen puolen, jonka

mukaan näitä muutoksia ei voida pitää vain negatiivisena asiana, sillä ne antavat monia

mahdollisuuksia ratkaista työn ja perheen yhteensovittamisen ongelmia.  (Salmi 2004a, 7.)

Työn ja perheen yhteensovittamiseen kuuluvat asiat on perinteisesti liitetty yksityiselämään ja tasa-

arvoasioihin (Salmi 2004c, 129; Paavilainen 2003, 186). Työelämässä saatetaan muun muassa

Salmen mukaan ajatella, että työn ja perheen yhteensovittamisesta huolehtii julkinen

perhepolitiikka, eikä se liity työpaikkojen toimintaan. Niinpä ei myöskään osata ajatella sitä, miten

pitkälle työssäolo ja työaikajärjestelyt asettavat ehtoja perhe-elämän mahdollisuuksille.

Ihannetyöntekijä on mielikuvissa perheetön ja täysin omistautunut työlleen. (Salmi 2004c, 129-

130.) Salmen mukaan työpaikoilta puuttuukin tärkeä elämänkokonaisuuden näkökulma.

Työntekijää pidetään vain työntekijänä, ei ihmisenä, jolla on muutakin elämää. Hänen mukaansa

pitäisikin huomioida, että ihminen on sama toimija työ- ja perhe-elämässä, jotta työpaikoilla
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voitaisiin edetä työn ja perheen yhteensovittamisessa. Työn ja perheen yhteensovittamiseen

paneutumalla kohennetaan muun muassa työntekijöiden jaksamista, työpaikanilmapiiriä ja samalla

myös tuloksellisuutta. (Salmi 2004a, 8-9.) Salmi ehdottaakin, että työelämässä tulisi huomioida eri

perhevaiheet ja niiden tarpeet. Jos yksi työntekijä saa esimerkiksi työvuorojärjestelyihin liittyvän

edun nyt, toinen saa sen muutaman vuoden päästä ja kolmannella se on jo ollut, niin

oikeudenmukaisuus toteutuu pitkällä aikavälillä. Jos sen sijaan työn ja perheen yhteensovittamisen

tarpeita ei huomioida lainkaan, silloin kärsivät kaikki. (Salmi 2004c, 135.) Myös Suomen

lapsiasiain toimikunnan mukaan lasten ja perhe-elämän tarpeiden tunnustaminen kuuluu hyvään

henkilöstöpolitiikkaan, ja se kohentaa julkista yrityskuvaa (STM Tiedote 216/2005). Anttosen

(2003, 183) mukaan suomalaisen lastenhoitopolitiikan vakavin puute tällä hetkellä on työaikojen

joustamattomuus ja työaikojen lyhentämisen vaikeus.

Vaikka taloudellinen tilanne parani 1990-luvun loppupuolella, vain noin kymmenesosa äideistä

palasi töihin heti vanhempainvapaakauden jälkeen. 1-2-vuotiaiden lasten äideistä työssä oli vain

puolet. (Haataja & Nurmi 2000, 32-38.) Stakesin työ ja perhe-elämän yhteensovittamishankkeen

Perhevapaatutkimuksen (koskee 1990-luvun loppua ja 2000-luvun alkua) mukaan pari vuotta lapsen

syntymän jälkeen 53 %  äideistä hoiti edelleen lapsia kotona. Osa näistä kotiäideistä oli virallisesti

työttömiä tai he yhdistivät lasten kotihoidon opiskeluun ja osapäivätyöhön. Suurin ryhmä (42 %)

lasta kotona hoitavista oli ilman voimassaolevaa työsuhdetta. Varsinaisesta työstä oli hoitovapaalla

25 % ja äitiys- tai vanhempainvapaalla uuden vauvan kanssa kolmannes. Neljäsosa ei pitänyt

lainkaan hoitovapaata, mutta lähes puolet oli ollut kotona hoitamassa lasta ainakin jonkin aikaa

vanhempainvapaan jälkeen. Keskimäärin äidit olivat kotona siihen saakka, kun lapsi oli 1,5-vuotias.

Vain 4 % äideistä piti osittaista hoitovapaata vanhempainvapaan jälkeen. Osittaisella hoitovapaalla

tarkoitetaan sitä, että vanhempi lyhentää päivittäistä tai viikoittaista työaikaansa lapsenhoidon takia.

Osittainen hoitovapaa kesti keskimäärin siihen asti, kun lapsi oli 2v 3kk. (Lammi-Taskula 2004, 41-

42.) Salmen mukaan valtakunnalliset tilastot osoittivat, että kotitaloustyötä tekevien naisten määrä

lisääntyi tammikuun 2003 ja helmikuun 2004 välisenä aikana. Nämä naiset olivat siis työvoiman

ulkopuolella. (Salmi 2004b, 126-127.) Suomessa onkin Salmen (2004b, 126-127), Anttosen (1999,

78, 82) ja Kivimäen (2003, 198) mukaan edelleen näkyvillä kaksi erilaista mallia, jotka syntyivät

laman seurauksena. Osalla äideistä ura etenee kohtuullisen vakaana pitkistä perhevapaista

huolimatta, kun taas osalla suhde työmarkkinoihin on katkonainen ja epävarma, pätkätyön, pitkien

perhevapaiden ja työttömyyden vuorotellessa. Salmi (2004b, 126-127) pohtiikin, että ovatko nämä

naiset kyllästyneet pätkätöiden kierteeseen ja työelämän vaativuuteen ja päättäneet jäädä joksikin
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aikaa kokonaan pois työelämästä, koska kotityöluvut ovat hieman nousseet. Voi myös olla, että

määräaikaisuudet vievät motivaation työhön ja työelämään osallistumiseen.

Toki osa ennen lapsen syntymää ilman työtä olleista äideistä oli perhevapaan jälkeen siirtynyt myös

työelämään. Heillä oli kuitenkin enemmän määräaikaisia, osa-aikaisia ja satunnaisia työsuhteita

kuin jo ennen lapsen syntymää työelämässä olleilla. Stakesin työn ja perhe-elämän

yhteensovittamishankkeen Perhevapaatutkimuksen mukaan vain kolmella viidestä vuonna 1999

lapsen saaneista äideistä oli vakituinen työpaikka ennen lapsen syntymää. Valtaosa (70 %)

Perhevapaatutkimukseen osallistuneista äideistä ilmoitti palaavansa työelämään kun lapsi täyttäisi

kolme vuotta ja kotihoidontuki päättyisi. Reilu neljännes aikoi tämän jälkeen palata odottamassa

olevaan entiseen työpaikkaan ja lähes puolet oli lähtemässä hakemaan uutta työpaikkaa. Uudelle

äitiyslomalle oli jäämässä yksi kymmenestä ja kotiäidiksi yli kolmevuotiaan kanssa vain 7 %.

(Lammi-Taskula 2004, 42-44.)

OECD: n raportin mukaan työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen sujuu Suomessa monessa

suhteessa hyvin. Muita vertailumaita tässä raportissa olivat Iso-Britannia, Ruotsi ja Kanada.

Suomessa naisten työllisyysaste (66 %), ylitti selvästi OECD-maiden vastaavan keskiarvon (55 %).

Useampi kuin yhdeksän kymmenestä työssäkäyvästä naisesta ja äidistä oli Suomessa

kokopäivätyössä. Sen sijaan vain puolet pienimpien lasten äideistä oli ansiotyössä (noin 20

prosenttiyksikköä alhaisempi luku kuin Ruotsissa). 44 % 20-29 -vuotiaista naisista teki pätkätyötä,

mikä tarkoittaa, ettei heillä ollut pysyvää työsuhdeturvaa. Suomen malli työn ja perheen

yhteensovittamiseksi erottui kuitenkin edukseen kansainvälisessä vertailussa siinä suhteessa, että se

antaa pienten lasten vanhemmille mahdollisuuden valita eri vaihtoehdoista. Suomen politiikka

muun muassa vähentää työllistymisen esteitä takaamalla kaikille pienten lasten vanhemmille

mahdollisuuden tuettuun päivähoitopaikkaan. (STM Tiedote 244/2005.)

Perhevapaa-tutkimus jatkaa samaa linjaa 80-luvun tutkimusten kanssa, joiden mukaan valtaosalle

naisista työ on tärkeää ansioiden takia. Perhevapaa-tutkimuksessa myös työhön liittyvät sosiaaliset

suhteet olivat naisille tärkeitä. Naisille työ oli erittäin tärkeää myös sisällön takia, kuten tuotiin jo

80-luvullakin esille Perhe, työ ja tunteet teoksessa (ks. esim. Haavio-Mannila 1984a, 15-16).

Perhevapaa-tutkimus osoitti, että työhön ja perheeseen sitoutuminen eivät ole toisilleen

vastakkaisia asioita. (Salmi 2004b, 124-125.) Stakesin työ ja perhe-elämän

yhteensovittamishankkeen Työ ja perhe–kyselyyn osallistuneet olivat useimmiten sitä mieltä, että

työajat eivät pääsääntöisesti aiheuttaneet suuria ongelmia perheissä. Toisaalta työn ja perheen
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yhteensovittamisessa oli suuri merkitys sillä, millaisia olivat puolisoiden työt ja työajat. Paine

perheen ajan suhteen kasvoi kovimmilleen silloin, kun molemmilla puolisoilla oli vaativa työ.

Puolison työ aiheutti myös muita paineita kuin tavallisen arjen sujumiseen liittyvät asiat. Työ ja

perhe–kyselyyn osallistuneista 7 % oli viimeisen vuoden aikana harkinnut oman työpaikan

vaihtamista puolison työn takia ja joka kymmenes nainen oli viimeisen vuoden aikana harkinnut

kokonaan töistä poisjäämistä. (Suhonen & Salmi 2004, 76-81.) Sutelan (1999b, 72-78) esittelemän

Työolotutkimuksen mukaan määräaikaisesti työskentelevistä ne, joiden puoliso oli pysyvässä

työsuhteessa, kokivat keskimääräistä useammin tehneensä kompromisseja perheen eduksi oman

työuransa kustannuksella.

Kinnusen, Nätin, Happosen, Kalliolahden, Kelhälän ja Maunon (2000, 35) mukaan yleinen käsitys

2000-luvun vaihteen julkisuudessa oli, että työ vie liikaa aikaa ja energiaa perheeltä. Heidän

tutkimuksensa mukaan näin ei kuitenkaan ole, jos arvioidaan asiaa eri elämänalueisiin sitoutumisen

kannalta. Heidän kyselytutkimukseensa vastanneilla perheeseen sitoutuminen oli sekä naisilla että

miehillä voimakasta. Sen mukaan 75-80 % 25-59-vuotiaista työikäisistä vastaajista oli

identifioitunut perheeseen ja näki perheen keskeisenä tarpeita tyydyttävänä elämänalueena. Naiset

olivat vielä miehiä sitoutuneempia ja suurinta sitoutuneisuus oli silloin, kun perheessä oli alle

kouluikäisiä lapsia. Vain 16-26 % vastaajista piti työtä ensisijaisesti tarpeita tyydyttävänä

elämänalueena. Sitoutuneisuus työhön kasvoi erityisesti naisten kohdalla nuorimman lapsen

kasvaessa. Tulokset ovat samansuuntaisia kuin muissakin elämänalueita ja arvoja koskevissa

tutkimuksissa (esim. Kinnunen 1997, 46-58). Toisaalta Työolotutkimuksen mukaan työn merkitys

lisääntyi laman jälkeisessä työelämässä. Kun palkkatyöstä oli pulaa arvostus näytti kohoavan, sillä

vain 20-25 % vastaajista koki työn vievän liikaa aikaa perheeltä. (Sutela 1999b, 67-79.) Kinnusen

ynnä muiden (2000, 35-36) mukaan on nähtävissä suuntaus, että mitä useampia tai pienempiä lapsia

perheessä on, sitä enemmän vastaajat olivat sitä mieltä, että työ vie liikaa aikaa perheeltä.

Vastauksia voidaan heidän mukaansa tulkita niin, että työn ja perheen vuorovaikutus oli naisten

mielestä ongelmallisempaa kuin miesten mielestä. Työn ja perheen yhteensovittamisessa

ongelmallisemmassa asemassa näyttivät olevan työssäkäyvät naiset, erityisesti ylemmät

toimihenkilöt. He kokivat vanhemmuutensa muita raskaampana ja raportoivat myös vastaavassa

asemassa olevia miehiä useammin työnsä vievän liikaa aikaa perheeltä. Myös Stakesin ja

Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksen Työn ja perheen yhteensovittamisen tutkimus-

ja kehittämishankkeessa vuonna 1997 selvisi, että kotiasiat olivat monella jääneet toiseksi

kilpailussa työn ja perheen vaatimasta huomiosta ja ajasta. Näin kokivat erityisesti johtavassa

asemassa olevat ja ylemmät toimihenkilöt. (Kivimäki 2003, 193.)
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Työ- ja perhe -hanke tutkimuksen vastanneista työssäkäyvistä noin 40 % oli puolestaan sitä mieltä,

että heillä oli usein tai jatkuvasti liian vähän aikaa perheelle. Työ- ja perhe -hankkeen mukaan lasten

ikä näytti selvästi liittyneen ajanpuutteen kokemiseen. Mitä nuorempi oli perheen nuorin lapsi, sitä

useammin vanhemmat, varsinkin äidit, halusivat viettää heidän kanssaan enemmän aikaa kuin työn

takia oli mahdollista. (Lammi-Taskula & Salmi 2004, 30, 35-36.)

Pohjoismaista hyvinvointivaltiojärjestelmää on arvosteltu siitä, että se tuo naisille kaksinkertaisen

työtaakan. Kokopäivätyön jälkeen naisella on vielä hoidettavaan perhekin. Työ ja perhe -kyselyssä

kartoitettiinkin tätä kodinhoitoon osallistumista sekä miehiltä, että naisilta. Johtavassa asemassa

olevat miehet ja naiset näyttivät tekevän vähemmän jokapäiväisiä kotitöitä kuin muut.

Lapsiperheellisistä naisista 94 % kertoi kuitenkin kotitöiden tekemisen kuvaavan hyvin vapaa-

aikaa. (Suhonen & Salmi 2004, 82-85.) Juntusen ja Kratsin (1997, 32) mukaan varsinkin

lapsiperheissä joudutaan valitsemaan, mihin aikaa käytetään. Kotityöt lohkaisevat suuren osan

työssäkäyvien vapaa-ajasta ja niiden vuoksi naisten ja miesten arki muuttuu hyvin erinäköiseksi.

Vuoden 2004 Tasa-arvobarometrin mukaan naiset kantavat yhä edelleen suuremman vastuun

perheen arjen sujumisesta kuin miehet. Vastuussa ei ole tapahtunut muutoksia. (Melkas 2004, 67.)

Työ ja perhe -kyselyssä kartoitettiin lapsiperheiden saamaa lastenhoitoapua. Muutamat tutkimuksen

haastatteluun osallistuneista mainitsivat isovanhempien toimivan lasten kokopäiväisinä hoitajina,

mutta useimmiten kyseessä oli tilapäinen hoitoapu. Monille äideille isovanhempien apu oli ollut

tärkeää, kun he palasivat perhevapaan jälkeen työhön. (Lammi-Taskula ym. 2004, 108-109.) Myös

Kivimäen (1996, 21) raportoimassa tutkimuksessa tuotiin useissa kirjoituksissa esille isoäitien

tärkeyttä lastenhoidossa. Suomessa on kuitenkin tyypillistä, että lapset ovat yleensä joko julkisessa

päivähoidossa tai äiti hoitaa heitä kotona ensimmäiset kolme vuotta (Julkunen 1996, 8; Kivimäki

1997, 89, 94). Valintaan lasten päivähoidon ja kotihoidon välillä vaikuttavat monet asiat. Siihen

vaikuttavat niin vanhempien elämänarvot kuin myös työmarkkinoiden rakenne ja taloudelliset

suhdanteet. (Lammi-Taskula 2004, 40.) Julkisessa keskustelussa kotihoito ja päivähoito asetetaan

edelleen tiukasti vastakkain. Osin kyse on lasten kodinhoidon huonosta tasosta ja osin lastenhoitoa

koskevien arvojen muuttumisesta. Pienten lasten äitien ansiotyöhön suhtaudutaan Anttosen (2003,

178-179) mukaan ehkä tällä hetkellä kielteisemmin kuin 1980-luvulla. Äitien ansiotyötä ja

poissaoloa kotoa on jopa alettu pitää, ainakin arki- ja mediapuheessa lasten ja nuorten ongelmien

keskeisenä syynä. Myös asiantuntijat vetoavat puheessaan kiintymyssuhdeteoriaan, jonka mukaan

äiti on alle kolmivuotiaan lapsen paras hoitaja. Päivähoitoa puolustavat puolestaan vetoavat

puheessaan puolestaan sukupuoliroolien modernisoitumiseen, naisten oikeuteen käydä ansiotyössä,
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vanhempien valinnan vapauteen sekä lasten tarpeeseen kasvaa ryhmässä ja virikkeellisessä

ympäristössä. Päiväkotipuheissa kritiikkiä ovat myös saaneet päivähoidon heikennykset 1990-

luvulla, jonka seurauksena päiväkotien ryhmäkokoja on suurennettu, sijaisten palkkaamista on

vähennetty, henkilökunnan koulutusvaatimuksia on heikennetty ja vaihtuvuus suurta.

2.3.3 Keskustelua ja tutkimusta työn ja perheen yhteensovittamisesta 2000-luvulta

Tutkimusta työn ja perheen yhteensovittamisesta on ollut aina 90-luvulle lopulle asti melko vähän.

Perhetutkimus on perinteisesti tutkinut perheitä ja työelämän tutkimus työelämän sisäisiä

prosesseja. Sektorit ylittävä ja niitä leikkaava työn ja perheen yhteensovittaminen on sen sijaan

yltänyt työelämän tutkimuksen tai perhetutkimuksen piiriin vain harvoin ennen kuin siitä tuli

poliittisesti ajankohtainen teema 1990-luvulla. (Salmi 2004a, 1.) Sen sijaan työ- ja

perheinstituutioiden välisiä suhteita on tutkittu runsaasti eri tieteenalojen piirissä. Tarkastelun

kohteena on ollut työn ja perheen muodostama kokonaisuus, miesten ja naisten erilainen

työmarkkinakäyttäytyminen, sukupuolirooli- tai gender- näkökulma työelämässä ja perheessä,

työaikojen vaikutus työn ja perheen suhteeseen, psykologiset näkökulmat työn ja perheen välisestä

stressistä ja perheystävällisten työpaikkojen teema. (Kivimäki 2003, 187-188.)

Työn ja perheen yhteensovittaminen nousi Suomessa keskustelun kohteeksi 1990-luvulla politiikan,

hallinnon ja tulopoliittisten neuvottelujen piirissä. Myös mediassa asiaan kiinnitettiin yhä enemmän

huomiota. (Salmi 2004a, 1.) Tästä mediassa käydystä keskustelusta kokosi Riitta Jallinoja

perheaineistonsa vuosina 2000- 2001. Hän tutki Helsingin Sanomien kirjoituksia. Tämä Helsingin

Sanomissa käyty keskustelu liittyi osana laajempaan perhekeskusteluun, jota käytiin tuolloin

runsaasti myös muissa eri medioissa. Mediat ovat jatkaneet tätä keskustelua myös tämän jälkeen

koko 2000-luvun ajan. Aina aika ajoin on aihe nostettu esille ja varsinkin Helsingin Sanomat ovat

jatkaneet samalla keskustelulinjalla.

Jallinojan mukaan Helsingin Sanomat kuten myös muut mediat antoivat ymmärtää, että perheelliset

olivat alkaneet 2000-luvun vaihteessa tehdä käänteentekeviä muutoksia. Muun muassa Helsingin

Sanomat haastatteli ihmisiä, jotka olivat päättäneet jäädä joksikin aikaa työstä pois tai vähentää

tuntuvasti viikoittaista työaikaa, jotta heillä olisi enemmän aikaa viettää perheen kanssa. Jallinoja

toteaa, että vaikka näitä ihmisiä oli määrällisesti melko vähän, heistä tuli esimerkkejä, joiden

merkitys oli lukumäärään nähden huomattavan suuri. Samaan aikaan puhuttiin paljon myös lasten ja

nuorten pahoinvoinnista, joka liitettiin muun muassa vanhempien työnarkomaniaan. Osassa
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Helsingin Sanomien kirjoituksista todettiin vanhemmuuden olevan hukassa. Syyllisyyden taakka

nostettiin niiden vanhempien harteille, jotka olivat ylirasittuneita tai välinpitämättömiä, ja minkä

vuoksi he eivät jaksaneet paneutua lastensa hoitoon ja kasvattamiseen. Helsingin Sanomien

päivähoitokeskustelussa puolestaan monet äidit kertoivat tehneensä henkilökohtaisen ratkaisun

kotihoidon hyväksi. Näiden naisten mielestä lapsen paras paikka oli koti. Nämä äidit olivat monissa

kirjoituksissa, painottaakseen ratkaisunsa merkitystä, ilmoittaneet myös ammattinsa ja oppiarvonsa.

Jallinojan mukaan akateeminen oppiarvo antoi ymmärtää, että kirjoittavat kuuluvat normaalisti

siihen työntekijäryhmään, jolla on taipumusta antautua työnarkomanialle. Nämä naiset olivat

tietoisesti kieltäytyneet työelämän houkutuksista, koska pitivät lapsensa parasta tärkeämpänä kuin

työtä. Päivähoitokirjoituksissa monet äidit kertoivat nauttivansa lapsistaan ja kotonaolosta.

Kirjoituksissa tuotiin kuitenkin vahvasti esille, että pelkkä kotona oleminen ei riitä äideille, vaan he

mainitsivat tarvitsevansa myös arvostusta lastensa kotihoidosta. Yhtenä merkittävänä asiana

arvostuksen nostamiseksi he pitivät kunnollista äidin palkkaa. Vasta tämän he totesivat vahvistavan

kunnolla haluja hoitaa itse lapsia. Suurin osa päivähoitokeskustelun kirjoittajista oli kotihoidon

puolestapuhujia aina lapsen kolmeen ikävuoteen tai jopa kouluikään saakka. Myös ne kirjoittajat,

jotka hyväksyivät päiväkotihoidon, moittivat päiväkoteja. (Jallinoja 2004, 85-90). Nousiaisen

nimeää nämä aika ajoin medioissa käytävät keskustelut tämän päivän äitiyden tarinoiksi, joissa

mietitään äidin paikkaa. Näissä tarinoissa pohditaan yhä edelleen, että kuuluuko äidin olla kotona

lasten kanssa vai onko lapsi vieraiden hoidossa. (Nousiainen 2004, 60.)

Jallinojan mukaan tämä laaja julkinen keskustelu perheen ja työn yhteensovittamisesta antoi

ymmärtää, että perhe on politisoitumassa. Siitä ovat todisteena hänen mukaansa erityisesti kuntien,

puolueiden ja eduskunnan valmistelemat lapsi- ja perhepoliittiset ohjelmat. Muutospaineessa ovat

myös työnantajat, ammattijärjestöt ja kirkko. Jallinoja on sitä mieltä, että nyt ollaan tulossa perheen-

ja työn yhteensovittamisessa käännekohtaan. Perhemyönteisiä kirjoituksia on julkaistu lehdissä

ennenkin, mutta 2000-lukujen vaihteen keskustelua Jallinoja pitää ratkaisevana sikäli, että nyt eri

alojen asiantuntijat olivat yhdessä ajamassa samoja asioita. Hänen mukaansa ihmiset intoutuivat

jopa aivan massailmiönä samasta asiasta. He eivät varsinaisesti keskustelleet keskenään, mutta

olivat osa sitä joukkoa, joka oli saanut saman ”tartunnan”. Lasten ja nuorten pahoinvointi toi

Suomeen pelon ilmapiirin, joka yhdisti suureksi joukoksi kaikki samaa asiaa pelkäävät. (Jallinoja

2004, 91-94.)

Laajat keskustelut aiheesta ja aiheen politisoituminen on saanut muun muassa aikaan sen, että

Suomen nykyinen hallitus on ottanut yhdeksi isoksi tavoitteekseen lasten ja perheiden hyvinvoinnin
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turvaamisen. Vuoden 2005 hallitusohjelmassa perheen ja työn yhteensovittamisen parantaminen

olikin ohjelman keskeinen teema. Hallitusohjelman mukaisesti haluttiin toteuttaa erilaisia

toimenpiteitä, joilla voitiin edistää tasa-arvon toteutumista niin perheissä, työelämässä kuin

yhteiskunnassa laajemminkin. Perheen ja työn yhteensovittamisessa keskeisenä mallina tuli

hallituksen mukaan olla sukupuolesta riippumaton mahdollisuus toimia hyvänä vanhempana ja

aktiivisena työyhteisön jäsenenä. (STM-tiedote 486/2005.) Tämän lisäksi sosiaali- ja

terveysministeriössä on menossa useita hankkeita perhepolitiikan kehittämiseksi ja lasten

hyvinvoinnin parantamiseksi. Näitä ovat muun muassa hallituksen perhepoliittisen tavoite- ja

toimintaohjelman valmistelu, perheiden taloudellisen toimeentulon parantaminen sekä perheen ja

työn yhteensovittaminen. (STM Tiedote 403/2005.)

Suomalaisen yhteiskunnan ongelmakohtana voidaan pitää perhevapaakustannusten epätasaista

jakautumista vanhempien työnantajien kesken. Naisen työnantaja maksaa tällä hetkellä

kustannukset kokonaan. Tasa-arvon kannalta olisi oikeutettua, että sekä naisten ja miesten

työnantajat osallistuisivat tasaisemmin perhevapaiden kustannuksiin (Kivimäki 1996, 26; Melkas

2004, 17.) Suomen hallituksen tavoitteena onkin tällä hetkellä perhevapaiden käytön tasaaminen.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvityshenkilö esittikin syyskuussa 2005 erillisen erillistä

vanhempainvakuutusta, josta korvataan työnantajien kustannukset sekä maksetaan työntekijöiden

vanhempainpäivärahat. Selvityshenkilö ehdotti lisäksi vanhempainpäivärahojen korvaustason

nostamista, vanhempainpäivärahatasojen porrastuksen poistamista sekä kompensaatiota

työnantajille sairaan lapsen hoitoajalta maksetuista palkoista. Selvityksen mukaan, jos isät

käyttäisivät nykyistä enemmän perhevapaita, se tasaisi kustannuksia mies- ja naisvaltaisten alojen

välillä.  (STM Tiedote 438/2005.) Tasa-arvon ja naisten aseman kannalta työelämässä on hankalaa

myös se, että vanhempainrahan leikkautuminen tulojen kasvaessa näyttää vaikuttavan perheiden

ratkaisuihin niin, että suurempipalkkaiset eli yleensä isät, eivät käytä mahdollisuutta

vanhempainvapaaseen (STM Tiedote 427/2005). Hallitus onkin esittänyt näihin asioihin jo omat

ratkaisunsa, joiden pitäisi helpottaa tulevaisuudessa näitä ongelmia. Lopputulos jää nähtäväksi.

2.4 Koulutus

Vasta sodan jälkeisinä vuosikymmeninä, kun naisia alettiin tarvita enenevässä määrin

työmarkkinoilla, alettiin miettiä keinoja yhdistää muun muassa äitiys, työ ja opiskelu (Nätkin &

Kyllönen 1985, 12). 1950-luvulla näiden yhdistämisen mallina pidettiin ns. äitiyden vaihemallia,

jossa äitiyden ja eri elämänvaiheet vuorottelivat (Myrdal & Klein 1956). Palaan enemmän tähän
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käsitteeseen äitiysotsikon alla. Riitta Auvinen havaitsi 60-luvulla tekemässä tutkimuksessaan

Ansioäiti ja kotiäiti, että naisten koulutus oli selvästi työssäkäyntiin lisääntyvästi vaikuttava tekijä.

Akateemisesti koulutetuista äideistä kaikki kävivät ansiotyössä. (Auvinen 1968, 35, 38.) 1960-

luvulla naiset alkoivat enenevässä määrin opiskella ja 60-luvun puolivälissä naisten osuus

korkeakouluopiskelijoista nousikin jo noin 50 % (Nätkin & Kyllönen 1985, 6, liite 1). Vaikka jo 60-

luvulla korkeakoulutettujen naisten määrä oli suuri, ei suomalaisessa yhteiskunnassa ole onnistuttu

poistamaan naisten ja miesten tasa-arvoisuutta työ- ja palkkamarkkinoilla. Esimerkiksi SAK:n

tuoreen tutkimuksen mukaan SAK:laisten naisten palkat kokopäivätyöstä olivat keskimäärin 77 %

miesten palkoista. (Pajunen 2005, 10.) Naisten palkat jäävät 10% pienemmiksi silloinkin, kun

nainen on samalla tavalla koulutettu ja samalla ammattinimikkeellä kuin mies (Mäkinen 2002, 9).

Opiskelu ja äitiys nähtiin vielä ainakin 1980-luvulla kulttuurissamme vaikeasti yhteen sovitettavaksi

ja toisilleen vastakkaisiksi tehtäviksi. Tämän ristiriidan naiset useimmiten ratkaisivat siirtämällä

perheen perustamisen ja lasten hankinnan opiskelun jälkeiseen aikaan. Nätkin ja Kyllönen tutkivat

gradussaan 80-luvulla harvinaista opiskelijaäitiyttä. Nätkinin ja Kyllösen tutkimat opiskelijaäidit

halusivat kouluttaa itseään, mutta tunsivat ristiriitaa äitiyden ja opiskelun yhdistämisestä.

Opiskelijaäidin mielessä kilpailivat erilaiset intressit, sekä opiskelu ja siihen liittyvät tavoitteet että

lapsen ja perheen etu. Arkipäivän ristiriidoista ja vaikeuksista huolimatta opiskelijaäidit olivat

ylpeitä siitä, että pystyivät suoriutumaan lasten hoidosta ja opiskelusta. Nätkinin ja Kyllösen

mukaan opiskelijaäitien maailmasta välittyi kuvan vanhan agraariperinteen kaltaisena naisena, joka

oli työteliäs, sisukas, vahva ja ahkera. Sen mukaan nainen selvisi tilanteesta kuin tilanteesta

tekemällä paljon työtä. Nykyaikainen versio tästä on supernainen, joka selviytyy kestävyytensä

ansiosta monesta asiasta. Syyllisyyden tunteet ja huono omatunto syntyi 80-luvun opiskelijaäidille

ajan ottamisesta omiin tarkoituksiin silloin, kun aika olisi pitänyt käyttää perheen tai lasten hyväksi.

(Nätkin & Kyllönen 1985, 53-68.)

80-luvulla ja edelleenkin, äiti nähtiin lapsen tarpeiden täydellisenä tyydyttäjänä ja sitä myöten äitiä

pidettiin myös syyllisenä moniin lapsen ongelmiin. Se on edelleen juurtunut syvälle kulttuuriimme.

Muun muassa opiskelijaäiti epäili alituisesti, aiheuttaako hän opiskelullaan, kiireillään ja muilla

omilla toimillaan lapselle jonkinlaista peruuttamatonta häiriötä. Lapsen voidaankin sanoa olleen

opiskelijaäidille omatunto. Illat ja viikonloput opiskelijaäidit omistivatkin sitten perheelle ja kodille.

Varsinaista omaa aikaa opiskelijaäideillä oli harvoin. Tasapainon lapsen ja opiskelun välillä

opiskelijaäiti saavutti jakamalla vastuuta kodista ja lapsesta miehensä kanssa ja päivähoidon avulla.

(Nätkin & Kyllönen 1985, 71-96.)
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Stakesin työ- ja perhe-elämän yhteensovittamishankkeen Perhevapaatutkimuksen mukaan äidin

lasta edeltänyt työmarkkina-asema oli yhteydessä sekä äidin ikään että ammatilliseen koulutukseen.

Nuoremmilla ja vähemmän koulutetuilla oli muita harvemmin ollut työtä. Perhevapaatutkimuksen

mukaan äidin työssäkäynti ennen lapsen syntymää joudutti usein äidin paluuta työelämään

vanhempainvapaan jälkeen. Akateemisista kolmekymppisistä oli kotona lasta hoitamassa vain

kolmasosa. Koulutus ei kuitenkaan taannut turvallista työsuhdetta, sillä erityisesti akateemisen

tutkinnon suorittaneilla äideillä oli paljon määräaikaisia työsuhteita 1990-luvun lopussa ja 2000-

luvun alussa. Nuorista, alle 30-vuotiaista lasta hoitamasta työelämään palanneista äideistä, vain

puolella oli vakinainen kokopäiväinen työsuhde, kun nelikymppisillä sellainen oli suurella osalla.

(Lammi-Taskula 2004, 43.)

Korkeasti koulutetuille ja helpommin työllistyville äideille perhepoliittiset järjestelmät antavat

kuitenkin lisää liikkumavaraa. Heillä on halutessaan mahdollisuus olla hoitovapaalla, tehdä jonkin

aikaa osa-aikatyötä ja palata sen jälkeen tekemään työtä kokoaikaisesti. Ne äidit, joilla oli

vakituinen työsuhde tai uusi työpaikka tiedossa, valitsevat kuitenkin muita harvemmin kotiin

jäämisen ainakaan lapsen kolmanteen ikävuoteen saakka. Työttömyyden riski ei kuitenkaan poistu

perhevapaan myötä, pikemmin päinvastoin. Pitkän kotonaolon jälkeen on vähäisellä koulutuksella

vaikea löytää ainakaan vakituista kokopäivätyötä. Osittaista hoitovapaata pitivät eniten korkeasti

koulutetut toimihenkilöt. (Lammi-Taskula 2004, 43, 45.)

Salmen mukaan työelämän kiristyminen näkyi 1990-luvulla erityisesti akateemisesti koulutetuilla

epävarmuutena työn jatkumisesta. Myös työhön liittyvää stressiä akateemisesti koulutetut kokivat

muita enemmän. Akateemisesti koulutetut kokivat myös perheen kanssa vietetyn ajanpuutetta

selvästi enemmän (54 %) kuin muut. Akateemisesti koulutetuilla pienten lasten äideillä, oli

kuitenkin vähemmän vaikeuksia olla töissä myöhään sekä osallistua iltatilaisuuksiin ja työmatkoille

kuin muilla pienten lasten äideillä. Akateemisesti koulutettujen vahvaa kiinnostusta ja sitoutumista

työhön kuvaa se, että he vastasivat muita useammin työn olevan heille erittäin tärkeä elämänalue

nimenomaan työn sisällön vuoksi. Kotiasioita koki laiminlyövänsä puolet akateemisesti

koulutetuista vastaajista. Perhe sai jäädä sivuun, kun akateeminen vastaaja uppoutui työhön.

Perheasiat sen sijaan häiritsivät työtä hyvin harvalla. Akateemiset vastaajat kokivat, ettei työ verota

kaikkea heidän energiaansa, vaan työn jälkeen jaksaa tehdä vielä monia asioita. Akateemisesti

koulutetut naiset ja miehet viettivät vapaa-aikaansa yhtä paljon perheen kanssa. Akateemisesti

koulutetut harrastivat vapaa-aikanaan vähemmän kuin muunlaisen koulutuksen saaneet.

Tutkimuksen mukaan työ toimi erityisesti akateemisilla naisilla myönteisenä vastapainona
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perheelle. Puolet heistä mainitsi, että työssä oli mukava olla vapaana perheen hälinästä. Työ- ja

perhe -tutkimuksen mukaan työmotivaatio oli siis vahva, eikä sitä perheestä huolehtiminen

vähennä, pikemminkin lisää. Melkein 80 % akateemisista naisista ilmoitti, että jatkaisi työtään,

vaikkei se sitä taloudellisesti tarvittaisi. (Salmi 2004b, 117-122.) Salmen mukaan Työ- ja perhe -

tutkimukseen osallistuneet akateemiset naiset olivat ilmeisesti hyvin pitkälti samaa mieltä kuin

Anneli Anttonen (2003, 166), joka toteaa, että vanha kotiäitiyhteiskunta oli ristiriidassa naisten

koulutustason nousun kanssa. Anttonen ihmetteleekin, miksi opiskella, jos tavoitteena on kotiäitiys.

Työ- ja perhe-projektissa haastatelluilla useimmilla johtajilla ja esimiehillä todettiin työn- ja

perheen yhteensovittamisessa olevan sokea piste. Vanha perinne ajatella työntekijää vain

työntekijänä näkyi haastatteluissa useilla tavoilla. Esimiesten ja johtajien puhe työn- ja perheen

yhteensovittamisesta perustui usein omiin henkilökohtaisiin kokemuksiin. Vain harvat olivat

pohtineet pidemmälle niitä haasteita, joita työn ja perheen suhde luo työn organisoinnin

käytännöille. Valtaosa Työ- ja perhe-projektiin haastatelluista työntekijöistä kertoi useimmiten

hyväksyvänsä, että työtoveri myöhästyy perhesyiden takia töistä, joutuu lähtemään kesken

työpäivän, on pari päivää poissa tai puhuu työpaikalla perheeseen liittyviä puheluita. Työntekijät

uskoivat myös esimiestensä ja työtovereidensa suhtautuvan myönteisesti heidän omiin työn- ja

perheen yhteensovittamisen tarpeisiinsa. Suuri enemmistö uskoi myös johdon hyväksyvän sen, että

työntekijä on poissa töistä muutaman päivän sairastuneen lapsen takia. (Salmi 2004c, 133-134.)

Kivimäen eri tutkimuksissa haastateltavat mainitsivat, että siihen, miten muu työyhteisö suhtautuu

hoitovapaalle jääneeseen työntekijään vaikuttaa erityisesti esimies ja hänen taustansa. Esimiehen

oma elämänkokemus ja tausta ovat merkittäviä tekijöitä työpaikan työn ja perheen

yhteensovittamisen ilmapiirin luomisessa. Perhekeskeisyys työpaikalla lisääntyi, jos esimies oli

nainen ja perheellinen.  (Kivimäki 1996, 6-7; Kivimäki & Otonkorpi-Lehtoranta 2003, 85.) Perhe-

ystävälliset käytännöt työelämässä -tutkimushankeen mukaan, jossa tutkittiin työelämän käytäntöjä

viidellä eri työpaikalla, esimies oli mahdollistaja, joka joko teki tai ei tehnyt tilaa perheellisyydelle.

Vaikka esimies ja työtoverit tukisivatkin työntekijän perhemyönteisiä ratkaisuja, työntekijä saattoi

silti syyllistää itseään omista ratkaisuistaan. Työtovereilta saatu tuki oli kuitenkin vaikeissa

tilanteissa tärkeää samoin kuin esimieheltä saatu myönteinen palaute. Kivimäen ja Otonkorpi-

Lehtorannan mukaan miehet eivät ole kuitenkaan juurikaan tottuneet puhumaan yksityisasioistaan

työpaikalla, ainakaan esimiehelle. Miesten ei myöskään oleteta olevan työpaikoilla kiinnostuneita

tunneasioista ja perheestä puhuminen saatettiin tulkita jossain määrin heikkoudeksi. Naisvaltaisessa

työyhteisössä työskenteleville naisille perheestä puhuminen oli sen sijaan luonnollista ja useimmille

tuttua. Mutta naisetkaan eivät puhuneet lapsistaan, ellei työtoverilla ollut asiassa vaihdettavaa, sillä
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perheasiat eivät työpaikoilla kiinnostaneet perheettömiä. (Kivimäki & Otonkorpi-Lehtoranta 2003,

80-89.)

2.5 Raskaus

Lapset, perheen perustaminen ja avioliitto ovat Juntusen ja Kratsin mukaan nykyisin tulleet yhä

henkilökohtaisemmiksi ja tietoisemmiksi valinnoiksi. Ne eivät ole enää osa itsestään selvänä

pidettyä elämänkulkua. Lapsen hankinta ja vanhemmaksi ryhtyminen saatetaan nykypäivänä

suunnitella hyvin tarkkaan. Lapsi on tervetullut, kun taloudellinen tilanne ja uranäkymät antavat

myöden. (Juntunen & Krats 1997, 13, 19.)

Ensimmäistä kertaa vanhemmaksi tulo on tärkeä vaihe ihmisen elämänkulussa. Siinä on sovitettava

yhteen oma halu tai haluttomuus vanhemmaksi sekä yhteiskunnan ja kulttuurin siihen liittämät

odotukset. Vanhemmaksi tulevalta odotetaan, että hänen suhtautumisensa muuttuu muun muassa

suhteessa itseen, puolisoon, omiin vanhempiin ja elämäntapoihin. (Karila 1992, 47.) Pirkko

Niemelän mukaan äitiys on elämänvaihe, johon asettumista voidaan pitää tietynlaisena kriisinä.

Kriisin läpikäyminen on kuitenkin välttämätön edellytys äidiksi tulemiselle. Lapsi tulee äidin

elämän keskelle, jossa äidillä on usein oma koulutus, työ, omat harrastukset ja vapaa-aika. Äidin

onkin jossain määrin luovuttava entisestä elämästään ja annettava uuden elämänsä muotoutua

vauvan tarpeiden mukaan. Lapsen syntymä asettaa uudenlaiset vaatimukset myös kotielämälle.

(Niemelä 1989, 142-147.)

Elämänsä ja ihmissuhteidensa muutosten keskellä äiti muuttuu myös itse. Tuleva äiti on ylpeä ja

onnellinen siitä, että on raskaana, mutta toisaalta tuntematon tulevaisuus, oman elämän ja

ihmissuhteiden muuttuminen tekevät hänet epävarmaksi. Jos äidin identiteetti rakentuu myös

muiden elämänalueiden kuin äitiyden varaan, äidillä on varaa hyväksyä epävarmuutensa. Jos äiti on

ollut ennen raskauttaan hyvin epävarma itsestään, eikä ole voinut rakentaa omaa identiteettiään

työnsä, puolisona olemisen ja niin edelleen varaan, hän hakee usein äitiyden avulla itselleen

identiteettiä ja vahvempaa itsetuntoa. Tällöin hänellä ei ole varaa kokea itseään äitinä epävarmaksi,

vaan hänen täytyy vaatia itseltään, että kaikki sujuu moitteettomasti. Hän haluaa olla täydellinen

äiti, koska se on välttämätöntä, jotta hän voisi kokea itsensä hyväksi ja arvostetuksi. Epävarmuus

suhteessa lapseen, edessä olevat elämän ja ihmissuhteiden muutokset ja epävarmuus omasta itsestä

aiheuttavat, että tuleva äiti ei ole raskauden aikana pelkästään onnellinen. Raskauden aiheuttaman

ilon ja ylpeyden tunteen ohella hän saattaa tuntea myös negatiivisia tuntemuksia. Mutta vanhasta
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elämästä luopumisen aiheuttaman surun ja kiukun ilmaiseminen ja hyväksyminen luo kuitenkin

tilaa tulevalle lapselle. (Niemelä 1989, 148-151.)

Riitta Paavilainen (2003, 67-73) on tutkinut väitöskirjassaan äitien ja isien kokemuksia liittyen

lapsen odotukseen ja raskaudenaikaiseen äitiyshuollon seurantaan ja ohjantaan. Paavilaisen

tutkimuksessa joillekin äideille raskaus ja lapsen syntyminen merkitsi vain väliaikaista katkosta

työssä käyntiin. Toisilla äideillä työhön paluu kävi puolestaan epävarmaksi tai siirtyi kauemmaksi

tulevaisuuteen, kuten niin monessa muussakin edellä mainitussa tutkimuksessa. Työstä poissaoloa

äidit  eivät  kuitenkaan  pitäneet  uhrauksena.  Jo  raskausaikana  ansiotyössä  käyvien  äitien  piti

irrottautua työnteosta neuvolakäyntien ja sairaslomien ajaksi. Sairaslomalle äidit olivat kuitenkin

varsin haluttomia jäämään, sillä työtä yritettiin tehdä jopa huonokuntoisenakin. Itse työssään äidit

eivät myöskään halunneet näyttää väsymystään muille. Työssäkäyvät äidit kokivat äitiyslomansa

usein vapauttavana aikana, jolloin saattoi kunnolla paneutua itsensä hoitamiseen, vauvan

tarvikkeiden osteluun ja odotuksesta nauttimiseen. Vapauttavaksi koettiin myös rutiinimaisen,

raskaan ja stressaavan työn jättäminen väliaikaisesti. Toisaalta osa äideistä tunsi menetyksenä

äitiyslomalle jäämisen, koska loma irrotti heidät työtovereista ja aikuisten keskinäisen

vuorovaikutuksen tuomasta virkistyksestä.

Useille äideille opiskelu ja työ ovat tärkeitä elämän osia. Koulutus on naisen oma valinta ja itse työ

muodostaa usein tärkeän osan hänen identiteettiään, tuo hänelle ystäviä ja omanarvontuntoa.

Tulevaa äitiä askarruttaa muun muassa se, että äitiysloma katkaisee työsuhteen, eikä hän

jälkeenpäinkään voi antautua työlleen niin kuin ennen. Työstä luopuminenkin edellyttää tietynlaista

surutyötä. (Niemelä 1989, 145.) Tiivistetysti voidaan sanoa, että raskausajasta alkaa siis syntyä

eräänlainen äitiyden tila, johon tulee uusia ulottuvuuksia lapsen myötä. Tätä tilaa järjestävät arjen

toiminnot ja kaikki ne tunteet ja ruumiilliset muutokset, jotka äitiyteen liittyvät.  (Nousiainen 2004,

79.)

2.6 Äitiys

Ritva Nätkinin (1997, 150-152 & 1991, 14) mukaan hyvän äidin kategoria on historiallisesti

muuttuva ja sillä tarkoitetaan eri aikoina eri asioita. Äitiys onkin kulttuurinen ja historiallinen

konstruktio, joka koostuu monista suhteista ja joka on jatkuvan määrittelyn alaisena. Nousiaisen

mukaan äitiyden kulttuurinen kuva on myös ristiriitainen ja moraalisilla koodeilla väritetty.

Äitiyden voidaan ajatella rakentuvan myös tilassa, jota kulttuuristen käsitysten ohella rajaavat omat
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kokemukset ja vuorovaikutussuhteet. (Nousiainen 2004, 78, 168.) Näistä tärkeimpänä

vuorovaikutussuhteena voidaan pitää lapsen ja äidin suhdetta (Nousiainen 2004, 79; Nätkin 197,

153). Moraalin käsite liitetään usein äitiyteen ja äitimyyttiin. Moraalikoodeja sisältävät kulttuuriset

kertomukset pitävät sisällään myyttejä hyvästä ja pahasta äidistä. (Nousiainen 2004, 169; Nätkin

1991, 13.) Nämä sisältävät, sekä äitien ominaisuuksiin että toimintaan liittyviä tekijöitä. Äideiltä

odotetaan kulttuurisesti lapsen hyvän tavoittelemista ja omista tarpeista vaikenemista. (Nousiainen

2004, 169; vrt. Karila 1992; Niemelä 1989.) Nousiaisen mukaan äitiyteen liittyvät moraalikoodit ja

uskomukset ovat pitkälti samoja, kuin 1800-luvun puolivälin jälkeen, jolloin äidit nousivat tärkeään

yhteiskunnalliseen asemaan kodin hengettärenä ja perheen yhtenäisyyden ja uusintamisen

keskiössä. Eli Nousiaisen mukaan äitiyden kulttuurinen tila on kaikesta huolimatta suhteellisen

muuttumaton. (Nousiainen 2004, 58.) Myös Nätkin (1991, 12-13 & 1997, 150-152) allekirjoittaa,

että yhä edelleen on olemassa tietty äitiysideologia, jonka määrittämällä ”oikealla” tavalla äitien on

kuulunut ja kuuluu elää. Nätkinin mukaan naiset kuitenkin ovat kautta historian kamppailleet tätä

määritystä vastaan. Nykyään tilalle on jossain määrin saattanut tulla tilalle muun muassa ”me

halumme kaiken” ideologia, jonka mukaan äidillä on päämääriä ja tavoitteita myös omalle elämälle

(Nätkin 1991, 12-13).

Eeva Jokisenkin mukaan äidin rooli on kuitenkin tiukimpia olemassa olevia sosiaalisia rooleja ja

erilaisen ja moninaisen äidin representaatioita on vähän. Neitsyt Mariaa on usein pidetty

eräänlaisena äitiyden symbolina. (Jokinen 1996, 13- 15.) Neitsyt Mariaan liitetään muun muassa

äidillinen nöyryys, neitseellisyys, äidin rakkaus ja äidin ainutlaatuisuus, johon päästään tietynlaisen

masokismin avulla (Kristeva 1993, 137-162). Nykyajan äidit kuitenkin tuntevat tämän näkemyksen

varsin usein ristiriitaisena, eivätkä aina tunnista itseään tästä kuvasta. (Kristeva 1993, 156-162,;

Jokinen 1996, 12-15; Nätkin 1997, 244, 248-249). Mutta yksityisenkin äidin kokemusmaailmassa

uskomuksilla ja myyttisillä kuvilla on edelleen paikkansa (Nousiainen 2004, 168).  Myös Jokinen ja

Nätkin ovat omissa tutkimuksissaan samaa mieltä muiden tutkijoiden kanssa siitä, että äidin rooliin

sopeuttaa äitimyytti (Jokinen 1983, 53; Nätkin 1997, 250). Muun muassa Nätkinin tutkimuksessa

Kamppailu suomalaisesta äitiydestä, äidit hyödynsivät myyttisiä aineksia omia äitiyskokemuksiaan

tulkitessaan (Nätkin 1997, 250). Äitimyytti opastaa, helpottaa ja jopa tukahduttaa äitiyttä

samanaikaisesti ja sen avulla ristiriitaisiakin tunteita pystytään käsittelemään (Jokinen 1983, 53).

90-luvun tutkimuksessaan Jokinen tutkikin, millainen on tämä myyttinen suomalainen

kaikenjaksava ja -kärsivä äitihahmo ja kuinka hahmo kirjoitetaan ja kirjoittuu nykyäitien teksteissä

(Jokinen 1996, 16). Myös Sinikka Nopola toteaa, että suomalaisessa yhteiskunnassa äiti

määritellään edelleen pitkälti myytin mukaisesti. Äidillä on taloudessa mies, äiti omistautuu
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pääasiassa lapselleen, äidillä on ainoastaan myönteisiä tunteita lasta kohtaan, äiti ei ajattele omaa

etuaan ja äiti joustaa jatkuvasti töissään lapsen takia. (Nopola 1991, 68.) Kirsi Nousiainen on

omassa tutkimuksessaan tutkinut lapsistaan erillään asuvien äitien äitiysidentiteetin rakentamisen

tiloja. Hänen mukaansa äitiyden kulttuuriset rajat näkyvät nykypäivänä varsin ahtaina, vaikka

äitiyttä esiintyykin monissa muodoissa. Nämä rajat pohjaavat pitkälle vanhoihin myytteihin äidin

merkityksestä lapsen hyvinvoinnille. Myyttejä ovat edelleen muuttumattomat käsitykset äidin

velvollisuuksista ja tehtävistä perheen yhtenäisyyden ja koossa pysymisen turvaamiseksi.

(Nousiainen 2004, 66.)

Vauvan syntyminen tuo monenlaisia muutoksia perheeseen. Näitä muutoksia vanhemmat eivät osaa

aina etukäteen arvioida eikä ennakoida. Kun perheeseen on syntynyt vauva, alkuaikoina elämä on

vauvakeskeistä. (Nieminen & Nummenmaa 1985, 168.) Lapsi muuttaa Jokisen 80-luvun

tutkimuksen mukaan äitien elämää hurjasti ja odottamattomasti. Tutkimuksessa äidit kertoivat,

kuinka lapsen tarpeista tulikin yhtäkkiä tärkeämpiä kuin omista tarpeista. Monet korostivat tulleensa

myös vähemmän itsekkäiksi. Joidenkin äitien mielestä maailma jopa tuntui pienenneen lapsen

myötä. Toinen naisten havaitsema elämänmuutos oli lapsen sitovuus. Toisaalta monet äideistä

halusivatkin viettää paljon aikaa lapsen kanssa erityisesti työajan jälkeen, jos äiti oli jo palannut

työelämään. Lapsi oli äitien mukaan kuitenkin ainutlaatuinen ja hänen seuraamisensa antoisaa.

Häiritsevänä asiana äidit pitivät sitä, ettei yhteistä kahdenkeskistä aikaa miehen kanssa enää ollut.

Samalla tavalla ei myöskään voinut viettää vapaa-aikaa, kuten ennen lapsen syntymää. Kolmas

elämänmuutos, jota äidit kokivat, oli lapsen elämää rikastuttava vaikutus. Äidit kertoivat osaavansa

arvostaa elämässä pienempiä asioita kuin ennen. He kertoivat olevansa iloisempia, sekä oppineensa

ja kokeneensa uusia asioita. Jokinen toteaakin analyysissaan lasten täyttäneen jonkinlaisen äitien

tyhjiön. Neljäs elämänmuutos, jota äidit kokivat, oli lapsen elämää rauhoittava vaikutus,

”hillumiskaudesta” oli siirretty perhe-elämän kauteen. Jokisen haastateltavien äitien lapset olivat

noin vuoden ikäisiä. Lapsen aiheuttamiin elämänmuutoksiin oli ollut jo aikaa sopeutua ja äidit

tuntuivat olevan onnellisia ja tasapainoisia. (Jokinen 1983, 52-57.)

Lapsen synnyttäminen ja äitiyslomalle jääminen muuttavat täysin aiemmin työssä käyneen äidin

elämäntilanteen. Ajallisesti merkityksellinen elämäalue, työrooli, jää kokonaan pois. Tämä muutos

on jokaisen äidin tiedossa ennen lapsen syntymää, mutta sen merkitys ilmenee vasta, kun äiti on

kotona lapsen kanssa. Työroolista luopuminen saattaa aiheuttaa ongelmia niille äideille, joiden

elämänarvojen hierarkiassa työ on keskeisessä asemassa ja joille tilapäinenkin arvojärjestyksen

muuttaminen on vaikeaa. (Nieminen & Nummenmaa 1985, 171.)
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Marja Kurosen äitiys- ja lastenneuvolan toimintakäytännöistä kertovan tutkimuksen mukaan naisen

tulee tehdä aktiivisia järjestelyjä päästäkseen välillä irtautumaan kodista ja lapsenhoidosta, kun taas

miehen oman ajan mahdollisesta puuttumisesta ei edes keskusteltu. Miehelle oma-aika oli

tutkimuksessa itsestään selvyys. Miehen osallistuminen lasten hoitoon tapahtui työn sallimissa

rajoissa. Miehen työssäkäynti otettiin yhtä itsestään selvänä kuin naisen kotonaolo lapsen ollessa

pieni. (Kuronen 1994, 90, 98.)

Ajatus kodista lapsen hoidon parhaana paikkana ja äidistä parhaana hoitajana elää vahvasti itse

äideissä ja yhteiskunnassa. Kuronen löysikin samanlaisen ajattelumaailman myös

neuvolakäytännöistä. (Kuronen 1994, 92.) Myös Anttosen mukaan yhteiskunta, ammattilaiset ja

vanhemmat itse ovat alkaneet pitää normaalina asiantilana, että lapsi on kotona ensimmäiset vuodet.

Pitkät hoitovapaat ja vahva sitoutuminen omien lasten hoitoon kuuluvat ikään kuin normaaliin

äitiyteen. (Anttonen 2003, 178-185) Kurosen mukaan, jos äiti kuitenkin aloitti työt lapsen ollessa

pieni, hän pyrki vakuuttamaan olevansa vastuullinen ja huolehtiva äiti työhönmenosta huolimatta.

Äidit korostivat neuvolassa, ettei lapselle tule ylimääräisiä rasituksia äidin työhönmenosta.

Tavallisin perustelu syy työhön paluuseen oli raha ja omien tulojen välttämättömyys. (Kuronen

1994, 92; Jokinen 1983, 34; Salmi 2004b, 124.) Lapsen ollessa muutaman vuoden vanhempi

palkkatyötä näytettiin neuvolassakin kuitenkin pitävän itsestään selvyytenä, ja silloin se olikin äidin

itsenäisyyden yksi mitta (Kuronen 1994, 94).

Myös äitiyteen liittyvää väsymystä on jonkin verran tutkittu. Tuula Gordonin mukaan äidit väsyvät

ja turhautuvat kotona olemiseen, ei niinkään äitinä tai lasten kanssa olemiseen. Väsymys ja

riittämättömyys syntyivät kotitöiden paineessa ja ajan puutteessa. (Gordon 1990, 54-56, 58, 114.)

Jokisen tutkimuksessa äitien väsymys oli puolestaan tilan kokemus. Äitiys ja kotona oleminen

olivat ristiriitaisia, sillä molempiin liittyi iloa ja ahdistusta. (Jokinen 1996, 184.) Jokinen lainaa

tutkimuksessaan Julia Kristevaa, joka kirjoittaa, että naiset eivät vain synnytä tuskalla, vaan

synnyttävät tuskan ja tuntevat ikuisesti tuskaa äitiydestään. Jokinen mukaan tämän asian

ymmärtäminen tuotti hänelle huojennusta. Äitiys ei olekaan pelkkä järjestelykysymys tai oikea

asenne. Outoa ei olekaan kokea olevansa ristiriitainen äiti. (Jokinen 1994, 67.) Myös Nätkinin

mukaan, äitiys ei ole pelkästään palkitseva asia, sillä siihen liittyy paljon ristiriitaisuuksia ja

ahdistusta. Äitiyttä voidaan muun muassa pitää kahlitsevanakin asiana. (Nätkin 1991, 12.) Myös

Kivimäen raportoiman tutkimuksen kirjoituksissa tuotiin esille huonoa omatuntoa siitä, että äidit

eivät tunteneet olevansa riittäviä missään, ei perheessä, eikä työssä. Huonoa omaatuntoa tunsi

esimerkiksi juuri lapsensa hoitopaikkaan vienyt äiti. Myös siinä tapauksessa, että ei menty työhön ja
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omistauduttiin perheelle, koettiin huonoa omaatuntoa siitä, että koulutus menee hukkaan.

Useimmiten alkuvaikeuksien jälkeen päiväkoti tuntui kuitenkin äideistä hyvältä paikalta jättää

lapset hoitoon. (Kivimäki 1996, 21.)

Jokisen mukaan väsymys on tilan kokemus ja äidit ovat väsyneitä yleensä kotona tai kodin ja työn

välissä. Väsymyksen voidaan siis sanoa seuraavan tilasta toiseen. Kotiin sijoitettu väsyminen

synnyttää Jokisen mukaan usein mielikuvan siitä, että äidit ikään kuin tuntevat jääneensä vangiksi

kotiin. Väsyminen liitetään usein myös yksin lasten kanssa olemiseen, ilman toista aikuista.

(Jokinen 1994, 79-80; Jokinen 1996, 177-184.) Jokinen teki toisessa tutkimuksissaan havainnon,

etteivät vain vauva ja lapsi tarvitse lämmintä ja hyväksyvää vuorovaikutusta, vaan sitä tarvitsevat

myös aikuiset. Lasten ollessa pieniä monilta suomalaisilta äideiltä puuttuu Jokisen mukaan juuri

muiden aikuisten seura. (Jokinen 1994, 182.) Myös Nousiaisen tutkimuksessa äidit kertoivat

epävarmuudesta erityisesti ensimmäisen lapsen kanssa sekä yksinäisyyden tunteesta. Nousiaisen

mukaan liiallinen työtaakka, aikuisen tuen puute, yksinäisyys ja äitiys koko identiteetin

keskeisimpänä alueena ovat muiden muassa tekijöitä, jotka osaltaan vaikuttavat naisen tekemiin

ratkaisuihin elämässään. Vaikka äitiydestä nautitaan, voi se käydä uuvuttavaksi. Nautinto syntyy

lasten kanssa olemisesta, mutta uupumus ja raskauden kokemus kaventavat kokemusta itsestä

moniulotteisena naisena. Osa itsestä ikään kuin katoaa. Kirsi Nousiaisen tutkimuksessa nousivat

esiin myös äitiyden ne elementit, joissa korostuu työnteko, venyminen moneen suuntaan sekä

riittämättömyyden ja sitä seuraavan syyllisyyden tunne. (Nousiainen 2004, 83-86.)

Yksinäisyyden tunteeseen äidit usein etsivät seuraa muista hiekkalaatikon äideistä. Hiekkalaatikko

mainitaankin useissa tutkimuksissa merkittäväksi asiaksi äidin sosiaalisen elämän kannalta. Jokisen

mukaan tämä hiekkalaatikko on suomalaisessa kulttuurissa kuitenkin mielletty naisiseksi ja siten

hierarkkisesti vähempiarvoiseksi kuin miesten keskinäisen kommunikoinnin ja kokoontumisen tilat.

Jokisen mukaan hiekkalaatikko on osa äidin, keittiön ja kodin ”taikaympyrää”, suljetulla viivalla

merkittyä  tilaa.  Samalla  se  on  tila  tai  paikka,  jota  äidit  itsekin  rakentavat  ja  tekevät  siitä  oman

luomuksensa. (Jokinen 1996, 181-182.) Myös Nousiaisen tutkimuksen mukaan

vuorovaikutussuhteita etsittiin muista samassa elämäntilanteessa olevista äideistä, kun isät olivat

poissa. Joillekin äideille hiekkalaatikkoäitiys ei kuitenkaan tuottanut tyydytystä. Tämän Nousiainen

katsoo johtuvan siitä, että hiekkalaatikolla toisilleen vieraat naiset pitäytyvät turvallisilla

keskustelualueilla, kuten vaippamerkeissä ja lapsen kakan värissä, ja se ei välttämättä vastaa

kaikkien vuorovaikutustarpeisiin. Nousiainen tulkitsee tämän niin, että omassa tutkimuksessaan

naiset eivät halunneet asettua tilaan, jossa yksinomaan äitiys hallitsee. (Nousiainen 2004, 84-85.)
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Mia Kunts (2004, 72) ja Helsingin Sanomat (20.1.2004) yhdistävät internetin keskustelupalstat ja

nykyäidit metaforisesti hiekkalaatikkoon. Nämä ovat jossain määrin tulleet korvaamaan äitien

sosiaalista hiekkalaatikkoelämää, sillä keskustelupalstoilla etsitään toisia samanhenkisiä äitejä.

Aluksi äidit keskustelevat kaikille yhteisillä palstoilla ja sitten, kun tullaan tutummiksi, siirrytään

jatkamaan henkilökohtaisempaa keskustelua käyttäjärajoitetulle omalle palstalle. Keskustelupalstat

ovat siis nykyajan hiekkalaatikoita, joissa vieraillaan jo raskausaikana.

Jokinen (1994, 86-95) löysi tutkimuksessaan varsin usein äideille tyypillisen ajattelumaailman,

jonka mukaan lapsiaan hoitava äiti on ”vain kotona”. Kotiin jääminen sijoittuu lähtemisen ja työn

tekemisen vastakohdaksi ja myös hierarkkisesti alemmaksi. Jokisen mukaan tämä liittyy muun

muassa kehityspsykologian skeemoihin, joiden mukaan yksilön eriytyminen ja kodin jättäminen

ovat kypsyyden edellytys. Jokinen kuvaa saavansa voimakkaita tunteita siitä, että äiti joka haluaa

jäädä kotiin ja hoitamaan lapsiaan, kuvaa itseään harmaaksi pieneksi hiirulaiseksi. Kiukku ei

kohdistu tähän yksittäiseen kirjoittajaan, joka ilmaisee oman subjektiivisen näkemyksensä vaan

siihen, että hän näkee kommentilla pitkät juuret kulttuuriseen merkityksenantoon. Kotiin jääminen

saattaa edustaa Jokisen (ref. 1994, 86-95) mukaan myös eräänlaista Judith Adlerin (1992, 1994)

tutkimaa munkkiteologisuutta. Sillä Jokisen tutkimuksessa äidit yhdistivät kotiin jäämiseen henkisiä

arvoja, opiskelua, terveyttä, rauhallisuutta, sisäisen vaiston kuulemista, aikaa ajatella, todellista

vapautta ja itsensä kohtaamisen tuskaa.  Jokisen tutkimuksessa paikalleen jäämisen ja pienuuden

pelon lisäksi äitien hyvää oloa järkytti uhkaava epäjärjestys. Jokisen mukaan hänen tutkimissaan

äitien elämäkerroissa suurimmassa osassa äidit mainitsivat, että asiat on laitettava

tärkeysjärjestykseen. Tämä tärkeysjärjestysajattelu oli sisäisesti varsin ristiriitainen. Jokisen mukaan

ajattelutapa, lapsi on tärkein ja koti saa pölyyntyä, ei toimi, koska tärkeysjärjestys on myös

järjestystä. Jokisen mukaan sotkuinen, sekaisin oleva ympäristö aiheuttaa vaan tympeyttä ja lisää

väsymystä. Nämä järjestykset ja epäjärjestykset ovat varsin kulttuurisidonnaisia. Jokisen mukaan

tunnetta, ettei pysty järjestämään ja että elämä on sotkuista tai kaaosta, seuraa usein oman ruumiin

laiminlyönti. Pölykoirat ikään kuin imeytyvät ihon läpi omaksi likaisuudeksi. Tästä esimerkkinä

Jokinen kertoo, ettei äiti saa hampaitaan harjattua, vaatteet ovat rikki ja niin edelleen.

Alva Myrdal ja Viola Klein hahmottivat 50-luvulla niin sanotun äitiyden vaihemallin. 1950-

luvullahan naisia alettiin yhä enemmän tarvita työelämässä. Tämän mallin mukaan naisen eri

tehtävät sijoitettiin saman elämänkaaren eri vaiheisiin. Ensin äiti opiskeli ja seuraavaksi oltiin ehkä

hiukan aikaa töissä ennen avioliittoa ja lapsia. Avioliiton solmimisen jälkeen tehtiin lapset ja kun

lapset olivat isompia, äidille jäi taas aikaa ammatilliselle uralle. (Myrdal & Klein 1956, 28-30, 185-
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197.) Jokisen (1996) mukaan tämä vaihemalli on syntynyt naisten omien toiveiden ja yhteiskunnan

tarpeiden vuorovaikutuksessa. Vaihemallin voidaan katsoa olevan yksi edellytys palkkatyöäitiyteen

liittyvälle sukupuolisopimukselle. Jokinen näkee tämän samantapaisen vaihemallin näkyvän myös

1970-1980-lukujen Kaksplus-lehdissä, joita hän tutki osana omaa äitiystutkimustaan. Jokinen

tulkitsi tämän hallitsevaksi puhe- ja maailmanjärjestystavaksi, jossa äitiys ja naiseus vuorottelevat

lineaarisessa ajassa. Jokinen teki tutkimuksessaan havainnon, että väsyminen kuului äitiyden

vaihemalliin siten, että sen aikana kuuluikin olla väsynyt, eikä väsyminen enää tarkoittanut huonon

äidin merkkiä. Toisaalta liiallinen väsymys tulkittiin johtuvaksi siitä, että äiti ei ole osannut

antautua ja omistautua tarpeeksi äitiydelle. Jokinen toteaa vaihemallin nerokkaaksi keksinnöksi,

jolla rajataan äitiyden rajatila tietyn mittaiseksi ajaksi, minkä pituutta säädellään milloin ”lapsen

parhaalla” kehityspsykologisesta näkökulmasta, milloin rahavarojen runsaudella tai niukkuudella

jne. Vaihemalli on yksi ratkaisu siihen, kuinka naiset voivat yhdistää ansiotyön ja äitiyden tai jopa

kuinka naiset voivat saada kaiken ja nauttia siitä. (Jokinen 1996, 113-136.) Myös neuvoladiskurssia

tutkinut Marjo Kuronen (1994, 88-95) teki omassa tutkimuksessaan havainnon hyvin samanlaisesta

neuvolassa esitetystä äitiyden vaihemallista. Tässä mallissa nainen jää pois töistä äitiysloman

alettua ja palaa mieluiten silloin, kun lapset ovat leikki-ikäisiä, 2-3-vuotiaita. Tänä aikana äiti

omistautuu äitiydelle.

2.7 Perhevapaat

Äitiyspäiväraha ja äitiysloma tulivat suomalaisen sairausvakuutusjärjestelmän osaksi vuonna 1964.

Vuoden 1964 jälkeen sekä äitiyspäiväraha, että äitiysloma ovat kokeneet useita muutoksia.

Ansiosidonnainen päiväraha lisäsi äitiysloman käyttöä, ja pitenevä äitiysloma helpotti naisten

valintaa työuran ja perheen välillä, jolloin naisten työurasta tuli jatkuva. (Rissanen 2000, 68, 70.)

Nykyinen äitiysloma on noin neljä kuukautta kestävä loma, ja se alkaa 30-50 arkipäivää ennen

laskettua synnytysajankohtaa. Vanhempainloma on äitiysloman jälkeen jatkuva noin seitsemän

kuukautta kestävä loma, jolloin hoitaja voi olla isä tai äiti. Hoitovapaalla tarkoitetaan työntekijän

oikeutta jäädä äitiys- ja vanhempainloman jälkeen hoitamaan lasta kotiin palkattomasti enintään

siihen saakka, kun lapsi on täyttänyt kolme vuotta. Tällöin kotiin jäävällä vanhemmalla on oikeus

kotihoidon tukeen. (Kivimäki 2001, liite 1, 21-22.) Kotihoidon tukea voi myös saada, vaikkei

olisikaan hoitovapaalla mistään työpaikasta (Anttonen 1999, 45, 82). Perhevapaaoikeuksilla

tarkoitetaan edellä mainittujen lisäksi myös isyyslomaa ja osittaista hoitovapaata (Kivimäki 2001,

21-22). Osittaisella hoitovapaalla tarkoitetaan työntekijän oikeutta lyhentää lapsen hoidon vuoksi

työaikaansa. Osittaista hoitorahaa saa, jos alle kolmivuotiaan lapsen vanhemman keskimääräinen
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viikoittainen työaika on lapsen hoidon vuoksi enintään 30 tuntia viikossa. Lapsen vanhemmalla on

oikeus osittaisen hoitovapaaseen ja hoitorahaan myös lapsen koulun aloittamista edeltävältä

lukuvuodelta, jos lapsi osallistuu esikouluun sekä ensimmäisen ja toisen lukuvuoden ajalta kouluun

mentäessä. (Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 1996.)

Pohjoismaissa vanhempainvapaan pituus on kansainvälisessä vertailussa pitkä aika. Myös

rahallinen korvaus on melko korkea suhteessa palkkaan, ja nythän on jälleen esitetty korotuksia

vanhempainvapaalta saatavaan korvaukseen. Palkalliset vanhempainvapaat ovat tyypillisin keino

tukea pienempien lasten kotihoitoa. (Anttonen 2003, 162.) Useimmissa perheissä nainen on

edelleen se, joka jää perhevapaille hoitamaan lasta. Miehet ovat kuitenkin yhä lisääntyneessä

määrin alkaneet käyttää hyödykseen isyyslomaa ja vanhempainlomaa. Sutelan (1999b, 50-51)

esittelemän työolotutkimuksen (1997) mukaan vain 43% niistä miehistä, joilla oli oikeus näihin

lomiin, oli poissa työelämästä. Miehillä työelämän katkokset olivat kuitenkin lyhyitä, sillä 83 %:lla

lastenhoitojakso oli alle kaksi kuukautta. Saman tutkimuksen mukaan eniten vanhempainlomia ja

hoitovapaata käyttivät korkeasti koulutetut miehet, joiden vaimon palkkataso oli niin korkea, että

miehen oli mahdollista jäädä kotiin. Kivimäen raportoiman tutkimuksen mukaan (1996, 2) äitien

hoitovapaan käyttö lisääntyi perheen isän tulojen kasvaessa. Jos hoitovapaata ei perheessä pidetty,

tärkein syy oli taloudellinen.

2.7.1 Hoitovapaa ja lasten kotihoidontuki

Työntekijällä on työsopimuslain (55/2001) mukaan oikeus jäädä hoitovapaalle, kunnes lapsi täyttää

kolme vuotta. Hoitovapaata voidaan pitää enintään kaksi vähintään kuukauden pituista jaksoa.

Hoitovapaata saa vain toinen vanhemmista kerrallaan. Lain mukaan työnantajan on sijoitettava

hoitovapaalta palaava työntekijä takaisin aikaisempaan tai siihen rinnastettavaan työhön. Kivimäen

raportoiman tutkimuksen haastateltavat kuitenkin totesivat, että lastenhoitovapaan aikana saattoi

työssä tapahtua niin paljon muutoksia, että omaan työnkuvaan kuulunut työ loppui koko

organisaatiosta. Myös henkilöstön vähennykset olivat voineet aiheuttaa tilanteen, jolloin

hoitovapaalla oleva vanhempi oli saanut todeta työpaikkansa olevan uhattuna. Työyhteisössä

hoitovapaa aiheuttaa sen, että työt joudutaan järjestämään uudelleen työntekijän jäädessä pois

pidemmäksi aikaa. (Kivimäki 1996, 4-6)

Hoitovapaalle lähtijän töiden järjestäminen on erilaista eri työpaikoissa. Voi olla, että varsinaista

sijaista ei palkata ollenkaan. Saattaa jopa olla, että vanhempainlomalle ja hoitovapaalle lähtijän työt
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jakaantuvat muille työntekijöille. Usein kuitenkin sijaisen koulutus tai sijaiseksi kouluttautuminen

aloitetaan jo hyvissä ajoin ennen äitiyslomalle lähtöä. (Kivimäki 1996, 7.)

Laki lasten kotihoidon tuesta (1985/25) astui voimaan helmikuussa 1985. Lain säätämisen

yhteydessä päivähoitolakia muutettiin niin, että päivähoito-oikeus taattiin alle kolmivuotiaille

lapsille (Anttonen 2003, 173 ). Vuonna 1997 yksityisen hoidon tukea alettiin maksaa myös alle

kouluikäisestä lapsesta, jota hoitaa kunnan hyväksymä yksityisen hoidon tuottaja (1996/1128).

Kotihoidon tuen voimakas kasvu vuoden 1985 jälkeen on paljolti seurausta oikeudesta

hoitovapaaseen, joka mahdollisti sen, että toinen ansiotyössä käyvä vanhempi, saa jäädä kotiin

hoitamaan lasta menettämättä työsuhdetta. Lasten kotihoidon tukea kuitenkin heikennettiin ja

tiukennettiin 1990-luvun puolivälissä laman seurauksena. Silti tukea käytetään edelleen paljon.

Suurin osa pikkulapsiperheistä jatkaa Anttosen mukaan kotihoidon tuella vanhempainloman jälkeen

ainakin muutamalla kuukaudella (vrt. Perhevapaatutkimus 2004). Kaikista alle kouluikäisistä

lapsista noin kolmasosa hoidetaan kotona ja alle kolmivuotiaista, yli yhdeksän kuukauden ikäisistä

lapsista, enemmän kuin puolet (Anttonen 2003, 175-180).

Lasten kotihoidon tasoa korjattiin ensimmäisen kerran laman jälkeen vasta vuoden 2005 alussa.

Anttosen mukaan kotihoidon tuki tarjoaa kotiäideille vaatimattoman äidinpalkan. Kotihoidon tukea

voidaan sanoa äidinpalkaksi, koska lasten pääasiallinen hoitaja on äiti isän käydessä palkkatyössä.

(Anttonen 2003, 181.) Hoitovapaan voidaan katso hyödyttävän myös äitejä, koska lapset saattavat

sairastaa vähemmän, arkielämä on vähemmän kiireistä ja aikaa voi jäädä myös enemmän itselle

(Kivimäki 1996; Anttonen 2003, 183).

2.8 Palkkatyöäitisopimukseen liittyvä muu lainsäädäntö

Tasa-arvolain (609/1986) mukaan välitön tai välillinen syrjintä mm. sukupuolen perusteella on

kielletty. Ihmisiä ei saa myöskään asettaa eri asemaan raskauden, synnytyksen, vanhemmuuden tai

perheenhuoltovelvollisuuden liittyvän syyn perusteella. Tasa-arvolaki on ainoa laki, joka turvaa

raskaana olevan määräaikaisen työntekijän oikeudet. Määräaikaista palvelusuhdetta ei saa rajoittaa

kestämään perhevapaan alkuun, eikä työnantaja saa olla uusimatta määräaikaista palvelusuhdetta

työntekijän raskauden vuoksi.

Tasa-arvolain lisäksi vakinaisessa työsuhteessa olevan naisen asemaa turvaa työsopimuslaki

(55/2001). Työntekijällä on oikeus saada työstä vapaaksi äitiys- ja vanhempainrahakaudet.
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Äitiysvapaasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua

alkamista. Työntekijällä on oikeus palata perhevapailta tullessaan ensisijaisesti aikaisempaan

työhönsä. Jos tämä ei ole mahdollista, on työntekijälle tarjottava aikaisempaa työtä vastaavaa

työsopimuksen mukaista työtä, ja jos tämäkään ei ole mahdollista, muuta työsopimuksen mukaista

työtä. Työsopimuslain mukainen irtisanomissuoja on vahvempi raskaana ja perhevapailla olevilla

kuin muilla työntekijöillä.

Laki lasten päivähoidosta säädettiin vuonna 1973. Aina 1980-luvun alkuun asti päivähoito oli

valikoiva palvelu. (Anttonen 2003, 167-168). Vuonna 1996 päivähoitolain muutos takasi kaikille

alle kouluikäisille oikeuden päivähoitoon ja siitä lähtien kunnilla on ollut velvollisuus tarjota

päivähoitopaikka kaikille sitä hakeville (36/1973).

2.9 Muuttuva työelämä ja nykyajan ihminen

Max Weberin (1903-1904) määritteli protestanttisen työetiikan käsitteen analyysissään

Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki. Sen mukaan työ käsitettiin ennen velvollisuutena, joka

oli tehtävä niin hyvin kuin mahdollista ja jonka mukaan kärsimys oli jopa jaloa. (Weber 1990.)

Tänä päivänä työhön ja työntekoon vaikuttavat hyvin monenlaiset asiat. Siihen vaikuttavat

päällimmäisenä muun muassa työpaikan organisaatiokulttuuri ja työkulttuuri.

Organisaatiokulttuurilla tarkoitetaan usein sitä näkymätöntä kulttuuria, jota ei voida suoraan

havaita, mutta se ilmenee ihmisten toiminnassa ja käyttäytymisessä. Työkulttuurin käsitettä

painotetaan puolestaan silloin, kuin mietitään miten työkulttuuri ohjaa työskentelyä ja tapaa tehdä

työtä. (Ahonen & Pohjanheimo, 10-19.) Määrittelen edellä mainitut käsitteet tarkemmin

analyysiosuuteni työpaikkakulttuuri kappaleessa. Myös käsitteitä virallinen ja epävirallinen

yhdistettynä työpaikkakulttuuriin käsittelen samassa kappaleessa.

Nykyajan työelämä edellyttää työntekijöiltään monipuolisuutta, muuntautumiskykyä, avoimuutta

muutoksille, riskinottokykyä ja entistä suurempaa riippumattomuutta virallisista säännöksistä ja

muodollisuuksista Enää ei ole olemassa mitään johdonmukaista urapolkua, jota ihmiset voisivat

seurata. Uusissa nopeatempoisissa instituutioissa on vaikea luoda syviä luottamussuhteita, koska

luottamussuhteet eivät synny hetkessä. Tämän päivän työetiikka korostaa tiimityötä, jossa tärkeintä

on toisten huomioonottaminen ja sopeutuminen eri tilanteisiin Sennetin mukaan nykyajan

työelämässä korostetaan kaikessa myös suoritusta ja välittömiä taloudellisia tuloksia. (Sennett 2002,

7, 20, 105, 118.)
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Nykypäivän ihmisten identiteetit eivät ole enää niin jäykkiä ja muuttumattomia kuin ne olivat

entisaikaan luokkaperustaisessa yhteiskunnassa, jossa jaot olivat jyrkkiä ja selvärajaisia. Nykyaikaa

kuvaakin ihmisten ajelehtiminen, koska elämä ja aika ovat katkonaisia. Näiden seurauksena

persoonallisuuden ja luonteen lujittuminen on mahdotonta ja elämänhallinta hajoaa. Ihmisten ei ole

mahdollista rakentaa kestäviä kertomuksia. (Sennett 2002, 10-29, 144.)

Yhteiskunta informatisoituu, verkostoituu ja globalisoituu koko ajan ja näillä on suuri merkitys

tavalliselle ihmiselle. Manuel Castellsin mukaan tietoyhteiskunta on lisääntyvästi rakentunut

globaalien verkostojen varaan ja sitä luonnehtii yhteiskunnan ja ihmisten vastakkain joutuminen.

(Castells 1997, 1-4, 354-362.) Ulrich Beckin (1995, 20, 36) mukaan jälkimodernille yhteiskunnalle,

jota myös määritellään käsitteellä riskiyhteiskunta, on tyypillistä yksilöllisyyden korostus.

Länsimaiden yksilöllistynyt arkikulttuuri on tiedon ja itseluottamuksen lisääntymisen kulttuuria. Se

tarkoittaa yhä enemmän ja yhä korkeampaa koulutusta, parempia työpaikkoja ja

ansaitsemismahdollisuuksia, joissa ihmiset eivät tyydy vain tottelemaan toisia. Beckin mukaan tämä

yksilöllistyminen on osittain myös pakkoa, sillä ihmiset ovat yksin erilaisten mahdollisuuksien,

uhkien ja elämänkerrallisten valintojen edessä. Sosiaaliset, poliittiset, taloudelliset ja yksilölliset

elämänriskit lisääntyvät, koska traditionaalinen kontrolli ja turvainstituutiot, eli perheet ja

kyläyhteisöt, eivät enää kontrolloi niitä (Beck 1995, 20; Giddens 1991, 32-34). Näin puhutaankin

riskiyhteiskunnasta (Giddens 1991, 3). Pakkoa nyky-yhteiskunnassa tuottavat myös erilaiset

sitoumukset ja verkostot, jotka vaihtuvat mieltymysten ja elämänvaiheiden muuttumisen myötä.

Identiteetin jatkuvuuden ongelmat aiheuttavat identiteetin murtumista ja se on rakennettava yhä

uudelleen. Näistä syntyy puolestaan erilaisia keskenään ristiriitaisia minädiskursseja. Enää ei ole

olemassa yhtä selkeää ja vakaan muuttumatonta minää. (Beck 1995, 20, 28.) Giddensin (1991, 169-

170) mukaan jälkimodernin ihmisen identiteettiä kuvaakin pirstaleisuus, heikkous ja haavoittuvuus.

Irmeli Järventie (2001, 117) katsoo, että ihmisen normaali identiteetti on kolmiulotteinen ja siihen

kuuluu ruumiillinen, psykologinen ja sosiaalinen minä. Jos identiteetti on vaurioitunut, se voi olla

Giddensinkin kuvaamalla tavalla fragmentoitunut, heikko ja haavoittuva. Kivikurun (1998, 323)

mukaan nykyaikana pidetään itsestään selvänä, että ihmisellä on monia identiteettejä tai hänen

identiteettinsä koostuu monista osista, joiden merkitys vaihtelee tilanteen mukaan. Nykyään

voimmekin hänen mukaansa puhua yhden identiteetin sijaan identiteettikimpuista, joissa on tukevia

ja muutosta vastustavia osia keskellä ja laidoilla muutokseen alttiita aineksia.

Saastamoisen mukaan nyky-yhteiskunta kuitenkin pyrkii rohkaisemaan meitä vahvan erillisen

identiteetin rakentamiseen, jossa yksilöllinen persoona ratkaisee (Saastamoinen 2000, 139).
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Ylipäätään identiteetti määrittelee, keitä me olemme ja mistä me olemme kotoisin. Se antaa taustan,

jota vasten tarkasteltuina mieltymyksemme, toiveemme, mielipiteemme ja pyrkimyksemme ovat

ymmärrettävissä. Identiteetin luominen ja ylläpitäminen on myös dialogista. Sisäisesti rakennettu,

henkilökohtainen identiteetti, ei nauti arvostusta ennakolta, vaan tunnustus on saavutettava

kanssakäymisessä toisten ihmisten kanssa. Tässä yrityksessä on kuitenkin mahdollista epäonnistua.

Välillä kuitenkin käy niin, että muovatessaan haurasta ja ristiriitojen repimää identiteettiä, ulkoisten

paineiden unohtaminen voi vaikuttaa ainoalta selviytymistavalta. (Taylor 1995, 63-85.)

Ajatukset itsensä löytämisestä ja itsensä toteuttamisesta ovat Taylorin mukaan muodostuneet

länsimaiselle elämäntavalle tunnusomaisiksi periaatteiksi. Alkuperäisen autenttisen käsityksen

mukaan sisäinen ääni kertoo meille, miten tulee toimia oikein kuuntelemalla moraalisia tunteitaan.

Itsensä toteuttamisen ihanteelta voi olla huonoja seurauksia, kun omia ”juttuja” toteutetaan

piittaamatta muista ihmisistä. Autenttisuuden ihanne vaatii ihmiseltä myös rehellisyyttä itselleen.

Ihmisen tulee elää omalle elämisen tavalleen uskollisena. Jos ihminen ei ole rehellinen itselleen,

hän kadottaa Taylorin mukaan elämän merkityksen ja oman ainutlaatuisen ihmisyytensä. (Taylor

1995, 33-36, 56-59.) Elämänvalintojen yksilöllistyminen ja moraalisten auktoriteettien hiipuminen

vaativat ihmistä luomaan itselle oman elämäntarinan, jonka mielekkyyteen hän voi uskoa. Yhtäältä

nämä kaikki ovat saaneet aikaan sen, että elämän mielekkyyden kokemiseen liittyy uhka. Mikään

tarina ei ole varma, kyseenalaistamaton tai lopullinen. Nykyajalle onkin tyypillistä, että ihminen

pystyy ja voi itse päättää, mihin kollektiivisiin tarinoihin hän osallistuu. Tällä hetkellä ihmisten

haasteena onkin juuri sitoutuminen tiettyihin elämänprojekteihin tietoisena siitä, että muita

vaihtoehtoja on jatkuvasti tarjolla. Tämä edellyttää irtautumista ulkoa annetuista tarinoista ja

sellaisen henkilökohtaisen tarinan muodostumista, joka ankkuroituu omiin kokemuksiin, tunteisiin

ja moraaliseen intuitioon. Omaksi koetun tarinan pohjalta on mahdollista kantaa vastuu omista

teoista ja valinnoista. Elämänpiirin moninaistuessa haasteeksi muodostuu niihin liittyvien tarinoiden

yhteensovittaminen ja priorisointi. Elämänmuutokset puolestaan haastavat luomaan elämäntarinaa

uudelleen ja tuottamaan jatkuvuutta eri vaiheiden välille. (Hänninen 2000, 42-48.)

3. TUTKIMUSMENETELMÄT

Konstruktivistisessa tieteenfilosofiassa ajatellaan, että todellisuus on suhteellista. Konstruktivismia

voidaan nimittää myös eksistentiaalis-fenomenologis-hermeneuttisiksi filosofiaksi.

(Metsämuuronen 2003, 165.) Konstruktionistisessa käsityksessä todellisuus on meille vain sitä,
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millaisena se tulkitsemisen ja ymmärtämisen prosessissa ilmenee (Eskola & Suoranta 1998, 139;

Huotelin 1996, 22-24). Konstruktivismissa ei ole olemassa mitään todellisuutta, joka olisi todellista

totta (Freeman 1993, 11; Hirsjärvi & Hurme 2001, 17). Todellisuus on subjektiivista tulkintaa, joka

perustuu siihen, mitä olemme yhteisössä oppineet. Tällöin maailman katsotaan olevan sosiaalisesti

konstruoitu eli sopimuksenvarainen käsite, joka on syntynyt tietyssä sosiaalisessa ympäristössä ja

käyttämällä tietyn ajan kieltä. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 17.)

Sosiaalinen konstruktivismi on alakäsite konstruktivismin käsitteelle. Tämä sosiaalinen

konstruktionismi viittaa Kuuselan (ref. 2003, 20-21) mukaan Vygotskin ja Jerome Brunerin

ajatteluun, jossa sosiaaliset suhteet liittyvät kiinteästi mielen todellisuutta rakentavaan toimintaan.

Gergen (1994, 135-144), joka on tarkastellut sosiaalisen konstruktivismin historiallista kehitystä

toteaa, että sitä on perinteisesti käytetty muun muassa tunteiden muodostumisen tarkastelussa. Joten

historiallinen näkemys aiheesta sopii edelleen myös oman tutkielmani analyysiin. Muun muassa

Kenneth J. Gergen (1999, 46-50) on pyrkinyt löytämään sosiaaliselle konstruktionismille

jonkinlaiset määriteltävät tunnuspiirteet. ”Tosiasiat” ymmärretään sosiaalisessa konstruktionismissa

riippuvaisiksi  siitä  kieliyhteisöstä,  joka  on  ne  luonut  ja  esittänyt.  Nämä  ”tosiasiat”  tekevät  meille

ihmisille ymmärrettäväksi elämämme. ”Totuus” tuotetaan kielestä, joka on olemassa vain meille eli

sanat tuottavat maailman havaitsemisen tavan. Todellisuuden luonne määräytyy kuvausten

historiallisen ja kulttuurisen sijainnin mukaan. Myöskään mitään universaaleja eettisiä periaatteita

ei ole olemassa, vaan ne muodostuvat ”kielipeleissä” ja ne hyväksytään sosiaalisissa yhteisöissä.

Myös todellisuutta koskevia väitteitä voidaan tarkastella skeptisesti, sillä aistikokemukset välittyvät

kokemusten kielellisen kuvauksen kautta. Me tiedämme aistikokemuksistamme kielen välityksellä,

eikä kielen ohi ole suhdetta todellisuuteen.  (Kuusela 2003, 21.) Tässä pro gradu -tutkielmassani

uskon, ettei tutkimusongelmiin saada ”totuudellista” vastausta. Todellisuus on syntynyt

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, jonka mukaan ihminen rakentaa ”oman” käsityksensä ja

kokemuksensa todellisuudesta.

Kieli on siis sosiaalisen todellisuuden tuote samalla, kun se itse tuottaa todellisuutta. Tutkittavien

tekstit eivät vain kuvaile tapahtumia, vaan ne samalla rakentavat sosiaalista elämää. (Eskola &

Suoranta 1998, 141; Hänninen 2000, 14.) Kielen perustava tunnusmerkki on merkitysten moneus.

Puhuessa tai kirjoittaessa ei voi koskaan olla varma, että sanoma ymmärretään tarkoittamallamme

tavalla. Jokainen kielellinen tekomme astuu merkitysten paljouteen ja tulee tulkituksi yhdessä

muihin merkityksiin. (Lehtonen 1996, 52.) Kieli mahdollistaa sen, että yksilö voi tulla tietoiseksi

käyttämistään ilmaisuista, koska kielellisten ilmaisujen merkitys tulee aina ymmärrettäväksi vain
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sosiaalisesti. Toiset yksilöt vastaavat ilmaisuun. Sosiaalisessa konstruktionismissa ajatellaankin

usein sosiaalisella vuorovaikutuksella tarkoitettavan julkis-kollektiivista keskustelua, joka rakentuu

kielen ja sen sisältämien tekijöiden varaan (Kuusela 2003, 29, 32). Kieli on siis hyvin merkittävä

asia todellisuuden ja merkitysten rakentamisessa, mutta myöskään sitä ei pidä unohtaa, että

todellisuus on aina kielellistä ja ei-kielellistä (Lehtonen 1996, 30).

Morsen (1994, 224) mukaan, jos tutkimuksessa etsitään vastausta kysymykseen tarkoituksesta tai

kokemuksesta, tutkimusstrategia on fenomenologinen ja tutkimusmetodeina käytetään usein

haastattelua tai kirjoitettuja tarinoita ihmisten kokemuksista. Tyypillistä fenomenologis-

hermeneuttiselle tutkimukselle on korostaa tutkittavien inhimillistä kokemusta, tutkittavien antamia

merkityksiä asioille ja subjektiivista elämismaailmaa (Huotelin 1996, 22). Hermeneuttisen

fenomenologian tieteenfilosofisen lähtökohdan voi nähdä pyrkimyksenä ymmärtää yksilöiden ja

heidän sosio-kulttuurisen maailmansa välistä suhdetta (Saastamoinen 2000, 145-147).

Riessmann toteaa, että tutkijalla ei ole koskaan suoraa pääsyä ihmisen kokemuksiin. Kokemuksiin

päästään käsiksi ainoastaan tutkimalla ihmisen puhetta, kirjoitettua tekstiä ja erilaisia

vuorovaikutustilanteita. (Riessman 1993, 8.) Sosiaalisen konstruktionismin lähestymistavassa

ihmisen elämää ei voida lähestyä muuten kuin tulkinnan ja merkitysten kautta (Saastamoinen 2000,

143). Fenomenologiassa avainsana onkin kokemus (Nousiainen 2004, 11). Nätkinin mukaan itse

termi ”kokemukset” on kuitenkin käsitteenä 80-lukulainen ja varsin suppea. Se viestii

yksilötoimijan relatiivisesta roolista ikään kuin valmiissa instituutiossa. Jos halutaan tutkia

esimerkiksi omaelämäkerroista, mitä naiset kertovat äitiydestään, he eivät pelkästään koe äitiyttä

jossain instituutiossa, vaan aktiivisesti muokkaavat sitä omalla merkityksenannollaan ja

toiminnallaan. (Nätkin 1997, 287.) Tämän vuoksi en itsekään tutki äitien kokemuksia vaan

laajemmin juuri äitien äitiyden muokkaamista kertomuksissaan. Vilkon mukaan fenomenologiassa

on myös tarpeen vältellä syy-seuraussuhteita käsitteleviä miksi-kysymyksiä (Vilkko 1997, 15).

Hermeneuttisuus korostaa pyrkimystä ymmärtämiseen. Hermeneuttisessa tutkimuksessa ilmiötä ei

pyritä selittämään vaan ymmärtämään ihmisten toimintaa ja kokemuksia heidän omista

todellisuuskäsityksistä lähtien. Hermeneuttisuus tuo tutkimukseen vahvan tulkinnallisuuden ja

korostaa tutkittajan vaikutusta tutkimusprosessissa. (Nousiainen 2004, 11) Narratiivisella ajattelulla

on Brunerin (1996, 6-7) mukaan hermeneuttinen ydin. Hermeneuttisuuteen voidaan liittää

hermeneuttinen kehä. Jerome Bruner on määritellyt tätä hermeneuttisen kehän käsitettä ja hänen

mukaansa kehä on merkityksen muodostamisen perusta. Tällä hän tarkoittaa sitä, että



 37

tulkintaprosessi etenee tulkittavan tarinan tai tekstin osien ja kokonaisuuden jatkuvana

vuorovaikutuksena. Hermeneuttisen kehän voi nähdä lisäksi kuvaavan merkityksenantoprosessia,

jossa elämän ja kertomusten välille muodostuu spiraalimainen kehä (Hänninen 2000, 25). Myös

Ricoeur (1986) näkee elämän ja kertomuksen suhteen hermeneuttisena kehänä. Sen mukaan

elämällä on esikertomuksellinen rakenne, joka muuttuu kertomukseksi, kun elämästä kerrotaan

juonellinen kertomus. Elämäntapahtumista koostuvan kertomuksen osat saavat merkityksensä paitsi

suhteessa elämänhistorian aikana lisäksi kerättyihin kokemuksiin, joihin kulttuuriset merkitykset

kietoutuvat, myös kerronnan todellisuudessa (Hänninen 2000, 25). Myös Nousiainen toteaa, että

elämäntapahtumat tulee tutkimuksessa suhteuttaa niihin merkityksiin, mitä tutkittavat näille antavat.

Tutkimus ja elämäntapahtumat tulee myös kiinnittää siihen kokonaisuuteen, missä, miten ja miksi

tutkittavat elämäkertomustaan kertovat. (Nousiainen 2004, 12.) Hermeneutiikka ja narratiivisuus

kytkeytyvät siis vahvasti toisiinsa, ja myös narratiivisuus on tutkielmani peruslähtökohta.

Narratiivisuudella tarkoitetaan yleensä suomennettuna tarinallisuutta. Tarinallinen tutkimus ei

Vilma Hännisen mukaan kuitenkaan muodosta mitään yhtenäistä ja selvärajaista teoreettis-

metodista rakennelmaa vaan se on pikemmin avoin keskusteluverkosto, jota yhdistää tarinan käsite.

Narratiivisen tutkimuksen ytimenä voidaan pitää erilaisten kertomusten analyysia. (Hänninen 2000,

16.)

Narratiivisessa minäpsykologiassa nähdään minuuden syntyminen kerronnallisena prosessina. Ei

ole olemassa mitään biologisesti valmista ”minää”. Yksilö tuottaa itselleen identiteetin ja minä,

minuus ja identiteetti ovat kertomuksellisia asioita (Kuusela 2003, 29-30.) Tarinat ovat siten tärkeitä

identiteetillemme, koska ne kertovat keitä me olemme (Saastamoinen 2000, 146). Sosiaalisessa

konstruktionismissa narratiivisen identiteetin ja minäkertomuksen painotus ei kuitenkaan ole

yksilössä, vaan ne ymmärretään osaksi julkista diskurssia ja selonteon tapoja (Gergen 1994, 188).

Ihmiset kertovat jatkuvasti elämästään toisille ihmisille. Ihmiset eivät kuitenkaan kerro useinkaan

lapsuudesta tähän päivään eteneviä kertomuksia, vaan erilaisia yksittäisiä tapahtumia elämästä

(Polkinghorne 1988, 1, 12.) Näitä kertomuksia kerrotaan myös itselle muistelemalla ja

reflektoimalla elämäntapahtumia ja kokemuksia, sekä tunteiden että ajatuksen tasolla.

Elämäntapahtumista rakentuu osa ihmisen identiteetistä. (Nousiainen 2004, 31.) Myös merkitysten

maailma ja identiteetti liittyvät oleellisesti toisiinsa. Lehtosen mukaan merkitykset, arvot ja

katsomukset saavat konkreettiset hahmonsa instituutioissa, sosiaalisissa suhteissa,

uskomusjärjestelmissä, tavoissa ja tottumuksissa sekä materiaalisen maailman ja sen esineiden

käyttötavoissa. Merkitysten maailma jäsentää tärkeällä tavalla kokonaisten yhteisöjen päivittäistä



 38

elämää ja käsitystä identiteetistään. Lehtosta kiinnostaa merkitysten maailma ihmisten maailmana,

jossa on ristiriitoja, uhkia sekä mahdollisuuksia. (Lehtonen 1996, 17, 21, 27.)

Kertomukset ovat tärkeä yritys järjestää maailmaa ja tuottaa ”tolkkua” omaan elämäämme.

Lehtosen mukaan kertomuksen täytyy sisältää tapahtumia, joilla on ajallinen ulottuvuus ja

tapahtumien on oltava jossakin yhteydessä toisiinsa.  Niillä on oltava myös kertojansa ja

kertomukset kerrotaan aina jostakin näkökulmasta. Lehtosen mukaan merkitysten moneus merkitsee

sitä, että tekstit ovat jatkuvasti avoimia uudelleen lukemiselle ja toisin lukemiselle. Tekstejä ei

koskaan voi lukea ikään kuin sellaisinaan ja irtireväistyinä kontekstistaan. Kaikki tekstit sisältävät

ainesta, joka viittaa niiden itsensä ulkopuolelle. (Lehtonen 1996, 117-119, 147.) Käytettäessä

elämäkertoja ja elämäntarinoita aineistona keskeisimmäksi kiinnostuksen kohteeksi tulee nostaa

merkitykset, joita kertojat antavat esiin tuomilleen elämäntapahtumille ja kokemuksilleen juuri

kyseessä olevassa kerrontakontekstissa. Kokemukset ovat tässä avainsanana. (Nousiainen 2004, 36;

vrt. Nätkin 1997, 287.)

Vilkko (1997, 91) on pohtinut eletyn elämän ja kertomuksen välistä suhdetta. Hänen mukaansa

siirtämällä painopiste eletyn ja koetun elämän kuvaukseen, voidaan sivuuttaa ongelma, joka syntyy

kertomuksen pitämisestä subjektiivisena dokumenttina kertojan elämästä. Elämänkertomukset ja -

tarinat eivät ole suoraa heijastusta tapahtuneesta elämästä. Kertomisessa on myös kysymys

menneisyyden uudelleen järjestämisestä ja tietyssä mielessä myös sen muuttamisesta nykyhetken ja

tulevaisuuden tarpeisiin (Peltonen & Eskola 1997, 20). Tarinamme ei koskaan ole täysin

samanlainen vaan sen luonne vaihtelee kertomuskontekstin mukaan. Eri kertomustilanteissa

annamme elämän tapahtumille erilaisia merkityksiä. Näitä ohjaavat erilaiset kulttuuriset

normatiiviset mallit, jotka kertovat meille esimerkiksi sen, miten asioiden pitää olla. Useimmiten

esimerkiksi haluamme tuottaa itsemme kertomuksissa mahdollisimman normaaleina ja terveinä.

(Saastamoinen 2000, 137.) Vilkon mukaan omaelämäkerta on pohjimmiltaan todellisuuden

uudelleen luomisen, elämän jäljittelyn ja alkuperäisen hakemisen yritystä. Se on itselle kerrotun

sisäisen kertomuksen muokkausta, missä toiminnassa tietoisuus kertomuksesta ja kertomisesta on

todellisuussuhteen läpitunkema. Vilkon mukaan, jos oletamme omaelämäkerrassa esitettyjen

asioiden heijastavan yhteiskunnallista todellisuutta sellaisena kuin kaikki tapahtui, omaelämäkerta

on varsin altis sen subjektiivista luonnetta koskevalle kritiikille. Omaelämäkertoja voi kuitenkin

tarkastella teksteinä, kulttuurintuotteina. Painopisteen siirtäminen eletyn ja koetun kuvaukseen

kiinnittää katseen kertomukseen, kerronnalliseen kokonaisuuteen eli toiseen tasoon sosiaalista
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todellisuuttamme. Tällöin pitää kuitenkin huomioida se, ettei kertomus elämästä ole tapahtuneen

suora heijastus. (Vilkko 1997, 54, 91.)

Kertomus on siis elämäntapahtumista tehty konstruktio, jonka yksilösubjekti muokkaa

kulloiseenkin tilanteeseensa sopivaksi. Elämäntarina ei ole oikeasti tapahtunut/toteutunut

reaalimaailmassa, vaan voidaan sanoa, että tarina on tapahtunut sille, joka sitä kertoo. (Vilkko 1997,

92.) Hännisen mukaan omaelämäkerrallisen kirjallisuuden synty loi kuitenkin välittävän kategorian

fiktiivisen tarinan ja reaalisen maailman välille (Hänninen 2000, 40). Kertomusta ohjaavat tietyt

kulttuuriset säännöt. Elämä kerrotaan kullekin kulttuurille sopivalla tavalla, ja elämän kuvat ovat

tietyn yhteiskunnan kuvia. Yhteisön moraalijäsennyksiä ja uskomuksia voidaan kuitenkin paljastaa

osoittamalla, minkälaisia tarinallisia rakenteita ihmisten kertomukset elämästään sisältävät.

Omaelämäkerta ei suoraan heijasta elämää, mutta sen voi olettaa heijastavan vallitsevia teorioita

mahdollisista elämistä ja kertovan elämästä jotakin olennaista (Vilkko 1997, 92; Hänninen 2000,

18, 127-128). Kerrontaa myös muovaavat erilaiset kerronnan säännöt ja retoriset tavoitteet.

Tiivistäen voidaan sanoa, ettei elämässä ole olemassa mitään yksiselitteisiä totuuksia, jotka

voitaisiin todistaa oikeiksi. On olemassa vain tulkintoja ja uudelleentulkintoja. (Hänninen 200,

128.) Monitulkintaisille todellisuudella tehdyillä tulkinnoilla on perustansa ja niitä voi perustella

(Freeman 1993, 10-24).

3.1 Narratiivisuus

Narratiivinen lähestymistapa on laadullinen menetelmä (Hänninen 2000, 19). Laajassa

merkityksessä ”narrative” tarkoittaa mitä tahansa puhuttua tai kirjoitettua kieltä (Polkinghorne

1988, 13). Elämänkertojen analyysiin se on tuonut tutkijoiden kiinnostuksen tutkia kertomusten

jäsentymistä tarinallisen muodon kautta. Ylipäätään kertomukset, teoriat, kokemukset ja jopa itse

elämä voidaan nähdä tarinoina. (Hänninen 2000, 19.) Narratiivi on tapa järjestää tietoamme ja

kokemuksiamme ymmärrettävään muotoon ja tapa antaa merkityksiä kokemuksillemme. Tästä

muodostuu looginen ja ajallisesti etenevä tarina tai kertomus. (Bruner 1996, 6.) Kertomus,

narratiivi, on jälkikäteen tehty rekonstruointi menneisyyden tapahtumista. Se voi olla myös

tulevaisuuteen suuntautuvaa tapahtumaketjujen rakentamista. Ihminen tekee elämänsä

ymmärrettäväksi kertomalla elämästään muille ihmisille ja tulemalla samalla kohteeksi, josta

kerrotaan. (Saastamoinen 2000, 137, 143.) Hännisen mukaan tarinalla on alku, keskikohta ja loppu

ja tarinan keskeinen elementti on juoni. Juoni puolestaan muodostaa kokonaisuuden, johon nähden

erilliset osat saavat merkityksensä. (Hänninen 2000, 20; Polkinghorne 1988, 18-19.) Tarina on
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erityisesti ihmiselämän tapahtumien järjestämiseen erikoistunut ajattelumuoto (Robinson & Hawpe

1986, 111-113; Riessman 1993, 2). Tarinat kuuluvat olennaisesti ihmisen jokapäiväiseen elämään,

sillä me kerromme toisillemme tarinoita (Riessman 1993, 2). Nätkinin äitiystutkimuksen mukaan

tarinalla pyritään usein myös muuttamaan, eikä vain kuvaamaan todellisuutta, sillä esimerkiksi

häpeällisinä pidettyjä asioita voidaan pyrkiä muuttamaan positiivisemmiksi (Nätkin 1997, 243).

Tarinan avulla voidaan tehdä ymmärrettäväksi monentasoisia syiden ja seurausten suhteita, jotka

elämässä toteutuvat. Tarinallisessa selittämisessä on kyse jonkin yleisen tarinallisen mallin

sovittamisesta yksittäiseen konkreettiin tapahtumasarjaan. (Robinson & Hawpe 1986, 111- 120.)

Pohdin  pitkään,  että  mikä  on  tutkielmalleni  ”oikea”  käsite  kuvaamaan  aineistoni  tekstejä.  Pohdin

muun muassa kertomuksen ja elämänkertomuksen välillä, jota muun muassa Nousiainen (2004)

käyttää tutkimuksessaan. Jopa Vilma Hännisen (2000) sisäinen tarina välähteli jossain vaiheessa

mielessäni. Analyysini loppuvaiheessa huomasin kuitenkin tarinallisuuden tulleen yhä vahvemmin

analyysiini mukaan, joten minusta tuntui luonnolliselta pohjata tutkielmani Vilma Hännisen kanssa

hyvin samanlaiseen kertomuksen käsitteeseen. Hänninen on pohtinut tutkimukseen muun muassa

kertomuksen ja sisäisen tarinan eroja. Pieniä eroja näillä meidän käsitteillämme kyllä on mutta

niihin palaan myöhemmin. Hänninen on kuitenkin omassa tutkimuksessaan tehnyt perusteellisen

määritelmän sisäisen tarinan ja kertomuksen välisten käsitteiden eroista. Tutkimusaineistoni ei

myöskään istunut varsinaiseen kokoelämän elämäkertakäsitteeseen, joista puhutaan

elämäkertakirjoituksina. Se ei myöskään istu Anni Vilkon elämäntarinakäsitteeseen, sillä Vilkko

tarkoittaa elämäntarinoilla ihmisten omasta elämästään kirjoittaen kertomia ja elämänkulun

suurimmilta osin kattavia elämäkertakuvauksia. (Vilkko 1997, 73) Näiden kaikkien asioiden

seurauksena päädyin käyttämään pelkkää kertomuksen käsitettä, jota käsittelenkin seuraavaksi.

Kertomuksen käsitteellä Hänninen viittaa ihmisen itsestään toisilleen kertomaan tarinaan.

Kertomuksen luonteenomaisin aikamuoto on imperfekti. Tyypillisimmillään se siis esittää

tapahtumia, jotka ovat jo tapahtuneet. Kerronnassa voidaan luoda tapahtuneesta yhä uusia

tulkintoja. Kertomalla tarinaansa ihminen voi saada aikaan sosiaalisia vaikutuksia, jakaa

kokemuksiaan, saada jäsennyksilleen sosiaalista vahvistusta sekä reflektoida kokemustaan. Yksi

kertomus voi sisältää useitakin tarinoita. Kertomuksen tarkastelun kohde on empiirinen ja

määriteltävissä oleva kokonaisuus. Tutkittaessa kertomusta kertomuksena ei tehdä oletuksia sen

tuottaneesta mielen sisäisestä prosessista. Kertomuksia analysoidaan lähinnä suhteessa sosiaaliseen

kerrontatilanteeseen tai tekstuaaliseen traditioon. Kun tutkitaan kertomuksia kertomuksina,

kielellisinä tuotteina sinänsä, on empiirinen aineisto määritelmän mukaan kertomusmuotoista.
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Kertomuksia voidaan tarkastella kerrontatapahtumana tai valmiina tuotteena. (Hänninen 2000, 20-

31.)

Kertomukset tuovat kuitenkin esiin ihmisen tavan hahmottaa tapahtumien logiikkaa ja niihin

kytkeytyviä arvoja. Ne poimivat tapahtumien moninaisuudesta asiat, jotka ovat juonen kannalta

olennaisia. Kertomuksen on oltava johdonmukainen, yhtenäinen ja kertomisen arvoinen siihen

liittyvässä tilanteessa, jota se tulisi kuunnelluksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi. (Hänninen 2000,

31, 63, 131.) Useimmiten kertomuksen huomion kohteena ovat kerronnan muodot ja

yksityiskohdat, mikä edellyttää pikkutarkkaa litterointia. Tällöin tavoitteena on alkuperäisen

kertomuksen välittäminen mahdollisimman tarkasti, jotta lukija voisi arvioida tutkijan tekemien

tulkintojen pätevyyttä. (Riessman 1993, 43-52.) Hännisen mukaan, kun tutkijan mielenkiinnon

kohteena on kerronta sosiaalisena kommunikaationa, ei ole tarpeen pohtia kysymyksiä kertomuksen

kokemuksellisesta autenttisuudesta tai todenmukaisuudesta. Elämäntarina tai –kertomus on ihmisen

tulkinta omasta elämästään. Sisäisen tarinan käsitteellä viitataan ihmisen mielen sisäiseen tapaan

hahmottaa omaa elämäänsä. Kertomus puolestaan viittaa tarinan ulkoiseen puoleen, eli siihen

kuinka ihminen tulkitsee kokemustaan ja kertoo tarinansa muille.  (Hänninen 2000, 136, 142.)

Pro gradu -tutkielmassani en kuitenkaan keskity tutkimaan kerronnan kielellisiä muotoja tai

kielellisiä yksityiskohtia. Tarkoitus on tutkia itse tarinoita äitien muokkaamana kokonaisuutena.

Sisäisen tarinan tutkiminen olisi varsin haastavaa ja mielenkiintoista, mutta elämänkertomusten

suppeudesta johtuen, en varsinaisesti pyri tutkimaan kirjoittajien sisäistä tarinaa. Tämä tutkimustapa

tuottaisi varmasti kyllä mielenkiintoisia tuloksia. Toivon kuitenkin, että lukija ehkä löytää

analyysistani jonkinlaisia viitteitä kirjoittajien sisäisistä tarinoista, vaikka en niitä varsinaisesti

analysoikaan. Oma sisäinen tarinansa, joka ohjaa äitien elämää hyvinkin vahvasti, on kuitenkin

jokaisella äidillä olemassa mielen sopukoissa. Lähinnä tutkin tutkielmassani ulkoista kertomusta,

jonka tehtävä on kommunikaatio toiselle. Sisäisen tarinan tehtävä olisi puolestaan omien

psyykkisten prosessien ja toiminnan ohjaaminen. Sisäinen tarina on vain ”itseä varten” ja

yksittäinen kertomus ei voi koskaan esittää sisäistä tarinaa kokonaan, vaan ainoastaan katkelmia

siitä. (Hänninen 2000, 48, 55.)

Tarinallisen lähestymistavan mukaan ihmisen toimintaa voidaan ymmärtää sen valossa, minkälaista

tarinaa hän pyrkii toteuttamaan. Narratiiviselle lähestymistavalle on ominaista näkemys ihmisen

kokemuksen ajallisuudesta, intentionaalisuudesta, tulkinnallisuudesta ja kulttuurisuudesta.

(Hänninen 2000, 68-69.) Se tuottaa tietynlaisen käsityksen ihmisen emootioiden olemuksesta.
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Emootiot ovat jonkin kokemusta ”jonakin”. Ihminen ei esimerkiksi koe pelkoa sinänsä, vaan jonkin

asian pelkoa. (Taylor 1985, 47-50.) Hännisen mukaan emootiot ovat asioiden tulkitsemista

tietynlaisiksi suhteessa omiin pyrkimyksiin ja tarpeisiin. Emootiot itsessään ovat tahdonalaisen

kontrollin ulkopuolella, tahtomalla ei voi lakata suremasta. Niitä voidaan sen sijaan säädellä

muovaamalla tilanteeseen liittyvää, emootion herättämää tulkintaa. Usein emootiot eivät niinkään

heijasta juuri nyt vallitsevaa tilannetta, vaan tunteita voivat herättää myös menneisyyden muistot ja

tulevaisuuden näkymät. Katumus ja syyllisyys ovat Hännisen mukaan esimerkkejä menneisyyteen

liittyvistä emootioista, joista on mahdollista vapautua tulkitsemalla niihin liittyviä tapahtumia

uudelleen. Inhimillisistä emootioista suuri osa perustuu moraalisiin arviointeihin. Esimerkiksi

syyllisyys perustuu siihen käsitykseen, että moraalista järjestystä on rikottu. Tunteet itsessään

herättävät tunteita, joiden perusta on moraalisessa arvioinnissa. (Hänninen 2000, 69-70.)

Tunnekokemukset ovat unohtumattomia. Ihminen saattaa unohtaa tunteen aiheuttaneen

alkuperäisen tapahtuman yksityiskohdat ja olosuhteet, mutta ei koskaan tunnevaikutusta. Näin

koetut tunteet jättävät pysyvät jälkensä, jotka toimivat aina uusissa tunnekokemuksissa arvioinnin ja

tulkinnan perustana. (Crawford ym. 1992, 15-36.) Emootiot siis juontuvat tilanteille ja tapahtumille

annetusta tarinallisesta tulkinnasta, ja sisäisen tarinan muokkaamista voidaan pitää keskeisenä

emootionaalisen itsesäätelyn välineenä. Tarinankerronnan avulla ihminen puolustaa tekojaan,

vahvistaa itsetuntoaan, kohottaa hallinnan tunnettaan ja vahvistaa kokemusta tapahtumien

ymmärrettävyydestä. (Hänninen 2000, 70.) Emootiot ovat itsereflektiivisiä eli ihmiset pyrkivät

aktiivisesti havaitsemaan, tunnistamaan ja käsittelemään tunteitaan. Ne itse asiassa luodaan tämän

refleksiivisyyden avulla. Emootiot ovat kuitenkin kulttuurisesti konstruoituineita arvioita. Ihmiset

käyttävät kulttuuristen merkityssysteemien aspekteja yrittäessään ymmärtää niitä tilanteita, joista he

löytävät itsensä. Tuntemukset ovat siis intrasubjektiivisia eli yksilön sisäisiä sekä intersubjektiivisia

eli yksilöiden välisissä suhteissa syntyviä. (Peltola 2003, 204; Jokinen 1994, 69; Jokinen 1996, 25-

26.)

Norman K. Denzin (1984, 24, 50) mukaan ihmistä, tunteita ja ympäröivää maailmaa ei voidakaan

erottaa toisistaan. Ihmisten tapaan toimia vaikuttavat heidän kokemansa tunteet ja tunnetilat ja

niihin liittyvät ruumiintuntemukset, jotka ihmiset tuovat sosiaalisiin vuorovaikutustilanteisiin.

Tunteet ovat siten aina läsnä sosiaalisissa tilanteissa ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kirsi

Nousiainen on tarkastellut omassa tutkimuksessaan tunteiden merkitystä juuri sosiaaliseen

vuorovaikutukseen liittyvänä kysymyksenä. Eniten hän kiinnitti huomiota syyllisyyden tunteeseen,



 43

mitä hänen tutkimuksessaan eronneet ja lapsistaan erillään asuvat naiset toivat usein esille.

(Nousiainen 2004, 154.)

Agnes Heller (1985, 2-12) määrittelee syyllisyyden tunteen tietoisuudeksi moraalisesta velasta, joka

pitää hyvittää. Syyllisyyden tunne on sitä piinaavampaa, mitä vähemmän sitä voidaan tai halutaan

hyvittää. Lehtisen (1998, 6-13, 161-192) mukaan, jos syyllisyyden tunne johtuu kyvyttömäksi,

vajavaiseksi tai huonoksi tulkitusta omasta itsestä, voi syyllisyydestä pois pääseminen olla vaikeaa.

Tunne omasta riittämättömästä itsestä, voi olla myös uhka identiteetille ja itsetunnolle. Päästäkseen

syyllisyydestä ihminen voi siis yksinkertaisesti vain hyvittää tekonsa.

Nousiaisen (2004, 155-156) mukaan moraaliset koodit kertovat meille tietoa siitä, mitä

yhteiskunnassa ja kulttuurissa on hyvää tai huonoa, sallittua tai tuomittua. Nousiainen löysi

aineistostaan paljon syyllisyyden tunnetta, sitä löytyi itse asiassa kaikkien hänen haastateltaviensa

kertomuksista. Naiset joko syyllistivät itse itseään tai sitten muut syyllistivät heitä. Nousiaisen

mukaan tunne tuli esiin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, ja sitä ruokkivat erilaiset uskomukset

äitiydestä. Nousiaisen tutkimuksen äidit tunsivat hyvin usein syyllisyyttä poissaolosta lapsen luota

ja lapsen kanssa vietetyn ajan puutteesta. Myös Jaana Vuoren (2001, 161-164) mukaan

nykyaikainen äitiys merkitsee kamppailua hankalan työ- vai kotiäitiongelmana kanssa. Teki äiti

kuinka tahansa, niin äitiä ahdistaa. Vuoren suomalaisten asiantuntijoiden kirjoituksia käsittelevässä

diskurssianalyysissa näkyi, kuinka työhön palaava äiti tunsi huonoa omaatuntoa töihin

palaamisesta. Toisaalta taas työäitiyttä korostavissa teksteissä ilmeni myös sen korostaminen, ettei

työssäkäyvän äidin lapsi vahingoitu, vaikka äiti kävisikin töissä.  Eli asiat olivat varsin ristiriitaisia

keskenään.

Vuoren analysoimista kirjoituksissa tuli toisaalta ilmi myös se, että kotiäitiysaika oli hyvin lyhyt

aika äidin elämästä, eikä äiti siinä ”pilaantunut”, vaikkei työssä käynytkään. Kotiäitidiskurssi edusti

Vuoren kirjoituksissa äidin hoivaa ja työäitiys jaetun vanhemmuuden diskurssia. Äidinhoivan

diskurssissa lapsen hoitoon tarvittiin nimenomaisesti vain lapsen omaa äitiä. Äidit olivat

yksinkertaisesti sopivampia lapsen hoivaajiksi kuin miehet tai muut hoitajat. Jaetun vanhemmuuden

diskurssissa otettiin huomioon myös isän rooli. Äidin hahmo oli kuitenkin tässäkin tapauksessa

välttämätön taustatuki. (Vuori 2001, 164, 209-210, 272-282, 351.) Ei siis ole ihme, jos aina

katsotaan, että äiti on välttämätön lapsen hyvinvoinnille, että äiti tuntee syyllisyyttä mennessään

töihin ja luovuttaessaan tärkeän paikkansa päiväksi esimerkiksi lapsen hoitajalle.
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Kirsi Nousiainen (2004, 158-165) toteaa, että vaikka äiti tulkitsisi olevansa luonteeltaan itseään

syyllistävä, syntyi syyllisyys kuitenkin vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja kulttuurin välillä.

Syyllisyyden tunteesta oli vaikea päästä eroon. Eroon pääsemisessä auttoi, mikäli oli pystynyt

vakuuttamaan itsensä siitä, että oli tehnyt ainoan oikean ratkaisun sekä itsensä, että lapsensa

kannalta. Joutuessaan tekemään kipeitä ratkaisuja, hakivat äidit oikeutusta ratkaisuilleen lasten

parhaan ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Äidit myös kantoivat syyllisyyttä tekemisistään ja tekemättä

jättämisistään nimenomaan suhteessa lapsen hyvinvointiin. Nousiaisen mukaan äidin identiteetin

tärkein rakennusaine oli suhde lapsiin sekä omien ratkaisujen pohtiminen ja arvioiminen

nimenomaan lapsen hyvän näkökulmasta. Joillekin äideille se oli ymmärrystä siitä, että oman

itsensä hyväksymisen kautta voi myös äitinä toimia lapselleen parhaalla mahdollisella tavalla.

Äitinä voi kuitenkin tehdä lapsen kannalta suurimman virheen juuri sillä, että uhrautuu ja yrittää

tehdä asioita liikaa kulttuurisesti hyvän äidin mallin mukaisesti. Kun ihanneäitiyttä ei pystytä

täyttämään, seuraa siitä syyllisyyttä. Nousiaisen aineiston perusteella syyllisyydestä äitinä

epäonnistumiseen onkin lyhyt matka. Syyllisyyden taakkaa oli helpompi kantaa, kun vältti

tilanteita, joissa syyllisyys saattoi lisääntyä tai jätti kertomatta, ettei äiti asu lapsensa kanssa.

Syyllisyyttä ja häpeää on kuitenkin mahdollista vastustaa. Kulttuurisia merkityksiä, malleja ja

uskomuksia voidaan kyseenalaistaa ja täten asettua vastustamaan moraalista järjestystä.

Syyllisyyden ja häpeän tunteesta voi olla kuitenkin vaikea päästä eroon, jos sekä entiset vastaavat

tunnekokemukset, että uudet toistuvat tilanteet vahvistavat kokemusta. Myös muilta kuin lapsilta

saatu arvostus nimenomaan äitiyttä kohtaan, oli kuitenkin vaikeassa tilanteessa kannatteleva voima.

Tutkimuksessa on syytä välttää liiallista puhki selittämistä ja yksinkertaistamista. Kertomusten ja

tarinoiden sisäistä monimuotoisuutta tulee kunnioittaa. Tarinassa on kuitenkin yleensä kyse

ihmiselle tärkeistä asioista kuten elämän mielekkyydestä, omanarvontunnosta, yhteydestä toisiin

ihmisiin, toivosta ja unelmista. Hänniselle sisäinen tarina on tajunnallinen tulkintamalli, jonka

avulla ihminen jäsentää itselleen elämäntilannettaan, määrittelee identiteettinsä, arvonsa,

tavoitteensa ja asemansa muihin ihmisiin. Hännisen mukaan monet filosofit ja psykologit ovat

käyttäneet itse narratiivin käsitettä juuri tässä merkityksessä. Tarinallisuuden aspekteista,

kertomusta tai sisäistä tarinaa, ei voida pitää muita todellisempana. Kukin niistä on ankkuroitunut

tiettyyn todellisuuden ulottuvuuteen. Sisäinen tarina on ankkuroitunut kokemukseen, jotta tarina

voisi ohjata ja motivoida toimintaa, herättää emootioita ja antaa elämälle mielekkyyttä ja suuntaa.

Kertomus voidaan sen sijaan liittää erilaisiin sosiaalisen kerronnan sääntöihin. (Hänninen 2000,

130-131, 138.)
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Tutkijan eettinen velvollisuus on pyrkiä muodostamaan tulkintansa siten, että tarinan omistaja voi

tunnistaa ja tunnustaa sen omakseen. Tarinallisessa tutkimuksessa pyritään tuomaan esiin

tutkimukseen osallistuvien ihmisten oma tapa antaa asioille merkityksiä. Tarinallisen tutkimuksen

piirissä ajatellaan Hännisen mukaan yleisesti, että kertomukset välittävät näitä merkityksiä

parhaiten. Näiden analysoinnissa analyysi kun on aineistolähtöistä. On kuitenkin muistettava, että

tutkija aina valikoi ja pelkistää aineiston rikkautta. Tarinallinen tutkimus on kiinnostunut asioista,

jotka ovat ihmisille tärkeitä ja merkityksellisiä, ja siksi sillä on mahdollisuus auttaa ihmisiä

reflektoimaan elämäänsä. Toisaalta tämä on eettisesti hyvin haastavaa. Muun muassa Hänninen

pohtii sitä, että onko aina oikein, että tutkija ottaa ihmisen omalle elämälleen antaman merkityksen

suurennuslasin alle tutkittavaksi. Tutkijan haaste on esittää asiat niin, ettei ihminen koe tulleensa

väärinymmärretyksi tai jopa petetyksi. Hännisen suurin eettisen pohdinnan aihe on ollut hänen

omassa tutkimuksessaan, missä määrin tutkimukseen osallistuneet ovat kokeneet, että heidän

tarinansa ainutkertaisuudelle ja luovuudelle on tehty väkivaltaa sijoittamalla se tiettyyn tyyppiin ja

osoittamalla sen kytkennät laajempiin kulttuurisiin tarinoihin. Hänninen analysoi omassa

tutkimuksessaan työttömien ihmisten sisäisiä tarinoita, joissa hän käytti menetelmänä muun muassa

tyypittelyä. (Hänninen 2000, 32-35.)

3.2 Elämäkertatutkimus lähestymistapana

Laadullinen tutkimus ei ole samalla tavalla yleistettävissä kuin määrällinen tutkimus. Laadullisessa

tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin, vaan tarkoituksena on kuvata jotakin tapahtumaa,

ymmärtää tiettyä toimintaa tai antaa teoreettisesti mielekäs tulkinta jostakin ilmiöstä. Aineiston

järkevä muotoilu kokonaisuudeksi ja vertailu parantavat kuitenkin laadullisen tutkimuksen

yleistettävyyttä. Vertailulla tarkoitetaan esimerkiksi oman tutkimuksen vertailua aiempiin

tutkimuksiin. Laadullisessa tutkimuksessa ratkaisevaa on aineistosta tehtyjen tulkintojen kestävyys

ja syvyys. Toisaalta yleistettävyys nähdään myös siirrettävyytenä. Yleistäminen voi koskea

teoreettisia käsitteitä tai tutkimuksen havaintojen soveltumista toiseen toimintaympäristöön tai

toiseen tapaukseen. Jälkimmäisessä tapauksessa yleistettävyys syntyy lukijan toimesta. Tärkeintä

kuitenkin laadullisessa tutkimuksessa, kuten kaikessa muussakin tutkimuksessa on se, että tutkija

tietää mitä tekee ja osaa perustella tekemänsä ratkaisut. Laadullisen aineiston tieteellisyyden kriteeri

ei ole määrä, kuten määrällisessä tutkimuksessa, vaan analyysin perusteellisuus, laatu ja

käsitteellistämisen kattavuus. (Eskola & Suoranta 1998, 60-72.)
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Tutkimuksessa objektiivisuus syntyy subjektiivisuuden tiedostamisesta ja tunnistamisesta. Tutkijan

omat havainnot asioista latautuvat aikaisemmilla kokemuksilla. Ennakko-oletukset täytyy kuitenkin

yrittää tiedostaa ja huomioida tutkimuksen esioletuksina. (Eskola ja Suoranta 1998, 17-19.)

Tiedostin mielestäni hyvin koko ajan tutkielmaa tehdessäni sen, että pro gradu -tutkielman aihetta

sivuavan tutkimusprojektiopintojen harjoitustyön takia muodostin aiheesta melko vahvat ennakko-

oletukset. Vahvin oletukseni oli se, että ajattelin tulevan tutkielman tuottavan melko synkän kuvan

nuorten naisten määräaikaisen työn ja raskauden yhdistämisestä. Tutkielmaa tehdessäni pohdin

paljon myös muitakin ennakko-oletuksiani ja uskomuksiani asioista.

Laadullisen aineiston hankintamenetelmiä löytyy lukuisia erilaisia. Pro gradu -tutkielmani aiheen

vuoksi mahdollisia menetelmiä oli oikeastaan vain haastattelu ja elämäkerta, joko kirjoitettuna

tarinana tai haastatteluna. Näiden menetelmien katsoin palvelevan parhaiten sitä tapaa, millä saan

tietoa naisten työn ja perheen yhdistämisestä. Kysely ei soveltunut, koska tutkin äitiyden

muokkaamista, en ilmiön esiintyvyyttä. Asiaa ei voida havainnoida ja valmiita aineistoja aiheesta ei

löytynyt asian vähäisen tutkimuksen vuoksi. Lopulta päädyin siihen, että parhaiten saan aiheesta

tietoa pyytämällä naisia, joilla on kokemusta tutkimukseni aiheesta itse kirjoittamaan minulle

tarinansa.

Varsinainen elämäkertatutkimus voi perustua joko kirjoitettuihin elämäkertoihin tai haastatteluihin.

Kirjoitetulla elämäkerralla tarkoitetaan joko valmista dokumenttia tai sitä, että tutkittavat

kirjoittavat itse elämäkertansa. (Eskola & Suoranta 1998, 123.) Omaelämäkertaan liittyvät ainekset

valikoituvat yksilön omien tärkeyskriteerien mukaisesti, mutta sitä ohjaavat kuitenkin kulttuuriset

elämänjäsennykset ja kerronnalliset konventiot (Vilkko 1997, 93). Omaelämäkertojen kirjoittamista

voidaan kuitenkin myös ohjata kysymyksillä, kuten olen tehnyt omassa tutkielmassani (esim. May

2001, 19). Hyvärinen, Peltonen ja Vilkko (1998, 18) muistuttavat tutkijoita siitä, että

omaelämäkerta-aineistoon vaikuttaa myös se, missä ja miten omaelämäkertoja haetaan ja

mainostetaan.

Pro gradu -tutkielmani aineiston analyysivaiheessa koin jonkinlaisen tutkimuksellisen kriisin siitä,

että voidaanko aineistostani kohdalla puhua varsinaisesta elämäkertatutkimuksesta. Annoinhan

kirjoittajille valmiiksi varsin rajatun aiheen, mistä toivoin heidän kirjoittavan. Tutkittavat eivät

oma-aloitteisesti kertoneet minulle koko elämäntarinaansa, kuten varsinaisessa

elämäkertatutkimuksessa. Tutkielmassani tutkittavien omaelämäkerrat koskevat ainoastaan tiettyä

ajanjaksoa ja tiettyä elämänvaihetta, josta halusin saada tietoa. Toivoin naisten kertovan, mitä heille
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on tapahtunut, kun he ovat olleet työelämässä, tulleet raskaaksi, saaneet vauvan ja miten

työpaikkaan palaaminen on sujunut, jos sinne on voinut palata. Aineistoni aiheuttikin mielessäni

kovasti pohdintaa siitä, että mihin tutkimuksen alueeseen tutkielmani virallisesti katsotaan

kuuluvaksi. Tarinoita voidaan kuitenkin pitää eräänlaisina osaelämäkertoina. Ne eivät kerro koko

elämäntarinaa vaan pienen osan kirjoittajaäitien elämästä.

Tavallisten ihmisten omaelämäkerroissa kieli on lähempänä kirjoitettua puhetta kuin kirjallisuuden

vaatimukset täyttävä kirjoitettu teksti (Vilkko 1997, 74). Omaelämäkertaan ei välttämättä kirjoiteta

suoraan sitä kaikkea, mitä tutkittava haluaa asiasta tietää, vaan muun muassa tunteita saatetaan

ilmaista kiertoteitse. Tutkijan on myös tulkittava asioita rivien välistä, tarkkailtava aukkoja ja

painotuksia. (Makkonen 1993, 28.) Myös kirjoittajan omaa esitystapaa koskevat kommentit ovat

omaelämäkerran kokonaisuuden tulkinnassa merkittävässä sivuroolissa. (Vilkko 1997, 93.) Tämän

saman havaitsin myös itse analysoidessani aineistoani. Omaelämäkerta-aineistoon liittyy

olennaisesti se, etteivät kaikki ne, joilla saattaisi olla tutkimuksen kannalta paljonkin oleellista

tietoa, koskaan kirjoita elämäkertaansa. Omaelämäkerran kirjoittajia on pieni vähemmistö, ja he

ovat aina poikkeusyksilöitä. (Roos 1987, 30.) Omaelämäkertojen hyvänä puolena pidetään sitä, että

tutkittava on tutkimuksen aktiivinen subjekti. Hän saa itse päättää, mitä hän asioista kertoo ja

jäsentää itse oman tarinansa. (Eskola & Suoranta 1998, 125.) Kuten jo edellä totesin, pro gradu -

tutkielmassani tämä ei aivan puhtaasti pidä paikkaansa.

Hyvärinen (1998, 311, 355) toteaa, ettei olemassa yhtä, kaikkien tutkijoiden tapaa lukea

elämäkertoja. Tutkijat esittävät aineistolleen kysymyksiä eri tavoin ja ovat niistä enemmän ja

vähemmän tietoisia. Tutkijat myös vastaavat kysymyksiin eri tavalla. Hän vertaa omaelämäkertaa

metaforisesti sipuliin. Kun sipulia kuorii, saattaa välillä joutua itkemään, ja jokaisen sipulin

kerroksen alta löytyy aina uusi kerros. Tämä on mielestäni ymmärrettävissä siten, että jokainen uusi

luenta lisää ymmärrystä ja tuo uusia kerroksia tutkijan tulkintaan, mutta ymmärrys ja tulkinnat eivät

ole aina saavutettavissa kovin helposti. Elämäkerta-aineistoa voidaan kuvata myös metaforien

avulla (Vilkko 1997, 13-25). Myös Makkonen (1993, 28) kertoo, että omaelämäkertansa kirjoittavat

käyttävät paljon metaforia kirjoituksissaan. Näitä ei kuitenkaan omasta aineistostani analyysiksi asti

löytynyt.

Anni Vilkko (1997, 102) on tiivistänyt omaelämäkertojen luennan kaksi pääasiallista vaihetta.

Prosessi on monivaiheinen, mutta lopulta muodostuu nämä kaksi selkeästi eri vaihetta.

Ensimmäiseksi tutkija kiinnittää huomionsa silmiinpistäviin asioihin, kuten johonkin asiantilaan,
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ilmiöön tai kerrontatapaan. Näiden ensihavaintojen jälkeen tarvitaan kuitenkin kontrolloitua

asetelmaa, jotta tutkija voisi arvioida uudelleen havaintojensa merkityksiä. Yleisistä, useita tarinoita

koskevista välittömistä havainnoista on siirryttävä yksittäisten kertomusten systemaattiseen

lähilukuun. Nousiaisen mukaan Vilkon kuvaama lähiluku kuvaa hyvin hermeneuttisen syvän

ymmärtämisen prosessia (Nousiainen 2004, 50).

3.3 Tyypittely

Olen analyysissäni yhdistänyt tyypittelyä ja tekstien lukemista kertomuksina. Aineistoa voidaan

ryhmitellä tyypeiksi etsimällä aineistosta samankaltaisuuksia. Tällöin aineisto esitetään yleensä

eräänlaisten mallien eli yhdistettyjen tyyppien avulla. Tyypittely edellyttää kuitenkin aina

tarinajoukon jäsentämistä eli teemoittelua. (Eskola & Suoranta 1998, 182.) Tematisointi on aina

välttämätön aineiston esikäsittelytapa, sillä myös tyyppittelyssä on kyettävä selvittämään, miten eri

teemat eri tyyppien yhteydessä esiintyvät. (Roos 1987, 42-43.)

Tyypittelyssä etsitään samankaltaisia tarinoita. Tyypit tiivistävät ja tyypillistävät sekä

parhaimmillaan kuvaavat laajasti ja mielenkiintoisesti aineistoa. Tarinoista voi rakentaa tyypillisen

tilanteen kulun tai henkilökuvauksen tilanteesta. Tarinajoukosta voidaan esittää myös yksi sitä

edustava tyypillinen tarina kokonaisuudessaan, eikä aina konsturuoida ”tyypillistä” koko

tarinajoukosta. Eskolan ja Suorannan mukaan on olemassa ainakin kolme erilaista tapaa muodostaa

tyyppejä. Ensimmäinen tapa on autenttinen. Siinä esitetään yhden vastauksen sisältävä tyyppi

esimerkkinä laajemmasta aineiston osasta. Toinen tapa on yhdistää eli tällöin on kyseessä

mahdollisimman yleinen tyyppi. Mukaan otetaan vain sellaisia asioita, jotka esiintyvät suuressa

osassa tai kaikissa vastuksissa. Kolmas tapa on esittää mahdollisimman laaja tyyppi, jolloin mukaan

otettavat asiat ovat kenties esiintyneet vain yhdessä vastuksessa. Olennaista kuitenkin on, että

tällaisessa tyypissä on olemassa sisäinen loogisuus. Tyypin on oltava mahdollinen, vaikka ei

olekaan sellaisenaan todennäköinen. Tyyppi ei siten ole tyypillinen kertomus vaan eräänlainen

yhteenveto. (Eskola & Suoranta 1998, 182-184.) Aina ei myöskään tarvitse etsiä perinteisesti yleistä

vaan voidaan kiinnittää huomiota tyypillisestä poikkeavien tapausten etsintään. (Peräkylä 1990,

171.)

Risto Heiskalan (1990, 10) mukaan Max Weber kehitti ideaalityyppimenetelmän ymmärtääkseen

sosiaalisen toiminnan mieltä. Ideaalityyppi on tutkijan konstruoima sisäisesti rationaalisen

mielekkään toiminnan puhdas tyyppi. Ideaalityyppi voi toimia tutkimuksen apuvälineenä, vaikka se
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ei vastaisikaan toiminnan tosiasiallista kulkua. Weberin mukaan tosiasiallisen toiminnan mieli ja

sen ymmärtäminen ovatkin sidoksissa yksittäisen yksilön subjektiiviseen tulkintaan. Tutkimusta

jäsentäessään tutkija ei vain kuvaa kohdettaan vaan todellisuudessa luo sen. Tutkijan käyttämästä

ideaalityyppien järjestelmästä riippuukin, mitkä tarkastelun kohteena olevasta ”todellisuudesta”

tulevat tulkinnan kannalta olennaisiksi. Tutkijan luoma ideaalityyppimenetelmä ei kuitenkaan ole

mielivaltainen, sillä tutkijaa ohjaavat kulttuurin yhteiset arvot ja uskomukset. Weberin mukaan

ideaalityyppimenetelmä käyttö erottaa tieteellisen mielen ymmärtämisen arkitulkinnoista. Antti

Eskolan (1975, 1997-198) mukaan Weberin kehittelemää ideaalityypin käsitettä voi käyttää teorian

rakentelun apuvälineenä. Hän toteaa, että ideaalityypeillä on harvoin täsmällistä empiiristä

vastinetta, mutta niitä ei olekaan tarkoitettu empiirisiksi hypoteeseiksi tai keskimääräisiksi

todellisuuden kuviksi. Ne tarjoavat ulottuvuuksia empiirisesti havaittujen tapausten keskinäiseen

vertailuun ja antavat asetelmia teoreettisille ajatuskokeille.

Anita Niemi-Iilahden (1992, 38-50, 279) mukaan ideaalityyppi puolestaan sitoo tutkimuksen

hermeneuttiseen tutkimustraditioon. Se tarkoittaa sellaisen subjektivistisen näkemyksen

omaksumista, jossa yhteiskunnan toimijoiden intentioiden huomioonottaminen on keskeisessä

asemassa. Ideaalityypillä on tutkimusongelmien ratkaisua edistävä arvo ja se toimii samalla

tutkimuksen metodina ja välineenä. Niemi-Iilahti katsoo, että ideaalityyppi on tutkijan konstruoima

toistuvien ja keskeisimpien ilmiöiden puhdas tyyppi, joka yhdistää historiallisia relaatioita ja

tapahtuminen kulkuja siten, että niistä muodostuu ajateltujen yhteyksien järjestetty kokonaisuus.

Ideaalityypit järjestävät sosiaalisten ilmiöiden moninaisuutta ja antavat täsmällisen merkityksen

ilmiölle. Ideaalityypin konstruoinnissa tapahtuva ymmärtäminen on järkiperäisten päätelmien

tekemistä merkityksellisestä toiminnasta. Tutkijan luoma ideaalityyppi on tiettyjä piirteitä korostava

abstraktio, ajatuskuva tai ajatuskonstruktio, jolla ei ole vastinetta todellisuudessa. Tutkija tyypittelee

tutkimuskohteen mahdollisimman puhtaiksi tyypillisiksi tapauksiksi. Ideaalityypit ovat malleja

joiden avulla voidaan analysoida toimintaa tai erilaisia kehityskulkuja. Ideaalityyppi ei välttämättä

ole pelkkä tutkijan apukonstruktio, vaan se voi olla myös tutkimuksen tulos, satunnaisuuksista

puhdistettuja käsitteitä tai käsitekokonaisuuksia ja kehityskulkuja kuvaava malli.

3.4 Oma analyysi

Tutkielman tarkoituksena on vastata kysymykseen, miten raskauden, äitiyden ja työelämän

yhteensovittaminen sujuu kertomuksissa äitien näkökulmasta ja äitien muokkaamana.

Toisessa tutkimuskysymyksessä etsin vastausta siihen, miten työelämän erilaiset työ- ja
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perhekäytäntöjen työpaikkakulttuurit näkyvät äitien kertomuksissa. Kallistuin tutkielmassani

menetelmällisesti tarinallisiin elämäkertakirjoituksiin niiden kiinnostavuuden ja ehkäpä myös

helpomman saatavuuden ja laajemman aineiston toivossa verrattaessa haastatteluun. Haastattelussa

olisin varmasti päässyt syvemmälle asian ytimeen, mutta koska toivoin aineistooni useiden äitien

kokemuksia olivat kertomukset mielestäni sopivampi vaihtoehto. Alkuperäinen tarkoitukseni oli

julkaista kirjoituspyyntö kahdella eri palstalla, internetin Vauva-keskustelupalstalla ja eräässä

naistenlehdessä. Naistenlehdestä sain kuitenkin tiedusteluihini vastauksen, että palsta jolla kyseiset

pyynnöt normaalisti julkaistaan, oli toistaiseksi lakkautettu lehdestä, joten se jäi pois. Vauva-

internetkeskustelupalstan ylläpitäjältä lupaa kysyttyäni (liite 1), ja luvan saatuani, julkaisin pyyntöni

useamman eri keskustelupalstaotsikon alla, ja sain 34 erilaista kertomusta aiheesta.

Aineiston lukemisen perusteella totesin tämän aineiston määrän riittäväksi. Kirjoituspyynnössäni

pyysin äitejä kirjoittamaan minulle vapaamuotoisen kuvauksen raskaudesta, äitiydestä ja

työstä (liite 2). Aineiston yhtenäistämiseksi ja saadakseni tietoa juuri siitä, mistä halusin, annoin

äideille kuitenkin kolme eri aluetta, joista ilmaisin olevani kiinnostunut. Nämä ohjatut kysymykset

antoivat naisille sopivan välineen pohtia asiaa ja ajatuksiaan. Toivoin heidän kertovan

kohtelustaan työelämässä raskaana ollessaan. Pyysin kertomaan, mikä merkitys äidin

elämässäsi oli raskaudella, äitiydellä, äitiysvapaalla ja työllä ja olivatko nämä tasapainossa tai

ristiriidassa keskenään. Toivoin heidän kertovan myös töihin paluusta tai siitä miksei äiti

palannut työelämään tai samaan työpaikkaan äitiysloman jälkeen. Lisäksi toivoin heidän

kertovan minulle ikänsä, ammattinsa, oliko työsuhde määräaikainen vai vakinainen ja kuinka

pitkään se oli kestänyt sekä tiedon siitä, mitä vuosia kirjoitus koski. Osa kertomuksista oli

suoria vastauksia kysymyksiini ja osa vapaamuotoisemmin kirjoitettuja tarinoita, joissa kuitenkin

vastattiin esittämiini kysymyksiin. Aineistossani kirjoittajaäitien ikähaarukka vaihteli 25

ikävuodesta 38 vuoteen ja iän keskiarvoksi sain 29,7 -vuotta. Eräs mielenkiintoinen seikka, johon

kiinnitin heti huomiota vastaukset saatuani, oli että lähes kaikki kirjoittajaäidit olivat luokiteltavissa

korkeasti koulutetuiksi.

Aineiston analyysin aloitin lukemalla aineistoa useaan kertaan lävitse. Käsitellessäni aineistoa

ensimmäisen kerran annoin kullekin kirjoittajalle oman numeronsa, jota kuljetin mukanani koko

aineiston analyysin ajan. Tämä auttoi analyysiäni, jotta tiesin, mitä kukin kirjoittaja oli minulle

kirjoittanut. Vasta lopuksi vaihdoin suoriin lainauksiin numeroiden tilalle äideille keksimäni nimet,

iän ja lasten lukumäärän. Usean lukukerran jälkeen muodostin vastaajista taulukon, johon laitoin

lyhyesti mielestäni tärkeitä asioita. Tämän taulukon totesin varsin hyväksi apuvälineeksi etenkin
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alkuvaiheessa hahmottaa aineistoa. Sen avulla oli oikeastaan helppo luoda ensimmäisiä mielikuvia

aineistosta. Tämän jälkeen aloin teemoitella aineistoa otsikoiden alle. Nämä otsikot määrittyivät

kirjoittajille tehtyjen ohjaavien kysymysten perusteella ja samalla nostin aineistosta induktiivisesti

äideille tärkeitä isoja asioita, joista suurin osa vastaajista oli kirjoittanut. Teemoittelua jatkoin aina

vain pienempiin osiin ja aloin hahmotella millaisia erilaisia tyyppejä aineistosta nousi.

Hahmoteltuani aineistosta muodostuvat äitityypit, aloin tutkailla tarkemmin kunkin äitityypin

elämää.

Pyrin näiden ideaalityyppien avulla esittämään äitiyteen, raskauteen ja työhön liittyvien

suhtautumistapojen olennaisimmat osatekijät. Eli kertomaan miten naiset muokkasivat

kertomuksissaan raskauden, äitiyden ja työn yhdistämistä. Tavoitteeni oli, että ideaalityypit

toimivat analyysini välineenä ja auttavat ymmärtämään miten erilaisilla tavoilla nykypäivän

äidit voivat kertomuksissaan suhtautua äitiyteen ja työhön. Tarkastelun kohteena oli

kirjoittajaäitien oma näkemys omasta suhtautumisestaan. Oili-Helena Ylijoki (1998, 62) toteaa

mielestäni osuvasti tutkimuksessaan Akateemiset heimokulttuurit ja siviilien sosialisaatio, että

hänen tekemäänsä tiederyppäiden erottelua ei tule ymmärtää miksikään linneläiseksi

luokitusjärjestelmäksi, jonka tarkoituksena on löytää kullekin tieteen alalle yksi ja oikea karsina.

Minunkaan tarkoitukseni ei ollut jaotella äitejä mihinkään tiettyyn karsinaan. Äiti voi löytää

itselleen tuttuja piirteitä useammastakin tyypistä. Tarkoituksena oli avartaa sitä näkökulmaa, miten

eri tavalla äidit voivat tutkimani asian kokea ja tuoda esille ne toistensa ääripäät. Oili-Helena

Ylijoki vertasi omaa tyypittelyään metaforisesti kompassiin, joka auttaa suunnistamaan. Tämä

kompassi ikään kuin herkistää eroille ja torjuu suoraviivaisesti yleistäviä näkemyksiä sekä tuo

kiinnekohtia loputtoman moninaisuuden tielle. Myös oma tyypittelyni toimi eräänlaisena

kompassina Ylijoen kuvaamalla tavalla. Ideaalityyppianalyysini tarkoituksena oli siis tuoda esille

sitä äitiydelle tyypillistä maailmaa, mitä äidit toivat esille kertomuksissaan, ja linkittää se myös

aikaisempiin äitiystutkimuksiin. Äitien kertomuksissa tuli esille muun muassa monia aikaisempiin

äitiystutkimukseen liittyviä aiheita, kuten äitien eri tapoja suhtautua palkkatyöäitiyteen ja äitien

ristiriitaisuuksia ja syyllisyyttä. Ensimmäisessä osuudessa ikään kuin ”loin” tai hahmotin

kertomuksille tyypilliset äitityypit.

Yhdessä tyypittelyn kanssa kirjoitin myös auki äitien työelämäkokemuksia, joista muodostui

aineiston toinen osuus. Tutkielmani toisessa analyysiosuudessa analysoin ja pohdin tarkemmin

sitä, miten äitiyden ja työelämän yhdistäminen sujui äitien kertomuksissa. Tulkitsin äitien

kertomuksista esiin työmaailmaa, jota analysoin suhteessa perinteiseen kotiäitiyteen,
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palkkatyöäitiyteen ja lakeihin. Toisessa osuudessa kiinnitin huomiota myös työelämän

erilaisiin työ- ja perhekäytäntöihin ja tarkastelin niitä positiivisten ja negatiivisten

käytäntöjen kannalta, sekä miten epävirallinen ja virallinen työpaikkakulttuuri näkyi

työpaikoilla. Äitien työhön paluu osuudessa palasin jälleen tyypittelyyn. Tämän osuuden

tarkoitus oli tuoda esille, miten ensimmäisessä osuudessa ”luodut” äitityypit omalla

toiminnallaan ja kerronnallaan muokkasivat työelämää. Kirjallisuutta ja aikaisempia

tutkimuksia luin koko ajan tutkimusprosessini ajan. Aineistolähtöinen käsittelytapani kuitenkin

aiheutti sen, että varsinainen teoriaosuus syntyi yhdessä aineiston analyysin edetessä.

Analyysiosuuteen sisällytin useita suoria lainauksia kirjoittajien ajatuksista. Muutin kuitenkin

kaikkien kirjoittajaäitien nimet, jotta heitä ei voida tutkimuksesta tunnistaa. Lainausten

tarkoituksena oli kuvata mahdollisimman aidosti kirjoittajien tuntemuksia. Samalla niiden

tarkoituksena oli selventää lukijalle analyysini etenemistä, ja miten olen päättynyt esittämiini

tutkimustuloksiin.

4. ÄITIYDEN JATKUMO JA ÄITITYYPIT KERTOMUSTEN VALOSSA

Tässä luvussa käsittelen äitien suhtautumista raskauteen, äitiyteen ja työhön äitien muokkaamana.

Tutkimuksen apuvälineenä olen käyttänyt ideaalityyppejä, tuodakseni esille olennaisimmat ja

kiinnostavimmat asiat aineistostani äitien kertomuksista.

4.2 Aineiston pohjalta muodostetut ideaalityypit: Suhtautuminen raskauteen, äitiyteen ja

työhön

Tyypittelyn lähtökohtanani on ollut hahmottaa äitien kertomuksista heitä yhdistäviä ja

erottavia tekijöitä suhtautumisessa raskauteen, äitiyteen ja työhön. Tyypit kuvastavat aineiston

äitien erilaista suhtautumista työn- ja perheen yhteensovittamiseen. Tyypit olen asettanut

eräänlaiselle jatkumolle, joiden ääripäistä löytyvät kotiäiti ja uraäiti. Niiden väliin asettuu viisi

erilaista äitityyppiä. Nämä ääripäät ja väliin hahmottuvat tyypit, olen rakentanut aineistoni

kertomuksissa käydyn keskustelun perusteella. Jatkumo kertoo lukijalle siitä, miten erilailla äidit

voivat kertomuksissaan orientoitua äitiyteen ja työhön. Jatkumon alkupäästä löytyvät sydämeltään

kotiäidit, keskeltä ristiriitainen äiti ja lopusta ne äidit, joille työ liittyy vahvasti omaan identiteettiin.

Se kuvaa monia niitä palkkatyöäitiydelle tyypillisiä erilaisia muotoja, joita myös aiemmat

tutkimukset ovat tuoneet esiin. Tyyppien tehtävänä on tiivistää ja selkiyttää aineistoa ja kirjoittajien



 53

kokemuksia ja käsityksiä. Tyypit olen konstruoinut useammasta kertomuksesta. Äitiyden

kertomuksista etsin myös monia aikaisempiin äitiystutkimukseen liittyviä aiheita, kuten äitien eri

tapoja suhtautua palkkatyöäitiyteen sekä äitien ristiriitaisuuksia ja syyllisyyttä. Ensimmäisessä

analyysiosuudessa ikään kuin ”luon” tai hahmotan äitien kertomuksista erilaiset äitityypit.

4.1.1 Tyyppi 1: Kotiäiti, ”nyt on lasten aika, sitten myöhemmin uran”

Kotiäidille perhe on erittäin tärkeä ja se tulee kertomuksissa hänen prioriteeteissaan aina

ensimmäisenä. Perheessä erityisesti lasten hyvinvointi on asia, joka laitetaan kaiken edelle. Näissä

perheissä voidaankin sanoa elettävän lasten aikaa ja lapsille. Kotiäiti korostaa mielellään

kertomuksissaan tämän ajanjakson tärkeyttä sillä, että lapset ovat vain vähän aikaa pieniä. (vrt.

esim. Vuori 2001, 164.) Äiti ja kotikeskeinen ideologia näkyykin kotiäidin elämässä vahvasti tietyn

kestoisena vaiheena.

Hankin mielelläni lapset näin peräkkäin - Keskityn nyt lapsiin ja tämän ajanjakson jälkeen minulla

on vielä aikaa keskittyä työelämään ja mahdollisesti edetä työuralla. (”Tiina” 29v., 1 lapsi ja

raskaana)

Hän haluaa itse hoitaa pienet lapsensa ja toivoo samalla mielessään, että äidin päivittäinen läsnäolo

muokkaisi lapsista tasapainoisia ja terveitä ihmisiä. Äiti itse voi muutamaksi vuodeksi haudata omat

henkilökohtaiset tarpeensa lasten edun vuoksi. Toisaalta voi myös sanoa, että kotiäidille lasten etu

on myös hänen etunsa, joten kotiäidin ”uhrautuminen” ei ole lainkaan itsestään selvää.

Uhrinäkökulma on sikälikin varsin vahva tulkinta, sillä tämä äiti nauttii äitiydestään. Äitiydestä

nauttimiseen kuuluu lasten kanssa kotona oleminen, lasten kanssa ajan viettäminen ja lasten kasvun

ja kehityksen seuraaminen. Kyse on kai lähinnä siitä, että äiti ei mieti omia tarpeitaan oman itsensä

kautta, vaan hänen tarpeensa ovat lapsen tarpeita. Kun lapset ovat vanhempia voi taas alkaa

harrastamaan, käymään töissä, toteuttamaan itseään ja miettimään asioita muunkin kuin äitiyden

kannalta. Kirjoitushetkellä äiti sen sijaan haluaa nauttia äitiydestään täysillä ja käydä sitten

myöhemmin töissä ja luoda omaa uraa. Äidin kertomuksista piirtyykin kuva perinteisestä

vaihemallin mukaisesta äidistä.(vrt. Myrdal & Klein 1956; Kuronen 1994, Jokinen 1996; Nätkin &

Kyllönen 1985.) Ensin kotiäiti on opiskellut, sitten ollut hetken työelämässä ja saatuaan lapsia, hän

on vahvasti sitoutunut hoitamaan lapsensa itse. Töihin ei ole tarkoitus palata ennen kuin lapset ovat

”tarpeeksi” isoja. Useimmiten se on äideillä 3 -vuotta, jonka jälkeen yhteiskunta ei enää tue kotona

hoidettavaa lasta (vrt. Lammi-Taskula 2004, 43). Elämällä vaihemallin mukaista elämää, äiti pystyy
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yhdistämään työn ja äitiyden ja hyvällä omallatunnolla nauttimaan äitiydestään ja kotonaolostaan

(vrt. Jokinen 1996, 113-136). Kotiäitityypin tarinoihin kuuluu vallitsevana ajatuksena myös

familistinen perhemalli ja kotiäitidiskurssi, jotka kuultavat vahvasti läpi kertomuksista. Perhe on

tärkein arvo ja siinä erityisesti lapsen ja äidin suhde. (vrt. Jallinoja 1984, 42; Vuori 2001, 164, 209-

210.)

Lapsi on kotiäidille elämä, ja äitiys antaa hänelle voimaa. Äitiyden myötä hän on löytänyt elämänsä

tarkoituksen. Kotiäidin voisi tavallaan ajatella mittaavan elämänsä ”onnistumista” juuri lasten ja

perheen kautta. Perhe vaikuttaa hänellä paljon siihen, millaisena äiti ylipäätään itse itsensä näkee.

Hän rakentaa omaa identiteettiään vahvasti juuri äitiyden varaan. Vaikka identiteetti on rakentunut

äitiydelle, ei se ole kuitenkaan erityisen hauras, sillä hän ei koe itseään epävarmaksi äitiyden edessä.

Tai ainakaan näitä epävarmuuksia ei tuoda kertomuksissa esille. Kotiäiti ei myöskään pyri

kohottamaan itsetuntoaan äitiyden avulla, vaan kertomuksista piirtyy kuva itsenäisestä vahvasta

äidistä, joka tietää mitä tekee. Vahvuuksistaan huolimatta, hän ei kuitenkaan pyri olemaan

lapselleen täydellinen äiti. Niemelän mukaanhan äidillä, jonka identiteetti rakentuu pelkästään

äitiyden varaan, voi olla suuria ongelmia, sillä hän saattaa tuntea, ettei hänellä ole varaa epäonnistua

äitiydessä. Tällaisen äidin itsetunnolle ja identiteetille voi olla hankalaa, jos äitiys ei sujukaan

toivotulla tavalla. (ks. esim. Niemelä 1989, 148-151.) Aineistoni mukaisella kotiäidillä on kuitenkin

varaa erehtyä, ja hän myöntää sen kertomuksissaan. Hän pyrkii tavallaan elämään tai elääkin

perinteistä äitimyytin mukaista tarinaa. Kotiäiti ei kuitenkaan tee esimerkiksi jaottelua hyviin ja

pahoihin äiteihin. Hän ei tuo esiin sitä, että kokisi olevansa lapselleen parempi äiti kuin

työssäkäyvät äidit. Hän peilaa omaa äitiyttään vain itseensä ja lapseensa. Ainoa asia, missä hän

vertaa itseään muihin äiteihin on se, kun hän miettii hoitovapaan taloudellista puolta. Kotiäiti toteaa

hoitovapaan tärkeäksi elämän prioriteettivalinnaksi. (vrt. Lammi-Taskula 2004, 40.)

Kirjoitushetkellä työllä on äidille hyvin pieni merkitys elämässä. Äidin suhtautuminen työntekoon

ei välttämättä ole aina ollut samanlaista, ja se on saattanut muuttua useampien lasten myötä.

Ensimmäisen lapsen jälkeen äidillä saattoi hyvinkin olla kiire takaisin työelämään tai opiskelemaan,

koska tunsi itsensä yksinäiseksi ja ei-kotiäitityypiksi. Lasten lisääntyessä suhtautuminen sitten

muuttui. Näin ei kuitenkaan aina tarvitse olla, vaan äiti voi olla sydämeltään kotiäiti, vaikkei hänellä

olisikaan kuin yksi lapsi. Kotiäidillä ei ollut kertomuksissa enempää lapsia kuin muillakaan äideillä

(vrt. Auvinen 1968, 44).
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Ajatukseni työstä ja sen tärkeydestä ovat vuosien mittaan muuttuneet siten, että kaikkea ei tarvitse

saada yhtäaikaa tässä elämässä: kun lapset ovat pieniä, on heidän aikansa, minä kyllä ehdin tehdä

töitäni ja ns. toteuttaa itseäni myöhemminkin. Lapset kasvavat niin nopeasti, työpaikalla mikään ei

ehdi siinä ajassa niin paljoa muuttua, ettenkö kärryillä pysyisi. Työnantajalle ei yksikään työntekijä

ole korvaamaton, lapselle oma äiti on. (”Titta” 38v., 4 lasta)

Kertomusten kotiäiti ei ole päättänyt haudata työelämää lopullisesti, jossa hänellä on vakituinen,

normaalityösuhteinen työpaikka, vaan palaa työelämään lasten ollessa isompia. Koska työsuhde on

vakituinen ja muutenkin vakaalla pohjalla, äiti pystyy hyvillä mielin jättämään työpaikkansa

muutamaksi vuodeksi jäädäkseen lastensa kanssa kotiin. Äidin kertomuksissa ei myöskään

esiintynyt pelkoa työpaikan puolesta, kuten pelkäsivät monet määräaikaisessa työsuhteessa olleet

äidit. (vrt. esim. Salmi 2004b, 126-127; Kivimäki 2003, 198; Anttonen 1999, 78, 82.) Näiden

asioiden voidaankin katsoa olevan äitiyden vaihemallin toteutumisen keskeinen edellytys. Sikäli

kotiäitityyppi poikkeaa kertomuksissaan esimerkiksi Perhevapaatutkimuksen (vrt. Lammi-Taskula

2004, 45) korkeakoulutetuista äideistä, että jos heillä oli vakituinen työsuhde, he harvoin jäivät

lapsen kanssa pitkäksi aikaa kotiin.

Äiti pitää siis työstään, mutta etusijalla ovat kirjoitushetkellä lapset ja tärkeää on heidän kotona

hoitamisensa. Kotiäiti pitää mielessään, että lapselle äiti on korvaamaton, mutta työnantaja voi

korvata työntekijänsä milloin vain. Ja tämän mukaan äiti haluaa elääkin. Työssä ehtii olla vielä

monia vuosia. Toisaalta myös työ on hänelle merkittävä osa identiteettiä, mutta kirjoitushetkellä se

on ”unohdettu” lasten takia muutamaksi vuodeksi. Perheestä ja työstä saa kummastakin ”omat

juttunsa”, jotka eivät korvaa toisiaan. Äiti kuitenkin myöntää kaipaavansa ainakin välillä takaisin

työelämään.

Työ on minulle myös tärkeää, se on osa identiteettiäni, kuten myös äitiys. Äitiydestä saa omat

juttunsa, mutta työstä saa myös omat juttunsa, eikä kumpikaan korvaa toisiaan. Tällä hetkellä

kaipaan mm. onnistumisen tunnetta onnistuneiden projektien jälkeen, työtovereitani ja kaipaan

mahdollisuutta toteuttaa itseäni. Ajattelen kuitenkin niin, että nyt on aika äitiyden ja lasten.

Myöhemmin tulee vielä aika työn ja oman uran. (”Tiina” 29v., 1 lapsi ja raskaana)

Työelämässä on siis monia asioita, joita äiti kaipaa. Tulevaisuudestaan äiti ajattelee, että äitiys ja

työ on mahdollista yhdistää, mutta siihen tarvitaan joustoa niin työssä kuin äitiydessäkin.
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Arki lapsen tai lasten kanssa kotona ei äidin mielestä ole aina mitään ”ruusuilla tanssimista”, mutta

se on palkitsevaa. Välillä äitiydessä on rankkojakin vaiheita, ja jaksaminen on koetuksella, mutta

nämä asiat unohtuvat usein varsin nopeasti. Äitiyden kotiäiti kokee kasvattavana asiana. Äitiyden

myötä hän kokee kasvaneensa paljon myös ihmisenä. Lapsen myötä äiti on voinut esimerkiksi

kokea, millaisia vaikutuksia hänen omalla toiminnallaan ja teoillaan on lapseen. Äiti korostaa

varsinkin kärsivällisyytensä ja jaksamisensa kasvaneen lapsen myötä. Lapsen katsottiin joissakin

kertomuksissa antaneen työelämään lisää valmiuksia, mitä ovat tuoneet esille myös monet muut

äitiystutkimukset (ks. esim. Äidin ansiotyö ja perhe 1984, 29). Kotiäiti katsoo, ettei päiväkoti ole

pienen lapsen hoitopaikka, vaikkei sitä ehkä aivan suoraan sanokaan. Äidin mielestä on hyvä, että

Suomessa on mahdollista valita hoitaako itse lapsensa vai viekö lapsensa päivähoitoon.

4.1.2 Tyyppi 2: Välillä työtä tekevä kotiäiti

Välillä työtä tekevälle kotiäidille on tyypillistä, että hän on identiteetiltään suurperheellinen kotiäiti,

vaikka käykin määräaikaisesti töissä. Hänen kertomuksessaan työ on tärkeää, mutta jos täytyy valita

uran ja lasten välillä, hän valitsisi mieluummin lapset. Työ ei saa häiritä perhe-elämää, ja jos näin

käy, hän lopettaa työnteon. Työ saa äidin mukaan tuottaa mahdollisimman vähän hankaluuksia

perhe-elämälle. Perhe ja lapset ovat etusijalla äidin elämässä, ja sen jälkeen tulee kaikki muu.

Kirjoitushetkellä hän ei kuitenkaan koe millään lailla ongelmallisena työn ja perheen yhdistämistä,

kuten niin monet aikaisemmat äitiystutkimukset ovat antaneet ymmärtää äitien usein kokevan (ks.

esim. Äidin ansiotyö ja perhe, 5-29; Kinnunen ym. 2000, 35-36). Välillä työtä tekevää äitiä voidaan

kutsua eräänlaiseksi ”keikkaäidiksi”, joka käy ikään kuin lasten teon välillä ”pyörähtämässä”

työelämässä. Hänellä saattaa olla samanlaisia määräaikaisuudesta johtuvia ongelmia kuin monilla

muillakin määräaikaisesti työskentelevillä aineiston äideillä. Työsuhteita ei vakinaisteta ja ne

katkeavat äitiyslomaan. Työsuhteiden vakinaistamattomuus aiheuttaa äidille jonkin verran

mielipahaa, mutta toisaalta juuri ne mahdollistavat hänelle hänen tarpeisiinsa sopivan joustavan

työn ja perheen yhdistämisen.

Välillä työtä tekevä kotiäiti pitää tärkeänä omien lasten kasvatusta ja heidän kanssaan jokapäiväistä

olemista. Ylipäätään hän nauttii lasten kanssa kotona olemisesta ja raskauksista. Työ sen sijaan on

äidille virkistäytymistä ja tuo rahallisen turvan kotiin. Toisaalta, kotiäiti-identiteetistään huolimatta,

äiti kokee työelämän olevan myös koulutuksen hyödyntämistä varten. Töissä käydään, vaikkakin

lasten ehdoilla.
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Äidin mukaan lasten kanssa kotona ollessaankin pystyy tekemään monenlaisia asioita, kuten

esimerkiksi opiskelemaan. Hänelle opiskelu ja äitiys eivät ole vastakkaisia toisiaan poissulkevia tai

ristiriitaisia asioita. (vrt. Nätkin & Kyllönen 1985, 53-68.) Kotiäitiys ei tarkoita hänelle täydellistä

äitimyytin mukaista itsensä uhraamista lasten tarpeille (ks. esim. Jokinen 1983; Nopola 1991;

Nousiainen 2004; Nätkin 1997). Häntä voisi kuvailla identiteetiltään tietynlaiseksi ”tehoäidiksi”,

jolta sujuu lastenhoito lasten ehdoilla, mutta joka pystyy jakamaan energiansa myös itsensä

kehittämiseen ja perhe-elämän ulkopuolisiin asioihin. Äiti saattaa muun muassa yhtäaikaisesti

opiskella, käydä töissä ja hoitaa lapsia. Niiden yhdistäminen on hänestä helppoa. Hänen kohdallaan

samasta ”paketista” löytyvät ikään kuin sekä kotiäitiysrooli, nainen itse omine tarpeineen ja jopa

työrooli. Perhe-elämän ulkopuoliset asiat, kuten opiskelu ja työ antavat äidille lisäenergiaa. Toisen

tyyppiselle äidille näiden kaikkien asioiden yhdistäminen voisi olla jopa taakka, mutta ei hänelle.

Hän ei myöskään tuo kertomuksissaan ilmi minkäänlaisia omia syyllisyyksiään tai syyllistymisiään

opiskelun, työn ja perheen yhdistämisestä. Hänestä välittyy samanlainen kuva kuin Nätkinin ja

Kyllösen (1985, 53-68) 80-luvulla tutkimasta opiskelijaäidistä, josta löytyi piirteitä vanhan

agraariperinteen naisesta. Äitityyppi on sisukas, työteliäs ja ahkera. Hän on ikään kuin nykyajan

”tehoäiti” tai ”supernainen”, joka selviytyy kestävyytensä ansioista monista asioista. Toisaalta

välillä työtä tekevä kotiäiti on valmis uhraamaan itsensä kotiäitiydelle, jos hän näkee, että lapset tai

perhe työnteosta kärsivät. Mikään uhri hän ei kuitenkaan koe siinä tapauksessa olevansa. Hänen

mukaansa elämä ei mene hukkaan, vaikka olisi 20 vuotta kotona. Paavilaisen (2003, 67-70)

tutkimuksessahan äidit eivät myöskään pitäneet työssä poissaoloa uhrauksena. Tosin Paavilaisen

tutkimuksessa äideillä ei ilmeisesti ollut ajatuksena jäädä loppuelämäksi kotiin, kuten välillä työtä

tekevä äiti pitää mahdollisena.

Pidin kotona olosta, mutta kun on vielä nämä opinnot kesken täytyi lähteä töihin tekemään

lopputyötä. Kotona ollessani verryttelin aivojani käymällä välillä tenteissä, ehkäpä kerran

kahdessa kuukaudessa. Pidän työstäni, mutta haluan hoitaa sen niin, että siitä tulee mahd. vähän

hankaluuksia perheelle. Perhe ja lapset on etusijalla elämässä, sen jälkeen tulee kaikki muu.

Toivoisin suurta perhettä ja niin kauan kuin se on mahdollista, käyn töissä raskauksien välissä niin

kauan kuin on mahdollista oman virkistymisen, ja rahallisen tilanteen vuoksi. Olen valmis jäämään

kotiäidiksi, jos työssäkäynnistä tulee liikaa ongelmia ja perhe kärsii tai kun työpaikkaa ei enää saa.

Työelämä on koulutuksen hyödyntämistä varten ja taloudellisti on aina hiukan helpompaa, kun on

muutaman kuukauden tai vuoden töissä. (”Raisa” 25v., 1 lapsi ja raskaana)
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4.1.3 Tyyppi 3: Työhön ”pakotettu” äiti

Työhön ”pakotetun” äidin kertomuksille on tyypillistä, että äitiys ja perhe-elämä ovat hänelle hyvin

tärkeitä asioita. Työ tulee selkeänä kakkosena. Raskausajastaan työhön pakotettu äiti kertoo

nauttineensa. Äiti on kuitenkin syystä tai toisesta joutunut palaamaan takaisin työelämään.

Pakottavana tekijänä toimii useimmiten raha, kuten niin monissa muissakin työn ja perheen

yhteensovittamista käsitelleissä tutkimuksissa (vrt. Jokinen 1983, 39; Kuronen 1994, 92; Salmi

2004b, 124).

Niin raskaus- kuin sen jälkeinenkin aika on sujunut hyvin seesteisissä merkeissä ja olen todella

nauttinut äitiydestä. Äitiysvapaa oli minulle todella onnellista aikaa ja olisin mielelläni jäänyt vielä

kotiin. Hoitovapaan taloudellinen puoli alkoi kuitenkin kummitella mielessäni. (”Tytti”33v., 1

lapsi)

Pakottava asia voi olla myös jokin muu, jonka takia äidin on pitänyt luopua kotiäitiydestään. Jos äiti

saisi lottovoiton, hän ei koskaan enää palaisi töihin. Työhön pakotettu äiti pohtiikin enemmän kuin

muut äitityypit ylipäätään työn mielekkyyttä. Lapsen myötä työnteosta on tullut kyseenalaisempaa

kuin ennen, eikä hän enää pidä sitä itsestään selvyytenä (vrt. Jokinen 1983, 58-60). Työ ei

kuitenkaan ole työhön ”pakotetullekaan” äidille välttämätön paha, vaan hän nauttii sen tuomasta

älyllisestä haasteesta. Mikään uraihminen äiti ei sen sijaan koe olevansa. Tasapaino työn ja perheen

välillä tarkoittaa hänelle sitä, että hän voi jättää työt työpaikalle, työaika on määritelty, eikä työ

häiritse hänen vapaa-aikaansa. Toisinpäin hän ei sitä juurikaan määrittele. Perhe saa hänen

mielestään vaikuttaa työntekoon, sillä niin työnsä kuin työaikansakin äiti yrittää toteuttaa lasten

ehdoilla. Työhön ”pakotettu” äiti on hyvin kirkkaasti nähnyt, miten helposti korvattavissa

työpaikalta poistunut yksilö on, ja vain perheelle äiti on korvaamaton ja ainutlaatuinen. Hän katsoo,

että ainoastaan äitiys on asia, joka pysyy ihmisen elämässä. Työ ja työpaikat sen sijaan voivat

muuttua. Työ on hänen mielestään kuitenkin arvokasta, mutta perhe ja vapaa-aika ovat tärkeimpiä.

Näistä kumpuavat kertomusten mukaan äidin elämän arvot.

Työhön pakotetut äidit ovat sitä mieltä, etteivät odota työhön paluutaan erityisen innokkaasti,

vaikka pitävätkin työstään. Työ ei ole työhön pakotetullekaan äidille kokonaan välttämätön paha,

vaan hän nauttii sen tuomasta älyllisestä haasteesta. Mikään uraihminen äiti ei kuitenkaan koe

olevansa. Tasapaino työn ja perheen kanssa tarkoittaa hänelle sitä, että hän voi jättää työnsä

työpaikalle. Työhön pakotetulla äidille työrooli muodostaa identiteetistä varsin pienen osan. Työhön
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pakotetut äidit kertovat täyttävänsä työssä vain velvollisuutensa sitä kohtaan, ja ensisijaisena

pidetään perhettä. Työtä tehdään perheen ja lasten ehdoilla. Muun muassa osa-aikaisuus katsotaan

lasten ehdoilla työskentelemiseksi.

Pidin kovasti kotona olemisesta – omanarvontuntoni ei määrity työn mukaan. Olen hyvin tietoinen

siitä, että ainoa paikka jossa olen korvaamaton, on kotipiiri – työpaikalla itse kukin on aina

”expendable”… (lauseita välissä) Äitiys/vanhemmuus on minulle tärkeässä asemassa, olenhan

hyvin perhekeskeinen ihminen. Myös miehelläni on samat arvot. Tämä elämäntilanne vain on hyvin

hektinen ja ”rahantekeminen” on lähes pakollista. (”Tuula” 34v., 1 lapsi ja raskaana)

Työhön ”pakotettu” äiti viihtyy hyvin äitiyslomalla kotona lapsen kanssa. Kotona riittää

kertomusten mukaan kaikenlaista puuhattavaa. Tällä äiti tarkoittaa muutakin kuin pelkästään

kotitöiden tekemistä. Äiti joko palaa vakituiseen työpaikkaansa töihin heti vanhempainloman

jälkeen tai sitten jää lapsen kanssa hoitovapaalle lyhyeksi aikaa. Myös työhön ”pakotetulla” äidillä

on samoja ajatuksia lapsen ”vieraalle” hoitoon viemisestä kuin useilla muillakin äideillä, eli hän ei

haluaisi viedä lastaan kovin pienenä hoitoon. Hänenkään mielestään päiväkoti ei ole paras

mahdollinen lapsen hoitopaikka. Mieluiten hän hoitaisi lapsensa itse, aivan kuten yhteiskunnassa

usein ajatellaan. (vrt. Kuronen 1994, 92; Anttonen 2003, 178-185.)

Työhön ”pakotettu” äiti on hänkin sydämeltään kotiäiti, ja jos asiat olisivat olleet toisin, olisi hän

mielellään jäänyt hoitamaan lapsiaan kotiin vähän pidempään. Tähän äitityyppiin kuuluvat ne

aineistossani vähemmistöön jäävät äidit, joiden mielestä työ on kyllä mukavaa, mutta he eivät

kävisi töissä, ellei olisi pakko. Voi olla, että töihin pakotettujen äitien mielipide työssäkäynnistä

olisi toinen, jos heidän lapsensa olisivat isompia. Mutta ainakin kirjoitushetkellä, kun lapset ovat

pieniä, töissä ei haluttaisi käydä. Työhön pakotetulla äidille työrooli muodostaa äidin identiteetistä

varsin pienen osan. Väittäisin jopa, että työrooli on töihin pakotetulla äidillä aineistossa kaikkein

pienin. Kotiäidille työ on tulevaisuudessa tärkeää, välillä työtä tekevälle äidille työrooli on tällä

hetkellä tärkeä, ja työhön ”pakotetulle” äidille se tuntuu olevan vähiten tärkeä sekä kirjoitushetkellä

että tulevaisuudessa.

4.1.4 Tyyppi 4: Ristiriitainen äiti

Eero Suoninen (1992, 117-121) tutki perheenäidin puhetta diskurssianalyysin keinoin. Tutkimuksen

tuloksena syntyi useita erilaisia repertuaareja, jotka ilmenivät yhden äidin puheessa. Hänen
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mukaansa yksittäiset repertuaarit edustivat erilaisia, jopa vastakkaisia, asioiden ymmärrettäväksi

tekemisen tapoja. Kokonaishallinta edellyttää kuitenkin ristiriidattomia tulkintoja. Suoninen teki

havainnon, että erilaiset repertuaarit voivat olla tästä huolimatta ristiriidassa keskenään. Erilaisten

repertuaarien hallinta ja kokonaishallinta liittyvät olennaisesti moraaliin ja kulttuuriin, ja ne voivat

olla vaikeasti saavutettavissa. Jos puhuja mielsi ristiriitaisuudet yksilöllisinä eikä kulttuurisina, oli

tuloksena puutteellisuuden ja syyllisyyden tuntemuksia. Suoninen totesi, että silloin kun puhuja ei

syystä tai toisesta onnistu rakentamaan kokonaishallinnan vaikutelmaa, on puhujan mahdollista

lieventää tätä ”heikkoutta” monin tavoin.1

Ristiriitaiset tuntemukset ovat varsin tyypillisiä lähes kaikille aineiston äideille, ja äidit toivatkin

niitä paljon esille tarinoissaan. Vaikka ristiriitaiset tuntemukset ovat tyypillisiä lähes kaikille, toiset

toivat niitä enemmän esille. Äitiys, kotona oleminen ja työ olivat ristiriitaa tuottavia asioita monissa

kertomuksissa (vrt. esim. Jokinen 1996, 184; Nätkin 1991, 12). Ristiriitaista äitiyttä löytyi siten

hyvinkin monen äidin kertomuksesta. Mukaan mahtui myös joitakin harvoja kertomuksia, joissa

sitä ei esiintynyt lainkaan. Äidit saattoivat myös kertoa, kuinka he olivat aikaisemmin elämässään

tunteneet suurta ristiriitaa äitiytensä takia tai kuinka he olivat oppineet elämään ristiriitaisten

ajatustensa kanssa. Nämä äidit olivat jo kirjoitushetkellä tai ennen sitä tavallaan sovittaneet omat

ristiriitaisuutensa. Suonisen mukaan äidit käyttävät tässä eräänlaista kategorisointikeinoa.

Kategorisointikeinolla voidaan esimerkiksi kertoa, miten eri tavalla eri aikoina eletään. Tällaisia

ovat esimerkiksi dikotomiat, miten asiat ovat tänä päivänä, kuinka ne olivat ”ennen vanhaan” ja

miten asiat eroavat aikuisuudessa ja nuoruudessa. (Suoninen 1992, 108.) Tähän kohtaan kuuluvat

aineistossani kertomukset, joissa äiti on äitiytensä tai aiemman elämänsä varrella havainnut

itsessään tapahtuneen muutoksen. Äidin nykyinen elämä on tavallaan jonkinlaisessa ristiriidassa

”vanhan elämän” kanssa.

Tällä kertaa kuitenkin ajatukseni äitiydestä ja kotona olemisesta olivat muuttuneet ja pidin

tärkeänä sitä, että lapsukaiset saivat olla kotihoidossa mahdollisimman pitkään, vaikken

edelleenkään tuntenut olevani mikään "äitiyden ihannekuvan prototyyppi", jos sellaista ylipäänsä

onkaan. (”Titta” 38v., 4 lasta)

Seurustelevan uraihmisen ja koiraihmisen elämä muuttui parisuhteessa elävän äidin elämäksi, jolla

on kissa. Niinpä tätä toista odottaessani muutoksia ei enää ole. Ensimmäistä lasta odottaessani

1 En aio omassa tutkielmassani sen enempää syventyä diskurssianalyysin tarkkaan puheen analyysin, mutta ristiriitaisen
äidin kohdalla käytän apuna Suonisen tekemiä havaintoja perheenäidin puheesta.
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asiat olivat hyvin pahasti ristiriidassa, mutta toista odottaessani ristiriidat on jo sovittu.  (”Arja”

32v., 1 lapsi ja raskaana)

Ristiriitainen äitityyppi kokee äitiyden ja lapsen todella tärkeäksi asiaksi elämässään. Äidit

kertoivat, etteivät ennen lapsen syntymää osanneet edes aavistaa, kuinka paljon lapsi voi merkitä ja

muuttaa koko ajatusmaailmaa. Toisaalta työntekokin on äidin kertomuksissa merkittävä asia.

Varsinkin ennen lapsen syntymää työnteolla oli suuri rooli äidin elämässä. Ennen lapsen syntymää

äiti kuvasi olleensa jopa hyvin työorientoitunut, ja työ oli hänelle yksi merkittävimmästä asioista

elämässä.

Äitiysvapaalle jäätyäni, ennen lapsen syntymää, olin ajatuksissani hyvin kiinni työpaikassani. Urkin

ja kuulostelin kaikki uutiset ja tapahtumat ja olin mustasukkainen työtehtävistäni ja siitä kuinka

niitä alettiin hoitamaan minun lähdettyäni. (”Tuija” 30v., 1 lapsi)

Äidiksi tultuaan hän kokeekin suurta ristiriitaa siitä, että haluaa edelleen tehdä työnsä hyvin ja

hoitaa myös lapsiaan mahdollisimman paljon. Äiti ei ole osannut vielä ratkaista työn ja perheen

yhteensovittamisen ristiriitaa, ja se tuottaa hänelle ahdistusta. Äidin identiteetti on siis jossain

määrin fragmentoitunut ja haavoittuva. (ks. Giddens 1991, 169-170.) Identiteetin jatkuvuuden

ongelman takia, äidin kertomuksista löytyy useita ristiriitaisia minädiskursseja (ks. esim. Beck

1995, 20). Äidillä ei ole olemassa yhtä selkeää ja muuttumatonta minää, minkä katsotaan useissa

edellä mainittujen tietoyhteiskunta-asiantuntijoiden kirjoituksissa olevan tyypillinen nykyihmisen

piirre.

Suoninen löysi perheenäidin puheesta niin sanotun toivekeinon. Toivekeinolla Suoninen tarkoittaa

sitä, että jokin asiantila on tietynlainen, mutta sen haluttaisiin olevan toisenlainen. Puhuja pitää

arvossa sitä mihin viittaa, mutta sen toteuttaminen on jostain syystä vaikeaa. (Suoninen 1992, 106.)

Omassa aineistossani työn ja perheen yhteensovittaminen tuo ristiriitaiselle äitityypille paljon

ristiriitoja elämään. Äitiys on hänelle hyvin tärkeää. Lapsen hyvinvointi on äidin mielessä etusijalla,

mihin kuuluukin äidin mielestä lapsen kotihoito ja lapsen kanssa ajan viettäminen. Huolimatta

suuresta arvostuksestaan lasten kotihoitoa kohtaan, äiti on kuitenkin palannut tai joutunut

palaamaan takaisin työelämään lapsen ollessa vielä pieni. Suurimpina pakottavana tekijänä äiti

mainitsee rahan.
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Itse ajattelen, että periaatteessa alle 3-vuotiaan paras paikka on kotona, ja katson siinä mielessä,

että ”äitiys” hävisi työlle. Toisaalta omassa tilanteessamme katson, että lähinnä rahatilanteen ja

oman luonteeni vuoksi töihin palaaminen oli lähinnä kompromissi. (”Katri” 30v., 1 lapsi)

Olen kuitenkin näillä näkymin palaamassa työelämään heti vanhempainrahakauden päätyttyä. Olen

tähän saakka ollut hyvin työkeskeinen, työhaasteita rakastava ihminen. Juuri nyt koen itseni

maailman parhaaksi äidiksi ja pelolla ajattelen työn mukanaan tuomaa stressiä. Haluaisin antaa

kaikkeni lapsemme hyvinvoinnin eteen, työssä etenemisen kustannuksella! (”Tuija” 30v., 1 lapsi)

Suonisen mukaan repertuaareissa voidaan rakentaa erilaisia visioita siitä, miten jokin asia on

tulevaisuudessa toisin (Suoninen 1992, 107). Myös tämä keino löytyy omasta aineistostani

ristiriitaisten kertomusten takaa. Äiti toivoo, että ristiriitaiset tuntemukset ajan myötä helpottavat tai

hän löytää asioille paremman ratkaisukeinon. Asioiden ajateltiin olevan paremmin esimerkiksi

myöhemmin toisen lapsen kanssa tai ajateltiin, että uuden opiskelu tai alan vaihto muuttaisi kaiken

parempaan suuntaan.

Tällä hetkellä nautin työstäni ja ajasta kotona, vaikkakin sitä tuntuu välillä olevan liian vähän. Illat

yritän olla vain lapsen kanssa ja kotihommat on vähän retuperällä, koska silti tuolla jossain sisällä

on se huono omatunto lapsen luota poissaolemisesta. Ehkä sitten toisen lapsen jälkeen voisin jäädä

kotiin vähän pidemmäksi aikaa... (”Katariina” 25v., 1 lapsi)

Tällä toisella äitiyslomalla olen paljon pidempään ja voi olla etten palaa tänne töihin enää

ollenkaan. Jos keksin jonkun kiinnostavan koulun, niin voisin alkaa taas opiskella. (”Jutta” 27v., 1

lapsi ja raskaana)

Jos tunteet ovatkin kirjoitushetkellä varsin ristiriitaiset, niin äidit toivat esille myös rahan hyvää

vaikutusta tulevaisuudessa. Kun muutaman vuoden päästä on kunnolla rahaa, voidaan rakentaa tai

ostaa omakotitalo, jolloin asiat ovat paremmin kuin, jos nyt annettaisiin periksi omille ristiriitaisille

tuntemuksille ja jäätäisiin kotiin.

Omaa puhetta voidaan myös pehmentää. Toisaalta sanan avulla voidaan helposti vaihtaa

repertuaaria. (Suoninen 1992, 110-111.) Tein saman havainnon monen aineistoni äidin kohdalla.

Ristiriitatilanteissa käytetään juuri toisaalta-sanaa pehmentämään ristiriidan vaikutelmaa, kun ollaan
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itsekin epävarmoja, miten pitäisi toimia. Toisaalta sana oli varsin yleinen. Ilman tätä pientä sanaa

toistensa kanssa ristiriidassa olevat asiat, olisivat vieläkin suuremmassa ristiriidassa keskenään.

Olin halunnut lasta jo muutaman vuoden. Raskaus oli unelmien täyttymys, vaikka pieniä vaivoja

olikin. Samoin synnytys, lapsen saaminen. Nautin todella paljon kotona olemisesta äitiyslomalla ja

olisin mielelläni jäänyt vielä kotiin "hoitovapaalle". Toisaalta äitiysloman loppuajasta kaipasin

töihin, koska olin yksin lapsen kanssa todella paljon ja koska mies teki/tekee kesäisin

kausiluontoisen työnsä takia todella pitkiä päiviä. Lopusta halusinkin jo itselleni aikaa ja siksi

kaipasin töihin. Toisaalta se oli kauhean ristiriitaista. Olisin halunnut olla kotona lapsen kanssa

enkä viedä sitä hoitoon vielä niin pienenä, mutta toisaalta kaipasin omaa aikaa ja aivoille virikkeitä

ja tekemistä. (”Katariina” 25v., 1 lapsi)

Kyllä kai tämä aika on ollut ja tulee olemaan onnellisinta aikaa elämässä, vaikka toisaalta on

vaikeaa yhdistää äitiyttä ja työelämää esimerkiksi. Äitiysloma on ollut minulle hengähdystauko

työelämästä vaikka täyttä työtähän tämä lapsen hoitokin on. Mietityttää kuinka olen samaan aikaan

hyvä työssäni ja hyvä äiti?? Miten jaksan hoitaa lastani ja kotia sekä käydä töissä?? Pohdinko

liikaa työssä sitä, kuinka lapsi pärjää sillä aikaa?? Toisaalta odotan hirveästi, että pääsen töihin;

onhan se ihan toisenlaista työtä palkkatyö kuin tämä kotona lapsen hoito!! Tunnen olevani

tarpeellinen!! (”Sini” 26v., 1 lapsi)

Ristiriitainen äiti ei ole useinkaan ollut hoitovapaalla, vaan hän on palannut työelämään heti

vanhempainloman jälkeen. Hän tuntee syyllisyyttä ja huonoa omaatuntoa lapsensa päiväkotiin

viemisestä liian pienenä ja lapsen pitkistä hoitopäivistä. Äidin ristiriitaiset tuntemukset lapsen

hoitoon viemisestä usein kuitenkin vähenivät, jos lapsen hoitajaksi varmistui joku lähisukulainen tai

lapselle muuten hyvin läheinen henkilö (vrt. Lammi-Taskula, Suhonen & Salmi 2004, 109).

Kenelläkään ”oudolle”, ei haluttu viedä lasta hoitoon. Varsinkin ristiriitainen äiti toi omissa

kertomuksissaan esille, ettei päiväkoti ole lapsen kannalta paras mahdollinen hoitopaikka.

Ristiriitaisia tuntemuksia työhön paluusta aiheuttivat äidit itse, mutta he myös tunsivat, että muut

tahot syyllistivät heitä töihin lähtemisestä ja lapsen hoitoon viemisestä. Ristiriitainen äiti mainitsi

syyllistäjiksi muut äidit ja jopa neuvolan. Äidillä oli vahvana tunne siitä, että ”kaikki muut” jäävät

lapsen kanssa kotiin ainakin kolmeksi vuodeksi.  Vain hän itse tekee lapselleen ”vääryyttä”

menemällä takaisin töihin.
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Ristiriitaisen äidin kertomuksille saattoi olla tyypillistä, että hän halusi olla lapselleen

mahdollisimman hyvä ja täydellinen äiti. Tämä vihjaa perinteiseen äitimyyttiin lapselleen ja

perheelleen omistautuvasta äidistä (ks. esim. Jokinen 1983; Nopola 1991; Nousiainen 2004; Nätkin

1997). Ristiriitainen äiti näkee mielessään tietynlaisen äitiysideologian, jonka määrittämällä tavalla

hänen kuuluisi elää (vrt. Nätkin 1991, 12-13; Nätkin 1997, 150-152). Hänen kohdallaan myytillä

voidaankin katsoa olevan jossain määrin tukahduttava vaikutus elämään (ks. Jokinen 1983, 53).

Haluaisin olla melkein täydellinen äiti. Osata kokata hyvin, tehdä joka toinen päivä uutta ruokaa,

pitää kodista huolta ja hoitaa laskut ym. ajallaan. (”Jutta” 27v., 1 lapsi ja raskaana)

Äidit pohtivat paljon myös sitä, kuinka pystyvät ylipäätään käymään töissä ja olemaan

samanaikaisesti lapselleen hyvä äiti.

Äitiysvapaan loppupuolella ajatukset töihin palaamisesta olivat ristiriitaisia ja vaihtelivat

päivittäin. Yhtenä päivänä halusin mennä takaisin töihin ja toisena haikailin pidemmästä

hoitovapaasta. (”Päivi” 28v., 1 lapsi)

Kirsi Nousiainen (2004, 161), joka on väitöskirjassaan perehtynyt eronneiden äitien syyllisyyteen,

toteaa, että äitinä voi tehdä lapsen kannalta suurimman virheen juuri sillä, että uhrautuu ja yrittää

tehdä asioita liikaa kulttuurisesti hyvän äidin mallin mukaisesti. Kun tätä kulttuurisesti luotua

ihanneäitiyttä ei pystytäkään sitten täyttämään, seuraa äidille itselleen syyllisyyttä. Niemelän (1989,

148-151) mukaanhan, jos äidin identiteetti rakentuu myös muiden elämänalueiden kuin äitiyden

varaan,  äidillä  on  varaa  hyväksyä  epävarmuutensa.  Jos  sen  sijaan  näin  ei  ole,  äidillä  ei  ole  varaa

kokea itseään äitinä epävarmaksi, vaan hänen täytyy vaatia itseltään, että kaikki sujuu

moitteettomasti. Hän haluaa olla täydellinen äiti, koska on välttämätöntä kokea olevansa hyvä ja

arvostettu.

4.1.5 Tyyppi 5: Hengähdystaukoa pitävä äiti

Hengähdystaukoa pitävän äidin kertomuksille on tyypillistä, että hän on jo jonkin aikaa kaivannut

taukoa työelämään, jossa on työskennellyt vakituisesti pidemmän aikaa. Syitä siihen on erilaisia.

Useimmiten syynä on äidin kyllästyminen työhönsä, pitkä työura tai jopa oma uupuminen raskaan

työtaakan alle ja työpaikan irtisanomisuhkatilanteet. Työpaikan ilmapiirissäkin oli usein

parantamisen varaa.
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Osasyynä lapsen hankinnan ajankohtaan oli kyllästyminen työhöni ja muutamaan työkaveriini.

Halusin jotain muuta tekemistä joksikin aikaa. Lisäksi en ole varma olenko oikealla alalla,

haluaisin ehkä tehdä jotain enemmän käsilläni. Äitiysloma tuntui hyvältä ajankohdalta miettiä noita

asioita ja keskittyä johonkin aivan muuhun…(välissä lauseita) Lapsenhoito on antanut hieman

perspektiiviä omaan työhön, pieni välitauko on tehnyt hyvää!  (”Pauliina” 28v., 1 lapsi)

Työpaikalla on saattanut olla suuriakin ongelmia, kuten laajoja irtisanomisia tai lomautusuhkia,

jotka vaikuttivat sen ilmapiiriin negatiivisesti. Työpaikalla saattavat siten näkyä monet tämän

päivän työelämään liittyvät negatiiviset piirteet. Siellä saatetaan vaatia työntekijöiltä suurta

joustavuutta ja tuottavuutta, ja silti on olemassa pelko, että työt siirretään kokonaan pois Suomesta.

Globaalisuus saattaakin olla äidin työlle tyypillinen sana, joka on alkanut yhä enemmän näkyä myös

Suomessa, sillä melkein viikoittainhan saamme lukea lehdestä firmojen isoista irtisanomisista ja

tuotannon siirtämisestä pois Suomesta. Yhteiskunta ja tavallinen ihminen joutuvat vastakkain, kuten

esimerkiksi Castells (1997, 1-4) toteaa. Äidin kertomuksissa tämä vastakkainasettelu on

”todellinen” uhka. Kilpailu on äidin alalla kiristynyt, ja kaikkien näiden seurauksena äiti on ehkä

itsekin kärsinyt työuupumuksesta (vrt. Kivimäki 2003, 192).

Koska olin ollut jo koulutustani vastaavassa työssä niin pitkään ja ikäkin alkoi jo painaa, oli

äitiysloma minulle todellinen irtiotto siihenastisesta arjesta ja elämästä. Myös työpaikallani oli

edeltävä vuosi ollut hyvin vaativa ja raskas isoine irtisanomisineen eli lapsentulo perheeseemme

sattui juuri parhaaseen aikaan sillä aloin olla todella kurkkuani myöten täynnä sen hetkistä työtäni.

(”Minna” 36v., 1 lapsi ja raskaana)

Äidin työtilannetta ei voida kaikissa äitien kertomuksissa pitää erityisen turvallisena, jollaista

tilannetta moni äiti toivoi ennen raskautta muun muassa Jokisen (1983, 60) tutkimuksessa 1980-

luvulla. Oikeastaan äidin työtilanne on aivan päinvastainen, sillä äidin työpaikalla saattaa olla

vaarana, että työt loppuvat. Koska hengähdystaukoa pitävän äidin tulevaisuus työnteon suhteen

saattaa olla täysin epävarmaa, se tuo joillekin äideille välivaiheolotilan. Äidit eivät tienneet, mitä

tulevaisuus tuo tullessaan, ja se hieman pelotti. Edes vakituinen työsuhde ei poistanut työpaikan

menetyksen pelkoa irtisanomisuhkatilanteessa. Pelkotilanteeseen saatettiin kuitenkin löytää

hetkellistä helpotusta siitä tiedosta, ettei työpaikassa voitu irtisanoa tai lomauttaa häntä äitiyslomalla

ja hoitovapaalla ollessa. Uhkien vaikutusta saatiin mitätöityä, kun raskauden ja perhevapaiden

mukainen vahvempi työsuhteen suoja saavutettiin raskauden myötä.
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Hengähdystaukoa pitävän äidin työhön liittyvä stressi saattoi muodostua niin kovaksi, että hän

päätti pitää työelämästä taukoa lapsen avulla. Lapsi saattoi jopa ilmoittaa itsestään laskelmoidusti ja

suunnitellusti. Raskaus, lapsen odotus ja lapsen kanssa kotona oleminen toi äidille vaihtelua

jatkuvaan työntekoon. Jos hengähdystauon syynä oli kyllästyminen työelämään ylipäätään,

kertoivat äidit tauon yleensä tehneen hyvää. Tauosta saatiin uutta energiaa palata työelämään, jota

sillä oli haettukin (vrt. Paavilainen 2003, 67-73).

Lapsenhoito on antanut hieman perspektiiviä omaan työhön, pieni välitauko on tehnyt hyvää! Pidän

tosi silmäni auki työpaikkojen suhteen, jos eteen sattuu jokin mielenkiintoinen työpaikka, ei mikään

estä minua vaihtamasta työpaikkaa tai jopa alaa! (”Pauliina” 28v., 1 lapsi)

Hengähdystaukoa pitävien äitien joukkoon kuuluvat myös ne äidit, jotka päättivät pitää taukoa

uralla etenemisessään raskauden ja pienten lasten myötä. Myös he jäivät hetkeksi pois työelämän

pahimmasta kiireestä ja nousujohteesta, mutta ajattelivat jälleen lasten ollessa isompia panostaa

omaan uraansa. Nämä äidit eivät jääneet kuitenkaan hoitovapaalle muiden hengähdystaukoa

pitävien äitien tavoin, vaan ottivat ainoastaan työelämän rennommin.

Olisin alkanut etsiä uutta työpaikkaa…, jos en olisi tullut raskaaksi. Nyt ajattelin, että vanhaan

työhön on hyvä palata, ja vaikka se ei ollut erityisen haastava, haastetta löytyisi ehkä kotoa ja

muutaman vuoden voisi ”löysäillä” työuran suhteen ja säilyä täysipäisenä kotona. (”Katri” 30v., 1

lapsi)

Varsin tyypillistä kuitenkin oli, että hengähdystaukoa pitävä äiti jäi hoitovapaalle.

Koska esikoisemme oli helppo vauva ja meillä on jo ikääkin sen verran, että haluamme

lapsilukumme täyteen mahdollisimman lyhyellä aikavälillä, pidin äitiysvapaan jatkamista

hoitovapaana luonnollisena vaihtoehtona. Myös totaalinen motivaation puute entiseen työhöni ja

suhteellisen turvattu taloudellinen tilanne edesauttoi jäämistäni hoitovapaalle. (”Minna” 36v., 1

lapsi ja raskaana)

Työ- tai hoitovapaatauolla äiti ikään kuin puhdistaa ajatuksiaan työelämän stressistä.

Tyypillisimmälle hengähdystaukoa pitävälle äidille perhevapaat olivatkin hyvää aikaa keskittyä ja

suunnata energiansa muuhun kuin työhön. Tauko ei kuitenkaan aina kokonaan puhdistanut äidin

ajatuksia oman työn ikävistä puolista. Vaikka omaan työhön saatiin lapsen kanssa kotona ollessa
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enemmän perspektiiviä, ei kotona olo saanut kaikkia äitejä täysin vakuuttuneeksi oman työn

ihanuudesta ja siitä, mitä haluaisi tehdä lopulla työurallaan. Hengähdystaukoa pitävä äiti pohtikin

usein mielessään, onko ylipäätään oikealla alalla ja pitäisikö vaihtaa kokonaan alaa. Äiti ei ehkä

ollut tehnyt vielä lopullista päätöstä, mihin työelämässä ylipäätään palaa. Lähes kaikille

hengähdystaukoa pitäville äideillä on tyypillistä, että mielessä pidettiin työpaikan ja alan vaihdon

mahdollisuus. Hoitovapaalla ollessaan äiti lueskeli tarkkaan työpaikkailmoituksia, ja haaveili

työpaikan muutoksesta tai alan vaihdoksesta. Hengähdystaukoa kaipaavan äidin tyytymättömyys

työelämään saattoikin ratketa vaihtamalla työpaikkaa perhevapaiden jälkeen. Myös

hengähdystaukoa pitävä äiti saattoi harrastaa lapsen kanssa kotona ollessaan opiskelua.

Hengähdystaukoa pitävän äidin kertomuksissa hoitovapaa oli usein myös itsestäänselvyys, koska

hän halusikin hoitaa pientä lastaan kotona. Samalla hoitovapaan vahvoina taustavaikuttajina olivat

edellä mainitut taloudelliset suhdanteet, tyytymättömyys työhön tai työpaikan uhkakuvat ja

ongelmat. Hoitovapaa antoi äidille ikään kuin lisäaikaa pohtia työelämänsä jatkoa.

Nyt en tiedä vielä, mitä haluaisin tehdä työkseni, siksi pieni hoitovapaa ja opiskelu voisivat

selventää asioita minulle työnkin suhteen.(”Tiia” 26v., 1 lapsi)

Kotiin tai työpaikalle jäätiin ikään kuin odottelemaan parempia aikoja eli työpaikan uhkien

poistumista tai lasten kasvamista. Kiirettä erityisesti hoitovapaalle jääneellä äidillä ei takaisin ollut.

Kotiäidiksi ei kuitenkaan aiottu lopullisesti jäädä, vaan tarkoituksena oli palata työelämään parin

vuoden kuluttua, kun lapset ovat isompia. Äiti kertoi kaipaavansa myös kodin ulkopuolista elämää,

kuten työtä.

Tyypillisen hengähdystaukoa pitävän äitityypin tarinaa kuvastaa mielestäni se, että itse työnteosta

äiti kovasti pitää, mutta ulkopuoliset ja varsin laajat uhkat tai kirjoitushetken tyytymättömyys

työhön estävät äitiä nauttimasta siitä. Äiti on ikään kuin sattuman ja erinäisten tapahtumien oikuista

johtuen ajautunut lapsen kanssa kotiin tai uralla etenemistauolle vähän pidemmäksi aikaa. Kun

työpaikka ei ole täyttänyt toiveita syystä tai toisesta, on se ollut äidille pettymys. Pettymys on ollut

jopa niin suuri, että äidin mielessä kuvastelevat vahvana uusi työpaikka tai jopa alan vaihdos. Lapsi

puolestaan on ollut äidin mielessä jo pitkään, mutta työelämän murheet saivat äidin lopulta

päättämään, että nyt on sopiva aika lapselle.
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4.1.6 Tyyppi 6: Työtä ja opiskelua arvostava äiti

Työtä ja opiskelua arvostavan äidin kertomuksille on tyypillistä, että hän on hoitovapaalla lapsensa

kanssa, mutta opiskelee tai käy kodin ulkopuolella tekemässä tilapäisiä ”pikkutöitä” iltaisin.

Opiskelu ja työnteko ovat äidille virkistäytymistä, joka auttaa jaksamaan tavallista arkea lapsen

kanssa kotiäitinä. Omat menot tuovat äidille myös kaivattuja aikuiskontakteja. Äitiydestä ja lapsesta

hän on tosissaan nauttinut, vaikka myöntääkin, että välillä on ollut hankalaa. Joskus äidistä jopa

tuntuu, että töissä pääsisi helpommalla. Äiti on lähes kaikkien muiden aineiston äitien tavoin sitä

mieltä, että lapsen kasvaessa, hän on itse kasvanut ihmisenä.

Ylipäätään työllä on suuri merkitys elämässäni. En osaa kuvitella, että jäisin kotiäidiksi

pidemmäksi aikaa. Välillä äitiys tuntuu liian rankalta ja tuntuu että töissä pääsisin helpommalla,

vaikka olenkin ollut työelämästä pois jo 2 vuotta ja nyt odotan toista lasta. Jos työpaikkani olisi

ollut haasteellisempi ja enemmän koulutustani vastaava, olisin varmaankin palannut tässä lasten

teon välillä töihin. Ja vaikka kotona olenkin ollut, olen myös opiskellut tänä aikana. Tuntuu, että on

pakko olla jotain vastapainoa hiekkalaatikkoelämälle. (”Tuire” 32v., 1 lapsi ja raskaana)

Kotona oleminen on saanut äidin ymmärtämään työelämän hyviä puolia, ja antanut äidille

perspektiiviä työhön.  Äiti on oivaltanut, miten mielenkiintoista ja palkitsevaa työ voi olla. Jonkin

verran äiti pelkää, että jos hän jää kotiin pitkäksi aikaa, hänen koulutuksena menee hukkaan. Tätä

pelkoa lievittää osittain se, että äiti tekee kuitenkin jo hoitovapaalla ollessaan töitä paremman

tulevaisuuden eteen, eli esimerkiksi opiskelee saadakseen paremman työn tai tekee ”kevyttä työtä”,

ettei putoaisi työelämän kärryistä (vrt. Kivimäki 1996, 21).

Jäin varsinaisen vanhempainvapaan jälkeen hoitovapaalle, koska en halunnut laittaa alle 1-

vuotiasta ”vieraalle” hoitoon. Ratkaisu on ollut hyvä, vaikka välillä rutiinit ja arki väsyttävät. Tein

myös viime syksynä iltatyötä parina iltana viikossa, mikä toi elämään ihanaa vaihtelua ja kaivattuja

aikuiskontakteja. Lapsi sai tuolloin olla isänsä kanssa. Työ oli muuta kuin mistä jäin äitiysvapaalle.

(lauseita välissä) Työelämästä kaipaan toki haasteita ja ongelmanratkaisua sekä vuorovaikutusta

muiden kanssa.  Pidän koko ajan yhteyttä muutamiin työtovereihini ja esimiehiini, jotta en ns. putoa

kärryiltä. Toki heistä muutamat ovat suorastaan ystäviäni. (”Paula” 34v., 1 lapsi ja raskaana)

Työelämästä äiti kaipaakin eniten vuorovaikutusta aikuisten ihmisten kanssa ja työn asettamia

haasteita. Äiti edustaa sen tyyppistä nykyajan äitiä, joka ei elä perinteisen vaihemallin mukaan, sillä
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hän on muun muassa synnyttänyt lapsen tai lapsia ennen kuin opinnot ovat loppuneet (vrt. Myrdal

& Klein 1956). Elämä ei muutenkaan etene selvästi vaiheittain, sillä äiti voi olla yhtä aikaa kotiäiti,

opiskelija tai tehdä ”kevyttä iltatyötä”. Vaihemallin lisäksi työtä ja opiskelua arvostava äiti tuntuu

olevan kaikkien perinteisten äitiysdikotomioiden ulkopuolella. Hänellä ei ole samanlaista erityisen

vahvaa kotiäiti-identiteettiä kuin kotiäidillä, joka elää lähes lastensa ehdoilla, eikä hän myöskään

kuulu uraäitien joukkoon, joiden arvomaailmassa työ on yksi keskeisemmistä asioista elämässä.

Hänen identiteettinsä on kuitenkin vahva ja erillinen, ja joka koostuu monista osista. Osien merkitys

sen sijaan vaihtelee tilanteiden mukaan (vrt. Kivikuru 1998, 323; Saastamoinen 2000, 139.)

Vastoin perinteisiä dikotomioita äiti voi myös helposti yhdistää työn, perheen ja opiskelun, ilman

että ne olisivat toisiaan poissulkevia asioita (vrt. Nätkin & Kyllönen 1985, 53-68). Kertomuksissa ei

tullut esille minkäänlaisia suuria sovittamattomia ristiriitoja yhdistää nämä asiat. Vahvaan erilliseen

identiteettiin kuuluu, ettei työtä ja opiskelua arvostava äiti kokenut samanlaista syyllisyyttä

elämänsä ratkaisuista kuin niin monet muut äidit. Äiti ei kirjoittanut ristiriitaisen äidin tai 80-luvun

opiskelijan äidin tavoin omistavansa lähes kaikkea vapaa-aikaansa lapselle ja hänen tarpeilleen.

Opiskelua ja työtä arvostava äiti jossain määrin vastustaakin perinteisen äitimyytin mukaista

määrittelyä (ks. esim. Jokinen 1983; Nopola 1991; Nousiainen 2004; Nätkin 1997). Lapsen

tarpeiden lisäksi äidillä on omia toteutettavia tarpeita. Eroon aineiston ristiriitaisen ja työtä ja

opiskelua arvostavan äidin välillä vaikuttaa varmasti se, että ristiriitainen äiti tekee useimmiten

normaalia 8 tunnin työpäivää, eikä ”kevyt iltatyö” vastaa 8 tunnin päivittäistä työaikaa. Lisäksi

työtä ja opiskelua arvostava äiti on hoitovapaalla toisin kuin ristiriitainen äiti, eli hoitaa lastaan

pääasiassa itse. Työtä ja opiskelua arvostava äiti viettää siis kuitenkin melko paljon aikaansa lapsen

kanssa. Sitäkään ei pidä unohtaa, että myös opiskelu on aikaa ja energiaa vievää työtä. Voidaankin

miettiä, onko 2000-luvun kulttuuri tullut 80-luvun opiskelijakulttuuria suvaitsevaisemmaksi ja

perhemyönteisemmäksi. Ehkä 2000-luvun opiskelijan on helpompi yhdistää perhe ja opiskelu.

Myös sillä lienee vaikutusta, missä äiti opiskelee, sillä esimerkiksi yliopiston suhteellisen vapaaseen

opiskelijakulttuuriin on helpompi yhdistää lapsi kuin ”läsnäolopakkoisiin” opiskelupaikkoihin.

Ehkä ajatus perheen ja pienen lapsen hyvinvoinnista antaa äidille ”luvan” opiskella löysempään

tahtiin kuin yleensä sekä itse opiskelijakulttuurissa ja äidin omassa mielessä. Jos taas äidit uhraavat

lähes kaiken vapaa-aikansa opiskelulle tai kevyelle työlle, voidaan miettiä, vastaako se kuvaa

”tehoäidistä” tai vanhan agraariperinteen työteliäästä, sisukkaasta ja ahkerasta äidistä (ks. Nätkin &

Kyllönen 1985, 53- 68).
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Äiti koki kuitenkin jonkin verran samoja ristiriitoja kuin muutkin kotona pitkään lapsen kanssa

olleet äidit. Ristiriitoja aiheutti esimerkiksi pelko koulutuksen hukkaan menemisestä. Pääasiassa

tämä äitityyppi oli kuitenkin yksi aineiston ristiriidattomimmista tyypeistä. Näiden äitien

kertomuksissa ei kertaakaan lukenut esimerkiksi sana huono omatunto tai syyllisyys. Äiti ei

myöskään mitenkään korostanut sitä, että olisi jotenkin rasittunut joutuessaan tekemään monia

asioita yhtä aikaa. Näille äideille oli ominaista, että juuri se kodin ulkopuolinen opiskelu tai pieni

tilapäistyö oli heistä virkistävää. Sitä ei koettu pakkona, eikä sen koettu vievän liikaa perheen aikaa.

Äidin tulevaisuus työn suhteen oli epävarmaa, sillä joko sitä ei ollut tai sitä varjosti pelko

työsuhteen katkaisemisesta. Työtä ja opiskelua arvostavalla äidillä onkin kokemusta

raskaudenaikaisesta syrjinnästä joko työhaastattelussa tai itse työssä.  Hän on akateeminen, enintään

30-vuotias nainen. Hän on työssään määräaikainen, ehkä useiden työsuhteiden pätkätyöläinen, jota

pidetään työpaikalla äitiysriskinä. (ks. esim. Nätti & Väisänen 2000, 49.) Äidin työtilanne on aivan

päinvastainen kuin esimerkiksi kotiäidin, jolle vakituinen työsuhde on tuonut turvan hoitovapaalle

jäädessä (vrt. esim. Salmi 2004b, 126-127; Anttonen 1999, 78, 82; Kivimäki 2003, 198). Opiskelua

ja työtä arvostavalla äidillä ei tätä turvaa ole, ja siksi hänen hoitovapaalla olemiseensa liittyy paljon

uhkia. Äidillä ei siis välttämättä ole lainkaan voimassaolevaa työsuhdetta, minne palata äitiysloman

jälkeen. Määräaikainen työsuhde on saatettu rajata äitiysloman alkuun. Tämän äidin kohdalla

pitääkin paikkansa se, että kun varsinaista työtä ei ole, äiti jää lapsen kanssa kotiin hoitovapaalle

odottelemaan parempia aikoja. Toisaalta äidit katsovat, etteivät opiskelun ja lapsen hoidon lisäksi

edes kaipaisi kokopäiväistä ansiotyötä. Hoitovapaalla on hyvää aikaa suorittaa keskenjääneet

opinnot loppuun, ja kun ne valmistuvat, niin voi taas suunnata työelämään. Varsinaista

kotiäitityyppiä äiti ei silti koe olevansa, vaikka onkin ollut kauan lapsen kanssa kotona. Samoin

kuin useat muut äidit, hän pohtii mielessään, miten varsinaisen työn ja perheen yhdistäminen sitten

onnistuu, kun palaa aikanaan takaisin töihin.

4.1.7 Tyyppi 7: Uraäiti

Suurin osa tutkielmani äideistä kuului kertomustensa perusteella tähän viimeiseen äitityyppiin.

Häntä voi kutsua uraäidiksi. Hän on palkkatyöäitisopimuksen (ks. esim. Julkunen 1994; Julkunen

1995) vahva hyödyntäjä ja individualistisen ihmiskäsityksessä korostaja. Individualistinen

käsityshän korostaa yksilön oikeutta omaan elämään ja ansiotyöhön. (vrt. Jallinoja 1984, 39, 55.)

Uraäidin mukaan raskauden ja äitiyden tärkeyttä ja merkitystä elämässä ei voi tietää ennen kuin on

sen itse kokenut. Uraäitikin on valmis joustamaan ja taipumaan, venyttämään pinnaa ja karsimaan
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omia tarpeitaan lapsen edun vuoksi. Pitkät perhevapaat eivät kuitenkaan ole uraäidille sopiva

”juttu”. Osalle uraäideistä lapsen kanssa kotonaoloaika on muun muassa kirkastanut sen, ettei heistä

olisi pidemmän päälle kotiäideiksi. Pitkästä kotiäitiydestä saatettiin haaveilla ennen lapsen

syntymää.

Kun lapsi oli puolivuotias kävin muutaman päivän töissä kurssilla ja totesin kyllä kaipaavani työn

sosiaalista puolta. Myös aivojen käyttäminen tuntui todella hyvältä. Olen aina ajatellut, että

olen kotiäitityyppiä ja olen kotona niin pitkään kuin mahdollista. Syksyn aikana aloin kuitenkin

kypsyä. Minua rassasi "hyödyttömyyden" tunne. Päivästä toiseen samanlaisina toistuvat päivät

tuntuivat välillä ylivoimaisilta, vaikka kävimme muskarissa ja perhekahvilassa. Seisoskellessani

yksin lapseni kanssa pihalla, välillä kiroilin ja katselin kelloa minuutin välein. Oli rankkaa myöntää

itselleen, että en olekaan se pullantuoksuinen kotiäiti. (”Siiri” 31v., 1 lapsi)

Samanlaista hyödyttömyyden tunnetta ja ”vain kotona oloa” tuotiin esille useissa kertomuksissa.

Äidit kokivat, että hyödyttömyyden tunnetta oli äärimmäisen vaikea selittää, sillä he tiesivät kuinka

tärkeätä työtä kotona tekivät. Tästä huolimatta kotonaoloa ja sen hyödyllisyyttä jouduttiin

perustelemaan jopa itselle. Myös pelkkä kotitöiden tekeminen saatettiin kokea jossain määrin

turhauttavaksi. Välillä äidit kertoivat tunteneensa olonsa yksinäisiksi perhevapailla, kuten niin

monet aikaisemmat äitiystutkimukset ovat tuoneet esille (vrt. Jokinen 1983, 34; Nousiainen 2004,

84; Jokinen 1994, 79-89; Jokinen 1996, 177-184; Äidin ansiotyö ja perhe 1984, 22). Äidit saattoivat

esimerkiksi kokea, ettei heillä ollut tarpeeksi muita äiti- ja lapsituttuja. Uraäiti saattoi siis olla lähes

täysin vailla ”hiekkalaatikkoäitiyskokemuksia” eli ilman samassa elämäntilanteessa olevien naisten

seuraa (vrt. Jokinen 1996, 181-182; Nousiainen 2004, 84). Useimmiten juuri muut äitikontaktit

auttoivat uraäitiä jaksamaan perhevapailla. Toisaalta uraäidit totesivat kaipaavansa vastapainoa

juuri kyseiselle ”hiekkalaatikkoelämälle”. Uraäidille esimerkiksi keskustelu pelkästään vauvan

hoidosta ei tuonut täyttä tyydytystä sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin. Uraäiti saattoi olla jopa sitä

mieltä, ettei halunnutkaan lasten lisäksi muuta seuraa päivisin.

Emme käyneet vauvajumpassa, äiti-lapsi –kerhoissa tms. Olen patalaiska missään kävijä enkä

todellakaan kaivannut muiden äitien seuraa. En jaksa loputtomiin jauhaa imetyksestä, vaipoista

tms. ”äitiasioista”. (”Tuula” 34v., 1 lapsi ja raskaana)

Mutta aivan ilman ”hiekkalaatikkoäitiyttä” ja sen tuomaa tyydytystä eivät uraäiditkään

kommenteistaan huolimatta olleet. Siitä kertoo muun muassa tapa, millä olen aineistoni hankkinut.
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Internetin keskustelupalstahan on jossain määrin tullut korvaamaan äitien sosiaalista ”todellista”

hiekkalaatikkoelämää (vrt. Kunts 2004, 72; Helsingin Sanomat 20.1.2004). Keskustelupalstoilla

äidit keskustelevat ja lukevat toisten samanhenkisten äitien kirjoituksia, ja tällaisella palstallahan

aineistopyyntöni esitin. Vastustamalla ”hiekkalaatikkoäitiyttä” uraäidit eivät Nousiaisen

ajattelutavan mukaan ikään kuin halunneet asettua täysin siihen tilaan, jota äitiys hallitsee. Tätä

ajatusta puoltavat monet muutkin uraäitien kertomuksissaan esiin tuomat asiat, jotka viittaavat

individualistiseen ajattelutapaan. Työhön haluttiin siis palata takaisin osittain ”tärkeiden”

vuorovaikutussuhteiden ja aikuiskontaktien takia.

Uraäidille lapsi on tärkeä, mutta niin on myös työssä käyminen. Hän perustelee työntekoaan sillä,

että jaksaa hoitaa lastaan paremmin, kun hänellä on muutakin elämää kuin koti. Äidin työssä

käyminen koettiin ja selitettiin siten myös lapsen parhaaksi. Työnteko on äidille tärkeää myös

itsetunnon kannalta. Työ on osa äidin identiteettiä, se tuo hänelle muun muassa merkittävyyden

tunnetta, älyllisiä haasteita, sosiaalisia kontakteja aikuisiin ja toimeentulon. Itse työ antaa äidille

mahdollisuuden tehdä jotain rakentavaa muillekin kuin itselle ja osallistua jonkin omaa perhettä

suuremman kokonaisuuden toimintaan. Työssä uraäiti kävisi, vaikkei taloudellisesti tarvittaisikaan,

aivan kuten Työ- ja perhe -tutkimuksessakin 80 % akateemisesti koulutetuista naisista ilmoitti (ks.

Salmi 2004b, 117-122).

Vaikka lapseni ovat vielä pieniä, olen palannut töihin oikeastaan paljolti heidän hyvinvointinsa

takia. Lapset ja perhe tulevat kuitenkin paljon ennen uraa arvomaailmassani.. Tunnen olevani

paljon aktiivisempi, iloisempi ja kaikin puolin parempi äiti kun saan tuulettaa päätäni 6 tuntia

päivässä kodin ulkopuolella. (”Eeva” 27v., 2 lasta)

Töissäolo on sopinut minulle hyvin. Olen ollut paljon paremmalla tuulella, jaksan illat seurustella

ja leikkiä poitsun kanssa ihan eri tavoin. Saan käyttää aivojakin päivisin, illalla tuntuu sitten

ihanalta vain olla kotona perheen kanssa ja jättää työasiat miettimättä. Jotenkin osaa rentoutua eri

tavalla kuin aiemmin, kun työasiat pyörivät mielessä jatkuvasti iltaisinkin. (”Taina” 35v., 1lapsi)

Työn lisäksi myös oma ura on äidille tärkeä. Äitityypeistä juuri uraäidille hierarkkinen eteneminen

työuralla tuntuu mielenkiintoiselta tulevaisuuden haasteelta. Uraäiti onkin tyypeistä selvästi

uraorientoitunein. Hänelle eteneminen työelämässä on tärkeämpää kuin muille äitityypeille.

Tulevaisuudelta uraäidit toivovat muun muassa parempaa työasemaa ja hyvää urakehitystä. Uraäiti

onkin kouluttautunut korkeasti, ja usein kyseessä on varsin miehinen ammattiala. Uraäidit
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harvemmin työskentelivät perinteisillä naisvaltaisilla ammattialoilla, joissa

urakehitysmahdollisuudet ovat vähäiset, kuten opetus- ja terveydenhuoltoalalla. Joku uraäiti saattaa

olla pelkästään työkeskeinen ilman ajatuksia uralla etenemishaasteista. (ks. Julkunen ym. 2004,

174-176; Kolehmainen 1999, 150-161.)

Myös uraäiti vetoaa työssäkäynnin yhteydessä rahan tärkeyteen. Työnteko on tärkeää myös siksi,

että äiti on opiskellut pitkälle, eikä hän halua työn menevän ”hukkaan” lapsen kanssa kotona ollessa

(vrt. esim. Anttonen 2003, 166). Työnteko auttaa äitiä tuulettumaan kodin ympyröistä ja antaa

voimia myös kotiin. Työ ja koti toimivat ikään kuin myönteisinä vastapainoina toisilleen (vrt. Salmi

2004b, 122). Uraäiti tuntee saavansa voimia työstä äitiyteen ja äitiydestä voimia työelämään.

Työnteko on ollut äidille aina tärkeää, mutta sen merkitys on kasvanut entisestään lapsen myötä

(vrt. Jokinen 1983, 58). Työ saattoi saada jopa entistä positiivisemman merkityksen. Äidit

kuvailivat kertomuksissaan, kuinka lapsen syntymän jälkeen tunnettiin suurempaa vastuuta

työnteosta (vrt. Jokinen 1983, 58-60). Työssäkäynti ennen lasta ja vakituinen työpaikka jouduttavat

uraäitiä takaisin työelämään toisin kuin kotiäitiä (vrt. Lammi-Taskula 2004, 43). Uraäiti voi

kuitenkin työskennellä myös määräaikaisessa työsuhteessa. Uraäidin ajattelumaailmaan kuului

vahvana sairaslomattomuuden ihanne raskausajalta.

Uraäiti toteuttaa elämässään eräänlaista Nätkinin (1991, 12-13) määrittelemää ”me halumme

kaiken” ideologiaa, jonka mukaan äidillä on päämääriä ja tavoitteita omalle elämälle. Uraäiti on

kuitenkin mielestään löytänyt melko hyvän tasapainon työn ja perheen välillä. Äitiys ja työelämä

ovat hänelle toisiaan tasapainottavia seikkoja. Jonkin verran hän kuitenkin tuntee syyllisyyttä ja

huonoa omaatuntoa ratkaisustaan, koska lapsen kanssa vietettyä aikaa on niin vähän (vrt. esim.

Kinnunen ym. 2000, 35-36; Lammi-Taskula & Salmi 2004, 30-36). Edellä mainituissa

tutkimuksissahan erityisesti juuri ylemmät toimihenkilöt toivat esille perheen kanssa vietetyn ajan

puutetta.

Uraäiti saattoi joutua selittämään muille äideille, miksi menee töihin. Sen sijaan miehet saivat äitien

mukaan mennä ja tulla niin kuin haluavat, eikä kukaan edellyttänyt heiltä koti-isyyttä. Äidit

saattoivatkin pohtia, miksi naiset ylipäätään antavat muiden syyllistää itseään ja sitten syyllistyvät

tästä. Nousiaisen mukaan syyllistämistä ruokkivat erilaiset uskomukset hyvästä äitiydestä.

Nousiaisen tutkimuksen äidit tunsivat hyvin usein syyllisyyttä poissaolosta lapsen luota ja lapsen

kanssa vietetyn ajan puutteesta. (Nousiainen 2004, 156.) Ei ole lainkaan hämmästyttävää, että myös

tutkielmani äidit tunsivat syyllisyyttä lapsensa luota poissaolemisesta ja siitä, etteivät hoida itse
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omaa lastaan. Varsinkin hoitoon viennin alkuaikoina tunnettiin syyllisyyttä (vrt. Kivimäki 1996,

21).

Tietysti minulla on ristiriitaisia tuntemuksia työstä, ainakin oli silloin kun poika meni hoitoon

ensimmäisiä päiviä. Koin olevani suorastaan epänisäkäsmäinen kun en huolehdi lapsesta itse.

Toisaalta työnteko on minulle "omaa aikaa" eli saan esim. rauhassa istua tietokoneen ääressä.

(”Leena” 31v., 1 lapsi ja raskaana)

Nousiaisen mukaan tästä syyllisyyden tunteesta on vaikea päästä eroon. Eroon pääsemisessä auttaa,

mikäli on pystynyt vakuuttamaan itsensä siitä, että on tehnyt ainoan oikean ratkaisun sekä itsensä,

että lapsensa kannalta. (Nousiainen 2004, 158-161.) Omassa aineistossani äitien syyllisyyttä

vähensi se, että äiti näki lapsensa kehityksen etenevän hyvin päivähoidossakin, lapsen hoitopaikka

oli hyvä ja lapsi vaikutti muutenkin tyytyväiseltä elämäänsä. Syyllisyyttä äidit kertoivat

onnistuneensa vähentämään myös puhumalla asiasta.

Kun vielä pojan hoidossa olo on sujunut paremmin kuin hyvin (on viihtynyt hienosti, oppinut paljon

uutta), on töissäolo ollut selvästi meidän perheelle hyvä ratkaisu. Kyllähän sitä työssäkäyvällä

äidillä on kai aina huono omatunto siitä, että on lapsensa kanssa liian vähän. Sehän se minuakin

välillä vaivaa. Mutta kun tiedän, että ensinnäkään ei olisi varaa jäädä kotiin ja toiseksi päänikään

ei sitä kestäisi, olen koettanut ajatella, että parasta näin. (”Taina” 35v., 1 lapsi)

Uraäiti perusteli työntekoaan sillä, että kun saa välillä käydä töissä, niin jaksaa olla kärsivällisempi,

paremmalla tuulella, aktiivisempi, iloisempi ja kaikin puolin parempi äiti lapselleen kuin kokonaan

lapsen kanssa kotona ollessaan. Uraäitityyppi on mielestäni onnistunut melko hyvin rakentamaan

oman työssäkäyvän äiti-identiteettinsä, sillä melkein jokaisella tähän tyyppiin luokiteltavalta äidiltä

löytyivät perustelut työntekoon, sekä itsensä että lapsen kannalta. Vaakakupissa oma työnteko oli

kuitenkin kallistunut lapsen kotihoidon edelle, mutta samalla äidit olivat kuitenkin varsin tietoisia

kulttuurimme luomista vaatimuksista hoitaa lapsi 3-vuotiaaksi asti kotona. Ja tästä he

syyllistyivätkin ja heitä syyllistettiin.

Tyttö kyllä viihtyi hoidossa hyvin, mutta äidin mieltä kalvoi huono omatunto, kun kaikki muut tutut

äidit tuntuivat jäävän kotiin ainakin kolmeksi vuodeksi hoitovapaalle. (”Katariina” 25v., 1 lapsi)
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Ulkopuolisten asettamien ja omien syyllisyyksien ristipaineessa työstä oli löydetty sen positiiviset

vaikutukset koko perheelle. Äidin työnteko koettiinkin ”meidän perheen jutuksi”. Useiden uraäiti -

tarinoiden lopputulos oli se, että lopussa sekä äiti että lapsi olivat onnellisia. Lapsi oli sopeutunut

elämäänsä päivähoidon ja kodin välillä ja myös äiti oli tyytyväinen omaan tilanteeseensa työssä ja

kotona.

Koska uraäidit kokivat ristiriitaisia tuntemuksia äitiydestään ja työhön paluustaan, myös äidin

identiteetin voidaan katsoa olevan jossain määrin fragmentoitunut, muttei yhtä heikko kuin

ristiriitaisen äidin. Ristiriidat tuntuivat olevan enemmän käsiteltyjä kuin ristiriitaisella äitityypillä.

Niistä ei automaattisesti seurannut suurta syyllisyyden taakkaa. Ehkäpä uraäidin työhön palaamista

oli helpottanut myös se, että hän oli kokenut ympäristönsä enemmän työhön kannustavaksi kuin

ristiriitainen äiti. Tai kenties kyse on ratkaisevasta persoonallisuuserosta.

4.2 Äitiyden ja työn jatkumon yhteenvetoa

Äitien tyypittelyn tarkoituksena oli löytää aineistoni kertomuksista äitejä yhdistäviä ja erottavia

tekijöitä suhtautumisessa raskauteen, äitiyteen ja työhön. Äitityypit rakensin äitien kertomuksissaan

käymän keskustelun perusteella. Tyyppien tehtävänä oli tiivistää ja selkiyttää aineistoa ja

kirjoittajien kokemuksia ja käsityksiä. Äitityypit konstruoin useammasta kertomuksesta.

Äitityypeistä löytyivätkin työn ja perheen yhteensovittamisen ja palkkatyöäitiyden äitiysjaottelun

dikotomiset ääripäät, kotiäiti ja työssäkäyvä uraäiti. Kotiäidin ja uraäidin sijoitin toistensa ääripäiksi

eräänlaiselle jatkumolle, ja näiden välistä löytyi viisi muuta äitityyppiä. Jatkumo kertoi lukijalle

siitä, miten erilailla äidit voivat tarinoissaan orientoitua äitiyteen ja työhön. Jatkumon alkupäästä

löytyivät kotiäiti, välillä työtä tekevä kotiäiti ja työhön ”pakotettu” äiti, joille koti ja perhe olivat

selvästi työtä tärkeämpinä. Jatkumon keskellä oli ristiriitainen äiti, joka taisteli työ- ja koti-

identiteettinsä välillä. Jatkumon lopussa sen sijaan olivat selvästi enemmän työorientoituneet äidit,

kuten hengähdystaukoa pitävä äiti, opiskelua ja työtä arvostava äiti ja uraäiti.

Jokainen äitityyppi piti perhettä erittäin tärkeänä asiana elämässään. Perhe voitiin kuitenkin laittaa

joko kaikissa asioissa etusijalle, kuten teki esimerkiksi kotiäitityyppi tai sitten perhe toimi tärkeällä

sijalla oman hyvinvoinnin ja työn ohella kuten uraäidillä. Kotiäitityypin kertomuksista piirtyi kuva

perinteisestä vaihemallin mukaisesta äidistä. Ensin hän oli opiskellut, sitten ollut työelämässä ja

saatuaan lapsia, hän oli sitoutunut hoitamaan lapsensa itse vähintään kolmevuotiaaksi.

Kotiäitityypin tarinoihin kuului vahvimmin familistinen perhemalli ja kotiäitidiskurssi. Toki
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samanlaisia ajatuksia löytyi myös muiden äitityyppien tarinoista. Perinteisen vaihemallin mukainen

elämä voisi periaatteessa olla mahdollinen kotiäitityypin lisäksi myös hengähdystaukoa pitävälle

äitityypille, sillä äidin työelämäntauko saattaisi hyvinkin kestää useamman lapsen ajan. Toisaalta

hengähdystaukoa pitävä äitityyppi rikkoi vaihemallia siltä osin, että hän saattoi esimerkiksi

opiskella hoitovapaalla. Eli oikeastaan ainoastaan puhdas kotiäitityyppi noudatti tässä aineistossa

vaihemallia. Kaikkein vahvin palkkatyöäitisopimuksen hyödyntäjä ja individualistisen

ihmiskäsityksen korostaja, oli sen sijaan uraäitityyppi. Toki individualistisia ajatuksia löytyi myös

muilta äitityypeiltä. Perinteisten äitiysdikotomia jaotteluiden ulkopuolelle jäi aineistossa opiskelua

ja työtä arvostava äiti.

Yhteistä kaikille aineiston äitityypeille oli, että lapsi koettiin äitiä itseään kasvattavana asiana.

Lapsen kasvattamisen saatettiin kokea hyödyttävän myös työelämää. Yhteistä monille aineiston

äideille olivat syyllisyyden tunteet omista ratkaisuista äitiydessä ja työelämässä. Syyllisyyttä

tunnettiin varsinkin silloin, jos äiti oli palannut työelämään lapsen ollessa hyvin pieni. Äidit siis yhä

edelleen kamppailivat hankalan työ- ja kotiäitiys dilemman kanssa, joka aiheutti heille ristiriitaa

(vrt. Vuori 2001, 161-164). Äitien työhön suhtautumisessa oli suuria eroja, mutta kaikki aineiston

äitityypit olivat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että työelämään palataan takaisin enemmin tai

myöhemmin. Aineiston analyysin kannalta on kuitenkin varsin mielenkiintoista, ettei yksikään äiti

kertonut jäävänsä kotiin lapsen kouluikään saakka. Tämän voidaan tulkita merkitsevän sitä, että

palkkatyöäitisopimus vaikuttaa edelleen vahvasti äitien kertomuksissa. Suomalainen äiti ei jää

kotiin lasten kanssa pidemmäksi aikaa kuin kolmeksi vuodeksi, jolloin yhteiskunnan tuki

kotihoidolle loppuu.

Äitien kertomuksia ja äitityypittelyä ei voida pitää todellisena totena, sillä todellisuus on

subjektiivista tulkintaa, joka on syntynyt sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Kertomuksia

tulkitessani en voi olla varma, että olen ymmärtänyt äitien kertomukset heidän tarkoittamallaan

tavalla, sillä jokainen kertomus tulee tulkituksi yhdessä muiden kanssa. Merkitysten maailma

jäsentää kuitenkin tärkeällä tavalla päivittäistä elämää ja ihmisen identiteettiä. Äitien kertomukset

ovat elämäntapahtumista tehtyjä konstruktiota, jotka yksilösubjekti muokkaa kulloiseenkin

tilanteeseensa sopivaksi. Myös se täytyy muistaa, että tarinat eivät koskaan ole täysin samanlaisia

vaan niiden luonne vaihtelee kertomuskontekstin mukaan. Eri kertomustilanteissa äidit voivat antaa

elämän tapahtumille erilaisia merkityksiä, joita ohjaavat erilaiset kulttuuriset normatiiviset mallit.

Äitien moraalikäsityksiä ja uskomuksia voidaan kuitenkin paljastaa osoittamalla, minkälaisia

tarinallisia rakenteita heidän kertomuksensa sisältävät. Äitien kertomukset eivät suoraan heijasta
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elämää, mutta niiden voi olettaa heijastavan vallitsevia teorioita mahdollisista elämistä ja kertovan

siitä jotakin olennaista. Äitien kertomukset tuovat myös esiin heidän tapansa hahmottaa

tapahtumien logiikkaa ja niihin kytkeytyviä arvoja ja tunteita. Käyttämäni ideaalityypittely ei ole

luokitusjärjestelmä, jonka tarkoituksena olisi löytää kullekin kirjoittajaäidille yksi ja oikea paikka,

sillä kirjoittaja voi löytää itselleen tuttuja piirteitä useammastakin tyypistä. Äitien tyypittelyyn

vaikuttavat vahvasti äitien tekemät yksilölliset valinnat, joista he kertoivat kertomuksissaan.

Yksilöllinen valinta voidaan kuitenkin myös kyseenalaistaa, sillä valintoihin vaikuttavat monet eri

tekijät kuten esimerkiksi kulttuuri ja rahatilanne. Voitaisiinkin pohtia hyvin pitkään, mikä on

yksilöllistä valintaa ja mikä ei. Aineistoon ja äitien kertomuksiin vaikuttaa myös sattuma. Äiti on

kirjoitushetkellä tehnyt tietynlaisen valinnan, mutta myöhemmin kertomus ja valinta saattaisi olla

aivan toisenlainen. Sattumalla on myös suurta vaikutusta siihen, miten äidin elämä etenee. Äiti ei

esimerkiksi pysty vaikuttamaan työalansa lamakauteen, joka ajaa hänet kotiin lasten kanssa.

Sattuman vuoksi oli valinta voitu tehdä aivan toisella tavalla.

5. TYÖELÄMÄ JA TYÖPAIKKAKULTTUURI KERTOMUSTEN JA ÄITITYYPPIEN

VALOSSA

Tutkielmani toisessa analyysiosuudessa analysoin ja pohdin tarkemmin, miten äitiyden ja

työelämän yhdistäminen sujuu työelämässä. Tulkitsen äitien kertomuksista esiin

työmaailmaa, jota analysoin suhteessa esimerkiksi perinteiseen kotiäitiyteen,

palkkatyöäitiyteen ja lakeihin. Hahmottelen erilaisia työpaikkakulttuureja niin positiivisten

käytäntöjen osalta kuin myös negatiivisten käytäntöjen osalta. Samalla tuon esiin

työyhteisöjen virallista ja epävirallista puolta, joka ilmenee työpaikoilla monin eri tavoin.

Työpaikkakulttuuriosuus on tutkielman kuvailevin osuus, enkä ole siihen edes pyrkinyt

erittelemään, miten asiat ovat menneet eri äitityyppien työpaikoilla. Näin tuon tutkielmaani

osuuden, jossa asioista kerrotaan yleisemmällä tasolla, ilman äitityyppejä. Tällöin myös lukija

pystyy paremmin hahmottamaan kaikkia niitä työelämän ongelmia ja hyviä puolia, mistä aineiston

äidit kirjoittivat kertomuksissaan. En halunnut yhdistää tietynlaisia ongelmia johonkin tiettyyn

äitityyppiin, eikä niitä toisaalta ole edes asianmukaista tyypitellä, koska esimerkiksi sattumalla on

merkitystä siihen, millaisessa työpaikassa äiti työskentelee. Äitien työhön paluu osuudessa olen

sen sijaan jälleen käyttänyt tyypittelyä. Tämän osuuden tarkoitus on tuoda tarkemmin esille,

miten ensimmäisessä osuudessa ”luodut” äitityypit omalla toiminnallaan ja kerronnallaan
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muokkaavat työelämää. Lopussa keskityn lähinnä äitiyden jatkumon ääripäiden tyyppeihin,

kotiäitiin ja uraäitiin sekä puolivälin ristiriitaiseen äitityyppiin.

5.1 Työpaikkakulttuuri

Yhteiskunnalliset, rakenteelliset, organisatoriset ja kulttuuriset mahdollisuudet ja rajoitukset

vaikuttavat ihmisten valintoihin. Työn ja perheen yhteensovittamisen yksilöllisten valintojen

kokonaisvaltainen ymmärtäminen edellyttääkin työelämän ja työorganisaatioiden rakenteiden

ymmärtämistä ja syvempää tietoa työelämän virallisista ja epävirallisista käytännöistä, jotka

mahdollistavat tai estävät työn ja perheen joustavan vuorovaikutuksen. (Kivimäki & Otonkorpi-

Lehtoranta 2003, 15-16.) Työhön ja työntekoon vaikuttavat työpaikan organisaatiokulttuuri ja

työkulttuuri. Organisaatiokulttuurilla tarkoitetaan sitä näkymätöntä kulttuuria, jota ei voida suoraan

havaita, mutta joka ilmenee ihmisten toiminnassa ja käyttäytymisessä. Se on yhteinen

käsitysmaailma, jonka työyhteisön jäsenet ovat muovanneet ja omaksuneet. Ihmiskäsitys, arvot ja

muut uskomukset vaikuttavat siihen vahvasti. Työkulttuurin käsitettä painotetaan puolestaan silloin,

kuin mietitään miten työkulttuuri ohjaa työskentelyä ja tapaa tehdä työtä. Nämä kulttuurit voivat

olla huomaamattaan toteutettuja. (Ahonen & Pohjanheimo 2000, 12-16.) Organisaatio- tai

työkulttuurilla voidaan viitata Julkusen, Nätin ja Anttilan (2004) mukaan lähes mihin tahansa

ylevistä arvoista visioihin tai työyhteisön arkisiin käytäntöihin. Organisaatiokulttuuri syntyy paljolti

johtamisen ja organisatorisen muistin tuloksena, kun taas työkulttuuri syntyy alhaalta ylöspäin. Jos

työkulttuuri syntyy monien risteävien prosessien tuloksena, niin organisaatiokulttuurin voi

ymmärtää suoremmin johtamisella luoduksi ja luotavaksi. Myös organisaation ja työyhteisön suhde

aikaan, on osa työkulttuuria. Työajoilla on vahva sosiaalinen rakenteensa ja pitkät työajat viestivät

vahvasta työyhteisöön sitoutumisesta. Työkulttuurin kaoottisuus ja työkeskeisyys sekä työaikojen

venymisen suosiminen pidentävät työaikaa. Ihmis- ja perhemyönteisyys, sosiaalisuus sekä

normaalityöajan omaksuminen normiksi sen sijaan lyhentävät työaikaa. Työkeskeisyyden

käsitteellä voidaan tarkoittaa ammatillista vastuuta, kunniaa, menestymistä ja vaurastumista.

(Julkunen ym. 2004, 76-232) Työkeskeisyyteen liittyy läheisesti käsite ura. Työuralla tarkoitetaan

usein ihmisen koko elämänsä aikana tekemää työtä ja urasuuntautuneisuudella pyrkimystä edetä

hierarkkisesti ylöspäin palkkatason, aseman ja parempien urakehitysten suhteen. Naisammatit ovat

harvemmin niin sanottuja ura-ammatteja, eli hierarkkinen eteneminen on vähäistä. (ks. esim.

Kolehmainen 1999.)
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Käsitteiden käytön selkiyttämiseksi olen yhdistänyt ja nimennyt käsitteiden organisaatiokulttuuri ja

työkulttuuri yläkäsitteeksi työpaikkakulttuurin, jolla tarkoitan työpaikalla vallitsevaa kulttuuria.

Positiivisten ja negatiivisten työ- ja perhekäytäntöjen työpaikkakulttuurien eroja tuon esille käsittein

virallinen ja epävirallinen. Virallisella tai epävirallisella voidaan tarkoittaa organisaatiota,

työyhteisöä, käytäntöjä tai jopa kulttuuria. Virallista on kuitenkin se, mikä näkyy ulospäin ja jossa

on määritelty yhteiset näkyvät periaatteet ja tavoitteet. Epävirallinen taas tulee esiin itse työpaikalla,

eivätkä sitä välttämättä havaitse muut kuin työpaikan työntekijät. Sillä voi olla aivan erilaiset

tavoitteet ja periaatteet kuin virallisella organisaatiolla, ja jopa johtaja voi olla eri henkilö kuin

virallinen johtaja. Epäviralliseen organisaatioon kuuluvat myös ystävyys ynnä muut suhteet.

(Harisalo 2003) Organisaatioiden julkilausutut arvot ja arjen työkulttuuri toimintatapoineen

voivatkin olla ristiriidassa keskenään, mikä voi estää esimerkiksi perheystävällisten käytäntöjen

toteutumista. Työn ja perheen yhteensovittamista tukevat järjestelyt voivat olla valtakunnallisen

politiikan tai työmarkkinaosapuolten neuvottelun tulosta tai työpaikkakohtaisesti sovittuja,

tietoisesti kehitettyjä tukitoimia tai sivutuotteita ja organisaation strategioihin kirjattuja järjestelyjä.

Ne voivat olla myös julkilausumattomia sääntöjä tai tapoja, joita toteutetaan epävirallisen sopimisen

kautta. Kivimäki ja Otonkorpi-Lehtoranta käyttävät perhe-ystävälliset käytännöt työelämässä –

tutkimushanketta analysoidessaan käsitettä hyvät käytännöt. Niillä he tarkoittavat organisaatioiden

toimintatapoja ja käytäntöjä, jotka helpottavat työn ja perheen vuorovaikutusta.  (Kivimäki &

Otonkorpi-Lehtoranta 2003, 16-17, 30.) Samanlaisia hyviä käytäntöjä sekä huonoja käytäntöjä

olen pyrkinyt löytämään työpaikoilta myös omassa tutkielmassani, mutta olen korvannut

käsitteen hyvät käytännöt positiivisilla käytännöillä ja niiden vastakohdaksi olen tutkinut

negatiivisia käytäntöjä.

Suurin osa aineistoni äideistä koki, että työtoverit, esimies ja työpaikan muu johto kohteli heitä

raskausaikana ja työhön paluun jälkeen hyvin. Erityisesti työtoverien kohtelua raskausaikana

pidettiin esimerkillisenä. Määräaikaisissa työsuhteissa olevilla äideillä oli lähes kaikilla kuitenkin

jotakin huomautettavaa esimiehen tai muun johdon käytöksestä. Yllättävää oli, että suorastaan

huonoa kohtelua esimiehen taholta oli yhtä paljon sekä määräaikaisissa työsuhteissa ja vakinaisissa

työsuhteissa olevien äitien kertomuksissa. 34:stä kirjoittajasta 21:llä oli koko ajan ollut vakinainen

työsuhde, kaksi määritteli itsensä freelanceriksi, kolme äitiä oli ollut ensin määräaikaisessa

työsuhteessa ja myöhemmin heidät oli vakinaistettu tai he olivat saaneet vakituisen työpaikan. Koko

ajan selkeästi määräaikaisessa työsuhteessa oli vain 9 äitiä.
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Työpaikan viralliseen ja epäviralliseen kulttuuriin vaikuttaa työtoverien lisäksi esimies ja

työyhteisön johtajuus. Yleisesti johtamisella tarkoitetaan tulosten aikaansaamista ihmisten avulla,

edellä kulkemista ja suunnan näyttämistä. Johtajuus on myös tavoitteiden asettamista,

suuntaviivojen näyttämistä ja ihmisten saamista mukaan. Lead ja manage suomennetaan molemmat

johtajuudeksi, vaikka ne tarkoittavat eri asiaa. Lead tarkoittaa ihmisten johtamista ja manage

asioiden hallintaa. (Kostamo 2004, 15-16, 33.) Manager-johtaja selkiyttää työn tarkoitusta ja

tavoitteita ja korjaa niitä tarvittaessa. Leader-johtaja puolestaan huolehtii tunneilmastosta, vähentää

viestinnän esteitä ja sovittelee ristiriitoja. (Harisalo 2003) Äidit käsittelivät kertomuksissaan

johtajuutta ja esimiesten toimintaa lähinnä tunnetasolla ja kirjoittivat erityisesti johtajien kohtelun

herättämistä tuntemuksista. Johtajan ammattitaito tai johtamistavat eivät sen sijaan tulleet esille

muuten kuin liitettynä raskauteen ja perheeseen suhtautumiseen. Äidit kokivat, että hyvä esimies oli

kertomuksissa välittävä tunnejohtaja.

5.1.1 Positiivisten työ- ja perhekäytäntöjen työpaikkakulttuuri

Äidit pitivät raskauden aikaista työssäkäyntiään tärkeänä, sillä työ toi heille muutakin ajateltavaa

kuin tulevan lapsen. Pitkä raskausaika kului nopeammin, kun päivisin saattoi uppoutua työntekoon.

Äidit kertoivat omasta raskaudenaikaisesta työnteostaan, että vaikka hormonit ja mielialat saattoivat

hyvinkin vaihdella, niitä ei useinkaan haluttu tuoda esille työyhteisössä (vrt. esim. Paavilainen

2003, 70-73). Positiivisten työ- ja perhekäytäntöjen työpaikoissa oli varsin tavallista, että aina joku

työtoveri oli äitiyslomalla. Näin oli varsinkin suuremmissa työpaikoissa, missä oli paljon nuoria

samanikäisiä naisia töissä. Tämän takia osa äideistä olettikin, ettei raskaus tullut esimiehelle tai

työtovereille mitenkään suurena yllätyksensä. He jopa epäilivät, että esimies oli ”salaa”

valmistautunut asiaan. Tällaisissa työpaikoissa työskennelleet äidit totesivat, että niissä oli

turvallista jäädä äitiyslomalle, kun työpaikka ei toiminut vain yhden ihmisen varassa. Tällainen

työpaikka saattoi myös tuoda toisenlaista turvallisuuden tunnetta. Kun perhevapailla oli paljon

naisia, ja niihin oli totuttu, äidin ei tarvinnut tuntea olevansa jotenkin erikoinen tai erilainen kuin

muut. Vaikka äiti oli välillä pois, ei se uhannut hänen asemaansa työntekijänä, ja myös itse

työyhteisössä oli mahdollista tuntea olevansa samanlainen kuin muut. Useimmilla ihmisillähän on

itsestään varmempi olo, kun ympärillä on samankaltaisesti ajattelevia ihmisiä.

Minut valittiin töihin ja kuuntelin vastaajasta viestin valinnastani, soitin tulevalle esimiehelleni ja

kerroin tilanteen eli raskaudestani ja hän toivotti minut lämpimästi tervetulleeksi työyhteisöön!!
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Menin töihin, pidin työstäni. Muitakin työyhteisön naisia oli äitiyslomalla, jäämässä äitiyslomalle.

En tuntenut olevani jotenkin erikoinen. (”Sini” 26v., 1 lapsi)

Äidit pitivät positiivista työyhteisöä erittäin tärkeänä asia. He esimerkiksi kertoivat, että positiivinen

työyhteisö auttoi jaksamaan paremmin työelämässä. Positiivisen työyhteisön takia osa äideistä

jaksoi jopa olla töissä ilman sairaslomia. Jos sairausloma oli välttämätön, positiivisella tai

negatiivisella työpaikkakulttuurilla ei sen sijaan ollut merkitystä.

Äitien kertomusten mukaan työtoverit kohtelivat heitä raskausaikana yleensä varsin asiallisesti ja

positiivisesti  (vrt.  esim.  Salmi  2004c,  134).  Positiivisen  työ-  ja  perhekäytäntöjen

työpaikkakulttuurissa työtoverit tiedustelivat epävirallisissa tilanteissa raskaana olevan äidin vointia

ja olivat ystävällisen kiinnostuneita raskauden etenemisestä. Jos raskaana oleva sai jonkinlaista

erikoiskohtelua, kohtelu oli lähinnä positiivista. Tavallista raskausaikana muun muassa oli, että

työtoverit kielsivät äidiltä kaikenlaisen rasittavan työnteon. Myös positiivisten yhteisöjen esimiehet

painottivat, että äitien pitäisi tehdä töitä oman olonsa mukaan. Positiivisten työ- ja perhekäytäntöjen

työpaikkakulttuurissa saatettiin jopa antaa äidille epävirallinen lupa käydä työajalla lepäämässä

raskauden takia.

Äidit saattoivat kertoa erikseen mies- ja naistyötoverien suhtautumisesta raskauteen. Erityisesti

miestyötoverien hyvä kohtelu oli jäänyt monen äidin mieleen. Osa jopa totesi, että miehet

suhtautuivat asiaan ystävällisemmin kuin naiset. Miehen mukavaa suhtautumista raskauteen

pidettiin kertomuksissa ilmeisesti jotenkin yllättävänä. Naiset todennäköisesti ajattelivat, ettei

heidän raskautensa kosketa miespuolista työtoveria, ja kun näin olikin, sitä pidettiin erittäin

mukavana asiana. Raskauden huomioimista ja siitä keskustelua pidettiin naisisena alueena, joka ei

miehiä yleensä kiinnosta. Tämä on yhdensuuntainen tulos Perhe-ystävälliset käytännöt työelämässä

tutkimushankkeen kanssa, jossa todettiin myös, että miesten ei oleteta työpaikoilla olevan

kiinnostuneita tunne- tai perhe-asioista (ks. Kivimäki & Otonkorpi-Lehtoranta 2003, 80-83). Mutta

siis myös miehet olivat kiinnostuneita äidin voinnista ja raskauden etenemisestä ja kertoilivat

vaimojensa kokemuksia raskausajalta.

Mietinkin joskus, että en ollut aiemmin kuullut miesten puhuvan niin paljon vaimoistaan, lapsistaan

ja synnytysasioista kuin viimeisinä työkuukausinani. Ehkäpä heistäkin tuntui luonnolliselta

keskustella kanssani pehmeämmistä asioista. Ehkäpä raskaana oleva nainen mahdollisti heille

pehmeämmän puolen vilauttamisen työpaikalla (mutta vain minulle). (”Tuija” 30v., 1 lapsi)
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Miesten pehmeämpi puoli ei siten ikään kuin kuulunut heidän viralliseen rooliinsa työyhteisössä.

Pääasiassa miesten tapana oli vain kommentoida äidin tilaa hyväntahtoisesti tai kiusoitella häntä

erilaisissa epävirallisissa tilanteissa.

Mieskollegoilta ei ole kuulunut mitään asiaankuulumattomia huomautuksia (paitsi erittäin

ystävällismielistä vitsinvääntöä siitä miten vatsaani pitää koossa enää äitiysfarkkuhaalarini!).

(”Tuula” 34v., 1 lapsi ja raskaana)

Lähimmät työkaverit onnittelivat ja pojat kiusasivat lihomisestani. Samalla kuitenkin toivat minulle

salaa salmiakkia ja kaakaota ja kehuivat ulkonäköäni. ( ”Anni” 26v., 1 lapsi)

Kertomusten mukaan positiivisten työ- ja perhekäytäntöjen työpaikkakulttuurissa myös

naispuolisilla työtovereilla oli usein tapana kehua raskaana olevan ulkonäköä monenlaisilla hyvää

tarkoittavilla kommenteilla. Naiset eivät kuitenkaan käyttäneet hyväntahtoista kiusoittelua, kuten

miehet.

Ikäiseni työtoverit lähinnä hämmästelivät ensin vatsani pienuutta ja sitten sen suurta kokoa!

(”Siiri” 31v., 1 lapsi)

Epävirallisia kommentteja kuten voinnin tiedustelua tai huomauttelua ruokahalujen lisääntymisestä

tuli ruoka- ja kahvitauoilla tai työmatkoilla. Sain myös kohteliaisuuksia tyyliin ”raskaus pukee

sinua” tai ”mukava nähdä sinut raskaana”. (”Paula” 34v., 1 lapsi ja raskaana)

Positiivisessa työyhteisössä naispuolisten työtoverien kanssa saatettiin keskustella hyvin paljon

muutenkin raskaudesta (ks. Kivimäki & Otonkorpi-Lehtoranta 2003, 80-83). Naiset muun muassa

vertailivat omia raskausajan kokemuksiaan raskaana olevan äidin kanssa. Positiivisen työyhteisön

työtovereita äidit saattoivat myös suorastaan kehua. Tällaisissa kertomuksissa työtoverit koettiin

kannustaviksi, ”ihaniksi” ja jopa ystäviksi. Kaikki äidit eivät kuitenkaan halunneet päästää

työtovereita liian lähelle. Negatiivisena kohteluna saatettiin pitää esimerkiksi sitä, että työtovereilla

oli tapana taputella äidin vatsaa. Se tuntui joistakin äideistä omalle reviirille tunkeutumiselta.

Positiiviseen työ- ja perhekäytäntöjen työpaikkakulttuuriin kuului myös, että synnytyksen jälkeen

äiti sai työtovereilta kukkalähetyksen kotiin. Lisäksi työtoverit kovasti odottivat, että äiti tulisi

äitiyslomalla työpaikalle näyttämään lastansa.
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Useimmissa kertomuksissa lähin esimies koettiin kannustavana tunnejohtajana, jolla riitti

mielenkiintoa ymmärtää työntekijöiden erilaisia elämäntilanteita. Positiivisten työ- ja

perhekäytäntöjen työkulttuureissa esimies oli mahdollistaja, joka teki tilaa perheellisyydelle (vrt.

Kivimäki & Otonkorpi-Lehtoranta 2003, 85, 88-89). Esimiehen hyvän suhtautumisen kerrottiin

johtuvan erityisesti siitä, että esimies oli itsekin äiti. Perheellinen naisesimies ymmärsi paremmin,

etteivät lapset ole este, eivätkä myöskään rasite työnteolle. (vrt. Kivimäki 1996, 6-7.) Toisaalta

tällainen esimies ymmärsi myös sen, että raskaana oleminen voi olla välillä rankkaa samoin kuin

sen, että lapset sairastavat. Hyvää kohtelua tuli toki myös miespuolisilta esimiehiltä.

Positiivisessa työ- ja perhekäytäntöjen työpaikkakulttuurissa neuvolassa käynnit ja muut

raskaudenaikaiset tutkimukset saatiin suorittaa pääasiassa työajalla. Osa äideistä piti asiaa oman

työpaikkansa etuoikeutena ja toiset olivat sitä mieltä, että se kuuluu laillisiin oikeuksiin. Yllättävää

ei tämän aineiston perusteella tunnu olevan sekään, että positiivisessa työyhteisössä työskennellyt

äiti sai raskausaikana tai äitiysloman aikana palkankorotuksen. Työpaikassa saatettiin myös maksaa

perhevapailla oleville työntekijöille työehtosopimuksia parempia etuuksia. Näiden lisäksi

ylennykset pienten lasten äideille tai raskaana oleville työntekijöille antoivat ymmärtää näiden

työpaikkojen olevan varsin äitiysmyönteisiä.

Taloon palkataan jatkuvasti melko nuorta väkeä, joten nähtävästi talon johto hakee pikemminkin

oikeita ihmisiä kuin ns. kannattavia työllistettäviä… Hyvä esimerkki tästä on edellinen esimieheni,

joka palkattiin korkeaan johtotehtävään suoraan äitiyslomalle! ( ”Tuula” 34v., 1 lapsi ja raskaana)

Meillä ei lasten hankinta ole ollut este esim. ylennyksille. Useammankin kerran työntekijä on

ylennetty raskaana ollessa tai äitiyslomalta palatessa. Itse voin tosi hyvin koko raskausajan, joten

sairaslomia ei ollut, mikä varmaan vaikutti kohteluun. ( ”Taina” 35v., 1 lapsi)

Parempiin etuuksiin oli äitien kertomuksissa kahdenlaista suhtautumista, osa otti ne mielissään

vastaan ansaittuina etuuksina, mutta osalle äideistä parempien etuuksien vastaanottaminen sai

aikaan velvollisuuden tunteen vastineen antamisesta. Vastine ajateltiin sitten ”maksaa”

perhevapailta palattua muun muassa parempana työtehona.

Työtoverit eivät äitien mukaan antaneet positiivisessa työ- ja perhekäytäntöjen

työpaikkakulttuureissa negatiivista palautetta raskaudesta aiheutuneista sairaslomista. Sairaslomat

lisäsivät useassakin työpaikassa muiden työtoverien työtaakkaa, koska sijaista ei palkattu. Äidit
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eivät kuitenkaan saaneet työtovereilta moitteita asiasta. Kaikki positiivisten työ- ja perhekäytäntöjen

työyhteisöissäkään työskennelleet äidit eivät olleet tästä huolimatta täysin vakuuttuneita siitä, että

poissaoloon suhtauduttiin myös selän takana tyynesti. He ajattelivat, ettei asiasta sanottu heille

suoraan.

Jouduin jäämään sairaslomalle 1,5kk ennen äitiysloman alkua, eikä kukaan pitänyt siitä suurempaa

”haloota”… (”Sini” 26v., 1 lapsi)

Yksinkertaistaen voisi sanoa, että positiivisimmin raskauteeni suhtautuivat ne, joiden kanssa en

ollut suoranaisesti tekemisissä työasioissa. Ja mitä enemmän poisjääntini kosketti ko. henkilöä, sitä

negatiivisemmin ihminen uutisen otti. (”Tuija” 30v., 1 lapsi)

Äidit itse tunsivat syyllisyyttä työtovereiden lisääntyneestä työmäärästä sairaslomiensa takia ja

raskauden aikaisista poissaoloistaan. Äidit olivat myös varsin tietoisia aiheuttamistaan

kustannuksista työnantajalle. Esimiehet harvemmin kuitenkaan antoivat äideille negatiivista

palautetta näistä asioista positiivisten työ- ja perhekäytäntöjen työpaikoissa. Syyllisyys olikin usein

vain äidin omassa mielessä (vrt. Kivimäki & Otonkorpi-Lehtoranta 2003, 85, 88-89).

Jos paineita jostain on tullut niin ne on itse asetettuja. (”Ulpu” 29v., 1 lapsi ja raskaana)

Syyllisyyttä työnantajaa kohtaan tunnettiin raskauden takia erityisesti silloin, kun äiti tuli heti

raskaaksi jo edellisen lapsen perhevapailla tai pian töihin palattuaan. Äidit saattoivat myös hävetä

sitä, kuinka hyvin olivat etuutensa käyttäneet ja tulleet siten kalliiksi työpaikalleen. Tämä syyllisyys

aiheutti äideissä jälleen kerran tunteen siitä, että asiaa piti selittää ja vakuuttaa muut asian

oikeellisuudesta. Äidit pyrkivät vakuuttamaan työnantajansa ja itsensä muun muassa perustelemalla

asiaa nopeutetulla perheen perustamistahdilla ja sosiaalietuuksien optimoinnilla. Työteho oli heidän

mukaansa melko vähäistä entiseen verrattuna, johtuen väliaikaisesta olosta ja raskaudesta.

Väliaikaisen olon kanssa ristiriitaista oli kuitenkin se, että toisaalta kerrottiin toimittavan raskauden

sallimissa rajoissa, eli työt tehtiin niin hyvin kuin vain raskaus antoi myöden. Huonosta työtehosta

huolimatta, äidit yrittivät kuitenkin etsiä asioista positiivisiakin puolia. Positiiviseksi tulkittiin

esimerkiksi se, ettei äiti ollut lainkaan sairaslomalla. Äidit kirjoittivat myös siitä, että tällaisessa

tilanteessa heistä tuntui, että työpaikalla heidät päästettiin hieman helpommalla kuin muut. Äidit

lupasivat kuitenkin panostaa työntekoon jälleen sitten, kun pienet lapset ovat isompia ja lapsiluku

täynnä. Jälleen kerran äidit tunsivat syyllisyyttä raskauteen, lapseen ja työhön liittyen. Asian kanssa
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oltiin kuitenkin ”väleissä”, kun luvattiin toimia tulevaisuudessa työpaikan eduksi. Myös itselle asiaa

täytyi selittää, jottei vaivuttaisi syyllisyyden taakan alle ja ”epätoivoon” siitä, ettei kirjoitushetkellä

voinut panostaa työuraan.

Nyt olen tehnyt säännöllisesti paljon lyhyempää päivää kuin työkaverini, enkä tiedä paljonko siitä

on annettu anteeksi raskauteni vuoksi. Kun ns. palaan normaaliruotuun ilman mitään

armahdusperusteita, voi olla ettei tätä katsota enää niin läpi sormien kuin tähän asti. Jotenkin sitä

haluaisi satsata enemmän työntekoon kuin mitä nyt pystyy. Yritän lohduttautua sillä, että lasten

kasvettua voin sitten panostaa työelämään enemmän. (”Ulpu” 29v., 1 lapsi ja raskaana)

Myös sillä tuntui olevan äideille jonkinlaista merkitystä syyllisyys- ja vastuukysymyksissä,

minkälaisessa työpaikassa raskaana oleva työskenteli.

Etenkin pienessä firmassa, jossa ollaan läheisessä kontaktissa omistajien kanssa koko ajan, voi

usein kokea olevansa firman asioista jotenkin enemmän vastuussa kuin esim. valtiolla, kunnalla tai

suuressa firmassa työskenneltäessä. (”Tuire” 32v., 1 lapsi ja raskaana)

Äidit saivat työtovereilta ja esimiehiltä positiivista palautetta, jos eivät olleet lainkaan sairaslomalla

raskausaikana. Myös äidit itse tuntuivat pitävän sitä mainitsemisen arvoisena, etteivät olleet

raskausaikana sairaslomalla. Paavilaisen (2003, 70-73) tutkimuksessahan jotkut äidit kävivät töissä

varsin huonokuntoisinakin.  Tämä tuntui olevan monellekin äidille varsin tärkeä asia.

Pomo oli iloinen uutisista ja on jaksanut myöhemminkin iloita siitä, että raskaus on sujunut hyvin,

enkä ole sen takia ollut poissa töistä. (”Mari” 26v., raskaana)

Toisaalta en kyllä ole ollut sairaslomalla päivääkään, vaikka mahdollisuuksia olisi ollut. Jotenkin

tämä luterilainen työmoraali velvoittaa raahautumaan työpaikalle, vaikka ei niin aina jaksaisikaan.

(”Ulpu” 29v., 1 lapsi ja raskaana)

Samaiseen ”luterilaiseen” työmoraaliin kuuluu myös se, että osa äideistä mainitsi, etteivät he

halunneet työtovereilta tai esimieheltä raskausaikana minkäänlaista erityiskohtelua. Nämä äidit

eivät ylipäätään halunneet raskauden vaikuttavan työtehtäviinsä tai työtovereidensa suhtautumiseen.

Äidit olivat tyytyväisiä siitä, että luottamusta työtehtävissä sai samalla tavalla kuin ennen

raskauttakin. He toivat esille myös sitä, että tultuaan raskaaksi ja varsinkin sen jälkeen, kun raskaus
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tuli ilmi, he olivat olleet tunnollisia työntekijöitä. Työt tehtiin nopealla tahdilla loppuun. Äidit

halusivat ikään kuin osoittaa olevansa raskaudesta huolimatta hyviä työntekijöitä. Jonkin verran

saatettiin kuitenkin työtehtävistäkin joutua luopumaan raskauden takia. Tällaisia olivat muun

muassa pitkät lentomatkat. Harvemmin positiivisissa työ- ja perhekäytäntöjen

työpaikkakulttuureissa työtehtäviä kuitenkaan ”rankattiin” etukäteen. Pientä ”rankkaamista” äidit

epäilivät tehtävän niin, ettei kaikkia äidille normaalisti kuuluvia työtehtäviä edes tarjottu hänelle.

Myös projekteihin ja koulutuksiin osallistumisen jarruttelemista pidettiin jonkin verran

negatiivisena. Toinen seikka, joka ilmentää edellä mainittua ”luterilaista työmoraalia” oli se, ettei

sijaiselle tai työtovereille haluttu jättää liikaa tekemättömiä töitä.

Äitien työpaikoissa äitiyslomalle jäävän työt saatettiin järjestää työpaikoilla siten, että ne

hajautettiin muille työntekijöille, eikä sijaista palkattu (vrt. esim. Kivimäki 1996, 7). Lisääntyneestä

työtaakasta ei kovinkaan monen äidin työtoveri antanut äidille palautetta. Jos positiivisessa

työyhteisössä otettiin äidin tilalle sijainen, äidillä varattiin useimmiten hyvin aikaa kouluttaa

sijaisensa, jotta hän pystyi jäämään äitiyslomalle hyvillä mielin (vrt. esim. Kivimäki 1996, 7).

Positiivisissa työ- ja perhekäytäntöjen työpaikkakulttuureissa useimmat esimiehet suhtautuivat

varsin suopeasti äidin ilmoitukseen jäädä hoitovapaalle. Osassa työpaikoista osattiin odottaa sitä,

ettei äiti palaa hoitovapaalta takaisin työelämään ennen kuin jää uudelle äitiyslomalle. Niillä

muutamalla määräaikaisella äidillä, joilla oli hyviä kokemuksia työyhteisöstä ja esimiehestä, ei ollut

minkäänlaisia ongelmia työsuhteen jatkumisen kanssa raskausaikana, jos äiti sitä vaan itse halusi.

Olin ollut työssä kuukauden, kun tulin raskaaksi. Vasta kun työ loppui, pomoni sai tietää

raskaudestani. Olisin kyllä saanut jatkaa työpaikassa, jos siellä vain olisi ollut tarvetta.

(”Marjukka” 26v., 1 lapsi)

Työpaikan ilmapiiri vaikutti paljon siihen, kuinka kiinnostuneita työtoverit olivat raskaudesta.

Joillakin työpaikoilla äidin työtoverit eivät esimerkiksi lainkaan halunneet puhua raskausaiheesta.

Saattoi myös olla, että korkeasti koulutettu äiti, joka oli raskaana, oli työpaikallaan harvinaisuus.

Tällaisten työpaikkojen naiset olivat lapsettomia ja halusivat sellaisiksi äitien mukaan toistaiseksi

jäädä. Miehillä sen sijaan oli näilläkin työpaikoilla usein perhe. Perheelliset työtoverit mainittiin

useimmiten kiinnostuneimmiksi raskaudesta kuin lapsettomat. Perhe-ystävälliset käytännöt

työelämässä tutkimushankkeen tavoin äidit eivät puhuneet raskauksistaan tai lapsistaan, ellei

toisella osapuolella ollut asiassa vaihdettavaa (ks. Kivimäki & Otonkorpi-Lehtoranta 2003, 80-83).
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Äidit kertoivat hyvin vähän siitä, miten raskauden ja työn- ja perheen yhteensovittaminen näkyi itse

työn organisointikäytännöissä (vrt. Salmi 2004c, 134). Jos tällaisia käytäntöjä oli, ainakaan äidit

eivät niistä tienneet tai niistä ei kerrottu. Positiivisten työ- ja perhekäytäntöjen työpaikkakulttuurissa

työelämän viralliset ja epäviralliset käytännöt mahdollistivat työn ja perheen joustavan

vuorovaikutuksen. Näissä työpaikkakulttuureissa ihmiskäsitys ja arvot olivat varsin

perhemyönteisiä.

5.1.2 Negatiivisten työ- ja perhekäytäntöjen työpaikkakulttuuri

Useimmiten huonommankin työ- ja perhekäytäntöjen työpaikkakulttuurin työtoverien

suhtautuminen äidin raskauteen pehmeni viimeistään siinä vaiheessa, kun äidin maha alkoi suureta.

Näin kuitenkin tapahtui vain harvoin esimiehen tapauksessa. Erityisen huonon ilmapiirin

työpaikoilla työtoverit pitivät huolen vain omista asioistaan ja keskittyivät lähinnä kahvihuoneissa

juoruiluun. Työtoverit eivät myöskään olleet kiinnostuneita siitä, miten raskaana oleva työtoveri

ylipäätään voi. Suomalaiseen kulttuuriin ja tapoihin tuntuu yleisesti kuuluvan, että raskaana olevalta

naiselta tiedustellaan hänen vointiaan. Osa äideistä kertoikin positiivisessa mielessä melkein jo

kyllästyneensä jatkuvaan voinnista tiedustelemiseen. Toisilta ei kukaan välittänyt työyhteisössä

kysellä edes vointia.

Jonkinlaisena negatiivisena työkulttuurin osoituksena voidaan pitää myös työpaikoilla tapahtunutta

epävirallista kuiskuttelua. Se tuntui olevan aineiston työpaikoilla yleisesti käytetty tapa, jos asiat

eivät sopineet kaikkien korville. Myös selvästi positiivissa työ- ja perhekäytäntöjen

työpaikkakulttuureissa löytyi kertomusten mukaan kuiskuttelua, jota voidaan pitää jossain määrin

negatiivisena asiana. Kuiskutteluissa kerrottiin juoruja tai asioita, joista ei haluttu kaikkien saavan

tietää. Äidit kokivat, että nämä kuiskuttelut koskivat aina häntä. Useimmiten kuiskuttelujuoru päätyi

lopulta äidinkin korviin. Äidit saattoivat myös erikseen mainita, etteivät työtoverit kuiskutelleet

hänen asioistaan.

Muutoinkin juorut kulkivat pitkin taloa ja kuiskuteltiin, että miten on mahdollista, että äitiysloman

sijainen on itse raskaana. (”Leena” 31v., 1 lapsi ja raskaana)

Negatiivisen työ- ja perhekäytäntöjen työpaikkakulttuurin yhtenä ilmenemismuotona voidaan pitää

myös sitä, että jo työhönottovaiheessa monessa työpaikassa suhtauduttiin nihkeästi raskaana

olevaan työnhakijaan. Äidit olivat kyllä varsin hyvin tietoisia omista oikeuksistaan työhaastattelussa
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ja siitä, ettei raskaudesta tarvitse työhönottotilanteessa kertoa. Äidit tiesivät, ettei mahdollinen

työnantaja saa työhaastattelutilanteessa kysyä perheenlisäyksestä tai perheen

perustamissuunnitelmista. Äiti saattoi kuitenkin olla haastatteluhetkellä sen verran pitkällä

raskaana, että vatsa jo selvästi näkyi tai osa mahdollisista työnantajista kysyi äideiltä suoraan

perhesuunnitelmista. Ilmeisesti jälkimmäinen vaihtoehto on edelleen yleisesti käytössä, sillä osa

äideistä jopa kummasteli sitä, ettei jossakin työhaastattelussa perhesuunnitelmista kysytty.

Työpaikka saattoi mennä sivuun, kun työhaastattelussa vastasi myöntävästi kysymykseen haluaako

lapsia. Työhaastattelussa saatettiin jopa vihjailla tai sanoa aivan suoraan, että äitien pitäisi keskittyä

vain lasten tekoon, eikä uusiin haasteisiin työpaikalla. Äidin pätevyys työhön saattoi ikään kuin

hävitä työnantajan raskauden pelolle. Kritiikkiä äidin raskautta ja toimintaa kohtaa saatettiin esittää

myös työpaikan saannin jälkeen.

Pomo kysyi olinko tietoinen raskaudestani saadessani työpaikan ja kun en ollut ollut niin hän kertoi

ettei olisi ottanut jos olisi tiennyt raskaudestani vaikkakin se on lain vastaista. (”Raisa” 25v., 1

lapsi ja raskaana)

Taustalla näyttää yhä edelleen elävän epävirallinen kulttuuri, joka sallii näiden kysymysten

esittämisen. Suomessa on lakien avulla pyritty vähentämään raskaana olevien naisten eriarvoisuutta

työelämässä ja työhönottotilanteessa. Muun muassa tasa-arvolain raskauskohdan perusteella ei

ketään saisi asettaa raskauden takia eriarvoiseen asemaan työelämässä. Myös perheen

perustamissuunnitelmista kysymisen työhaastattelussa pitäisi olla historiaa. Virallisen ohjeistuksen

mukaan näitä kysymyksiä ei siis enää pitäisi esiintyä, eikä raskaana olevia työnhakijoita ja

työntekijöitä pitäisi syrjiä. Silti tämän virallisen, ulospäin näkyvän työkulttuurin ohella elää piilossa

epävirallinen kulttuuri, joka sallii kysyä perheen perustamissuunnitelmista ja yhä edelleen syrjiä

raskaana olevia työhönottotilanteessa. Eikä tämä epävirallinen kulttuuri aina ole kovinkaan piilossa,

vaan sen mukaan toimitaan varsin avoimesti, ilman minkäänlaisia seuraamuksia. Tilanne saattaa

olla hankala myös siksi, että ristiriitatilanteissa työnantajan voi olla helppo kiistää epävirallinen

toimintatapa,  sillä  usein  on  kyse  sanasta  sanaa  vastaan,  kun  todistajia  tapahtumille  ei  ole.  Myös

työsuhteen lakkauttamiseen voitiin aineistossani löytää muita virallisia syitä, vaikka todellinen syy

äidin mukaan olikin työntekijän raskaudessa.

Jos positiivisten työ- ja perhe käytäntöjen työkulttuureissa esimies oli mahdollistaja, joka teki tilaa

perheellisyydelle, niin negatiivisten työ- ja perhekäytäntöjen työpaikkakulttuureissa esimies toimi

päinvastoin (vrt. Kivimäki & Otonkorpi-Lehtoranta 2003, 85, 88-89). Siellä äitien negatiivisia
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tuntemuksia aiheuttivatkin useimmiten esimies ja työpaikan muu johto. Työtovereiden

suhtautuminen raskauteen koettiin sen sijaan lähes kaikissa kertomuksissa melko positiiviseksi.

Joissakin työpaikoissa esimiehen katsottiin kuitenkin suhtautuneen pääasiassa hyvin raskauteen,

mutta äidit pitivät negatiivisena, ettei esimies esimerkiksi onnitellut kuultuaan raskaudesta. Esimies

saattoi myös olla puhumatta lainkaan raskaudesta työntekijän kanssa sen jälkeen, kun äiti oli

ilmoittanut olevansa raskaana. Aiheen välttely tuntui olevan yleinen esimiesten käyttämä kielteisen

suhtautumistavan esiintymismuoto. Toiset esimiehet menivät asiassa niin pitkälle, että yrittivät

lopettaa raskaana olevalle työntekijälle puhumisen aivan kokonaan. Tällaisessa tilanteessa äidit

kokivat työnteon hyvin vaikeaksi. Esimiehillä oli monenlaisia, jopa asiattomiakin tapoja suhtautua

raskauteen.

En tiennyt olevani raskaana, kun hain tuonne töihin ja kun aloitin työt kerroin esimiehelle, että olen

raskaana. Ajattelin, että jos jotain tapahtuu, niin tietää asiasta… No esimiehen käytös oli kyllä

todella loukkaavaa; hän oli kuin olisi ”nähnyt aaveen” ja ei koko aikana juuri puhunut. (”Sini”

26v., 1 lapsi)

Esimiehet loukkasivat äitejä myös suullisesti.

Kysyin esimieheltäni suoraan syytä siihen, miksi sopimustani ei jatkettu/sen luonnetta muutettu. Ei

siihen mitään muuta syytä löytynyt kuin se, että olin raskaana. Lisäksi sain kommentin, että olisit

vähän miettinyt etukäteen!  (”Arja” 32v., 1 lapsi ja raskaana)

Välillä esimiesten epävirallinen kielenkäyttö tippui suorastaan alhaiselle tasolle negatiivisten työ- ja

perhekäytäntöjen työpaikkakulttuureissa. Tällaiseen kielenkäyttöön syyllistyivät aineistoni

perusteella ainoastaan miespuoliset esimiehet. Naisesimiesten ei kerrottu kiroilleen tai huutaneen.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki aineistoni epäsovinnaisesti käyttäytyvät esimiehet

olisivat olleet vain miehiä. Naiset toivat pettymyksensä julki kuitenkin hieman eri tavalla kuin

miehet.

Kun jouduin keskiraskaudessa jäämään äitiyslomalle, sanoi esimies seuraavin sanoin: Vittu perkele

saatana, minäkin haluan olla raskaana että voin jäädä kahdeksi viikoksi lomalle perkele. Ja mies

on siis kyseessä. Minä itkua tihrustaen lähdin kotiin hädissäni liian aikaisista supistuksista sekä

työpaikasta. (”Leena” 31v., 1 lapsi ja raskaana)



 90

Negatiivista oli esimieheni. Kun kerroin raskaudestani oli ensimmäiset kommentit rivi kirosanoja ja

huutoa. Olin kyllä osannut odottaa, ettei suhtautuminen ole kovinkaan positiivinen, mutta olin kyllä

yllättynyt niin negatiivisesta suhtautumisesta kuin osakseni häneltä sain (3 lapsen isä). (”Tiina”

29v., 1 lapsi ja raskaana)

Esimiehet saattoivat suorastaan lapsen tavoin ”kiukutella” äidille. Tällöin äiti ei esimerkiksi

esimiehen kommenttien mukaan tervehtinyt häntä tarpeeksi iloisesti tavattaessa. Äiteihin huonosti

suhtautuvat esimiehet eivät koskaan esittäneet minkäänlaista kiitosta hyvin tehdystä työstä eikä

joustoista työpaikan hyväksi. Varsin mielenkiintoista on, että äidit usein mainitsivat, että työsuhde

esimieheen oli ollut ennen raskautta varsin hyvä. Äidin raskaus tuli ilmeisesti kuitenkin hyvän alais-

esimies suhteen tielle.

Raskaana oleva äiti saattoi aineiston perusteella joutua negatiivisten työ- ja perhekäytäntöjen

työpaikkakulttuureissa myös esimiehen suoranaisen kiusauksen kohteeksi. Tällöin äiti joutui

esimerkiksi tekemään fyysisesti rankkoja asioita esimiehen tietäessä raskaudesta, esimies tarkkaili

työaikoja, ei kertonut äidin oikeuksista tai soitteli ”turhista” työasioista kotiin äitiyslomallakin ja

niin edelleen. Tällaisessa tilanteessa äidille ei jäänyt kertoman mukaan muuta vaihtoehtoa, kuin

jäädä sairaslomalle raskauden loppuun saakka. Suoranaisesta raskaana olevan kiusauksesta herääkin

kysymys, kuinka tällaiseen epäviralliseen raskauden aikaiseen syrjintään ja suoranaiseen

kiusaukseen voidaan puuttua? Voiko raskaana oleva puuttua siihen itse tai voivatko työtoverit? Vai

onko todellakin niin, että ainoaksi vaihtoehdoksi jää sairaslomalle jäänti ja lopulta työpaikan

vaihdos. Mistään suoranaisesti laittomasta toiminnastahan ei kiusauksessa liene kysymys, joten

puuttumismahdollisuudet ovat vähäiset. Asian suora käsittely esimiehen kanssa voisi tuottaa

jonkinlaista tulosta.

Äitien kertomuksissa varsin monelta negatiivisten työ- ja perhekäytäntöjen työpaikkakulttuurin

työpaikalta puuttui Salmen (2004c, 130) esittämä elämänkokonaisuuden näkökulman

huomioonottaminen. Työn ja perheen yhteensovittamisella oltaisiin voitu kohentaa työpaikan

ilmapiiriä ylipäätään ja ainakin työntekijöiden jaksamista olisi lisätty. Esimies ja muu johto

saattoivat aineiston mukaan olla ”pettyneitä” äitien raskaaksi tuloon. Äidit kokivat, että esimies tai

muu johto oli pettynyt heihin ja yllättynyt joutuessaan sen tosiasian eteen, että äiti voi tulla

raskaaksi ja hänellä on työpaikan ulkopuolista elämää. Muuttuneessa tilanteessa ei sitten myöskään

osattu suhtautua ”normaalisti” aina ennen hyvin paikalla olleeseen ja joustavaan työntekijään. Äidin

osoitettiin varsin monin eri tavoin käyttäytyneen odotusten vastaisesti.
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Eräs mies sanoi valitsevansa tiimiin seuraajan, ”joka ei varmasti tule raskaaksi”. Hän valitsi

miehen. (”Siiri” 31v., 1 lapsi)

Myös raskaana olevien työntekijöiden sairaslomat saattoivat olla negatiivisen kritiikin aihe.

Edessäpäin ja virallisesti oltiin kuitenkin hiljaa, koska työntekijän lailliseen oikeuteen ei voitu

puuttua. Esimies ja johto saattoivat myös jarrutella tai jättää kokonaan antamatta raskaana olevalle

työntekijälle työtehtäviä. Tällöin äidille jäi vain tylsien rutiinien pyörittäminen muiden tehdessä

kiinnostavia töitä. Tämä oli äideistä hyvin ikävää, sillä he olisivat halunneet tehdä tehtävänsä

kunnolla loppuun.

Jos muu johto käyttäytyi negatiivisesti raskaana olevaa kohtaan, lähimpien esimiesten ja

työtovereiden tuki koettiin hyvin tärkeäksi. Tämä on samansuuntainen tulos kuin Perhe-ystävälliset

käytännöt työelämässä tutkimuksenkin mukaan, jossa esimiehiltä saatu hyvä palaute ja työtoverien

tuki koettiin tärkeäksi (ks. Kivimäki & Otonkorpi-Lehtoranta 2003, 88-89). Tuki ja hyvä palaute on

varmasti tärkeää positiivisessakin työyhteisössä, mutta uskon sen merkityksen vielä korostuvan

edellä mainitsemassani tilanteessa. Työtä jaksettiin tehdä suurtenkin erimielisyyksien vallitessa

ylempien esimiesten kanssa, jos läheltä löytyi tukea. Nämä äidit työskentelivät kuitenkin

työpaikallaan varsin ristiriitaisissa tunnelmissa, sillä lähityöympäristö ihmisineen loi mukavaa ja

välittävää työilmapiiriä, mutta olo ei ollut hyvä, kun kauempana arvosteltiin tai jopa moitittiin

ratkaisuja. On vaikeaa olla raskaana, kun raskaus jo itsessään aiheuttaa monenlaisia tuntemuksia ja

jos vielä pitää kantaa syyllisyyttä omista perhe-elämän ratkaisuista.

Työsuhteen määräaikaisuudella tai vakinaisuudella oli paljon vaikutusta siihen, miten raskaana

olevaan äitiin suhtauduttiin. Tasa-arvolakihan kieltää (609/1986) syrjinnän raskauden perusteella,

mutta sitäkin tapahtuu. Hyvä esimerkki tästä on äiti, jolla oli samasta työpaikasta kahdenlaista

kokemusta raskaana olevan kohtelusta. Muuta eroa ei hänen tilanteessaan juuri ollut kuin

työsuhteen laatu.

Homma eteni ja kuukaudet kuluivat, mutta henkilöstöpäällikkö ei halunnut vakinaistaa minua,

koska olin raskaana… Suullisesti sain lupauksen, että voisin palata töihin äitiyslomani jälkeen, jos

olisin yhä kiinnostunut… Toista lasta odottaessani ei mitään ongelmaa ole ollut, sillä nyt olen

toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella töissä. Nyt minulle on sanottu, että tärkeintä olen minä

ja vauva, työt ehtii aina tekemään. (”Arja” 32v., 1 lapsi ja raskaana)
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Aineiston negatiivisten työ- ja perhekäytäntöjen työpaikkakulttuurien määräaikaisissa työpaikoissa

saattoi olla, että äidin työsuhteen uudistamisen tai jopa vakinaistamisen piti olla vain muodollisuus,

mutta kaikille raskaana olleille äideille ei kuitenkaan käynyt hyvin ja työsuhde loppui. Usein

luvattiin suullisesti ottaa äiti takaisin, kun hän palaisi työelämään. Nämä puheet jäivät kuitenkin

puheiden tasolle, sillä työpaikkaa ei tuntunut enää löytyvän. Myös puheet ylennyksestä tai

palkankorotuksesta saatettiin perua sen jälkeen, kun äiti kertoi olevansa raskaana. Äidit, joilla

työsuhde loppui äitiyslomaan, olivat yleensä varsin pettyneitä asiaan. Asiaan saatettiin kuitenkin

tyytyä siksi, ettei työpaikassa kenelläkään muullakaan ollut työpaikassa vakituista työsuhdetta, ja

tämä saattoi olla äidille riittävä syy perustelemaan työsuhteen katkaisu. Työpaikan menetyksen

lisäksi saatettiin surra myös sitä, että saavutetut lomaedut katosivat työsuhteen katkeamisen myötä.

Joissakin kertomuksissa pohdittiin ja surtiin myös sitä, mitä pahaa esimies oli mahtanut irtisanotusta

puhua työpaikalla. Epäiltiin esimiehen harrastaneen äidin mustamaalausta. Aina äidit eivät

halunneet lähteä riitauttamaan irtosanomistaan. Tällöin raskaana oleva äiti ei halunnut vaarantaa

muiden työntekijöiden asemaa työpaikassa tai riidellä asiasta työnantajan kanssa.

Minulla oli todistajakin eräälle keskustelulle mutta en viitsinyt sitten asiaa viedä eteenpäin, koska

todistaja oli yrityksen palveluksessa ja hänen asemansa ei ollut sellainen, että olisin halunnut sitä

heikentää. Todistaja on edelleen hyvä ystäväni. (”Milla” 27v., 1 lapsi)

Kun Matti Vanhasen hallitus on päässyt sopimukseen perhevapaakauden paremmasta rahallisesta

korvauksesta sekä miehillä että naisilla, niin ehkä tällä on positiivisia vaikutuksia myös nuorten

naisten määräaikaisiin työsuhteisiin (ks. Vanhempainrahauudistus 2007). Ehkä määräaikaisuudet ja

nuoren naisen uhkakuva työmarkkinoilla alkavat vähentyä. Tämän aineiston perusteella saa

kuitenkin kuvan, että tasa-arvolakia rikotaan edelleen paljon, määräaikaisuuksia ketjutetaan

työsopimuslain ketjutuskielloista huolimatta ja työsuhteen lopettamisen syyksi saatetaan löytää joku

toinen syy kuin raskaus. Monella aineiston äidillä olisi ollut lain mukainen oikeus vakituiseen

työsopimukseen useiden peräkkäisten määräaikaisten työsuhteiden takia. Melko suuri osa aineiston

äideistä selvitti kuitenkin varsin aktiivisesti raskauden aikaista syrjintäänsä. He olivat ottaneet

syrjinnän takia yhteyttä esimerkiksi Ay-lakimieheen.

…minulle kerrottiin johdon puolesta aika suoraan, ettei kannata tulla haastatteluun, vaikka sinne

pääsisinkin, koska paikka aiotaan antaa henkilölle, joka pysyy paikassaan (eikä siis lähde

äitiyslomalle). Haastatteluun saavuin tasa-arvovaltuutetun neuvoin ja otin lopuksi raskauteni

puheeksi ja kerroin, että on vastoin lakia syrjiä raskaana olevaa hakijaa ja kerroin myös mitä
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positiivista äitiydestä voi työelämään tulla. Yllätyksekseni minun ja selvästi kokeneemman hakijan

välille tuli tiukka taistelu, jonka kokeneempi lopulta voitti, haastattelijat olivat selvästi innostuneet

äitiyspuheestani!  (”Kaarina” 33v., 2 lasta)

Äidin työhön saatettiin negatiivisten työ- ja perhekäytäntöjen työpaikkakulttuureissa hakea

työsuhteen päätyttyä uutta työntekijää. Sijainen voitiin myös palkata perhevapaiden ajaksi aivan

yllättäen ilman, että siitä oli äidin työssäoloaikana minkäänlaista puhetta. Tällainen yllätys saattoi

löytyä esimerkiksi aamun lehdestä. Jos sijainen sen sijaan palkattiin äidin ”suostumuksella”, ei

sekään aina sujunut ongelmitta. Sijainen voitiin muun muassa palkata viime tipassa, jos sellainen

ylipäätään palkattiin.

Loppujen lopuksi … otettiin sijainen jota opetin 2 viikkoa äitiyslomallani. (”Tiina” 29v., 1 lapsi ja

raskaana)

Sijainen saatettiin palkata joissakin työpaikoissa myös aivan vakituisesti.

Tilalleni palkattiin vakituinen työntekijä – en tiedä miten käy kun palaan töihin – töitä ei riitä

meille molemmille. (”Tiina” 29v., 1 lapsi ja raskaana)

Työsopimuslain mukaanhan työntekijä on sijoitettava aikaisempaan tai siihen rinnastettavaan

työhön perhevapailta palatessaan (55/2001). Kukaan vakituisessa työsuhteessa työskennellyt,

perhevapailta töihin palannut äiti, ei kuitenkaan kertonut, että tässä asiassa olisi ollut ongelmia.

Mutta jo pelkkä epäily aiheesta toi joillekin äidille ahdistusta. Jotkut niistä määräaikaisessa

työsuhteessa työskennelleistä äideistä, joilla kaikki asiat olivat sujuneet työpaikassa hyvin,

pelkäsivät työpaikkansa menetystä. Syynä pelkoon saattoi olla esimerkiksi se, että äiti tiesi

työpaikassaan olleista tapauksista, joissa ei toimittu kaikkien lakien ja säännösten mukaan. Äidin

työtoveri oli esimerkiksi saattanut menettää työpaikkansa äitiysloman sijaiselle. Pelkäävät äidit

koettivat vakuuttaa ja vakuuttua siitä, ettei heidän kohdallaan näin tapahtuisi. Äidit kertoivat

luottavansa omaan osaamiseensa ja näyttöihinsä työelämässä, joten koti- ja vauvaelämää

uskallettiin jatkaa hyvillä mielin.

Joidenkin aineistoni äitien työpaikoilla oli meneillään YT-neuvottelut tai ihmisiä oltiin jo

irtisanomassa työpaikalta. Tämähän ei ole mitenkään harvinaista laman jälkeisessä Suomessa, jossa

vähän väliä kuulemme medioista yritysten isoista irtisanomisista, kuten esimerkiksi keväällä 2005
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kohua aiheuttaneesta TeliaSoneran perhevapailla olleiden työntekijöiden töiden loppumisesta.

Aluksi töiden piti loppua usealtakin työntekijältä, mutta asioiden tultua julki osa perhevapailla

olleista työntekijöistä saikin kuulla säilyttäneensä työpaikkansa. (Iltasanomat 22.4.2005.) Aineistoni

äidit olivat säästyneet irtisanomisilta, kuten lakien mukaan pitääkin olla. Irtisanomisuhkatilanteessa

aineistoni äidit saattoivat kuitenkin joutua kertomaan raskaudestaan esimiehilleen varsin

varhaisessa raskauden vaiheessa, jotta irtisanomissuoja saatiin voimaan. Tämä herätti pientä

ärtymystä työtovereissa ja esimiehissä, sillä raskaana olevan työntekijän irtisanomissuoja on paljon

vahvempi kuin muiden työntekijöiden. Miten tämä ärtymys sitten varsinaisesti ilmeni, niin siitä

äidit eivät enempää kertoneet.

Yksi äideistä puki sanoiksi sen, mistä monet äidit jättivät kirjoittamatta.

Työelämässä ei ole ollut mitään negatiivista kohtelua siitä, että minulla on jo yksi lapsi. Olen

ainakin vielä ollut kilpailukykyinen muiden hakijoiden kanssa, ainoastaan raskausuutiset on ollut

pomoille hankala vastaanottaa. (”Raisa” 25v., 1 lapsi ja raskaana)

Aineistoni perusteella tämä tuntui olevan melko yleinen ajattelutapa. Äitien jo syntyneitä lapsia ei

pidetty työnteon kannalta niin suurena uhkana kuin sitä, jos työntekijä tuleekin yllättäen raskaaksi.

Raskaus tuntui olevan negatiivisten työ- ja perhekäytäntöjen työpaikkakulttuurien esimiehille ja

johdolle suurin uhka, jota pelättiin ja jota vastaan täytyi taistella. Toki myös omassa aineistossani

asiaan löytyi muutama poikkeus.

Rekrytointiprosessissa olin kuitenkin vaarassa tulla hylätyksi nimenomaan äitiyteni takia. Toinen

loppusuoralle päässyt oli nimittäin lapseton, ja työnantajani kertoi pelkäävänsä että tulisin

olemaan lasten sairastelujen ym. takia paljon poissa. Onneksi sain kuitenkin markkinoitua itseni

töihin tästä huolimatta. (”Eeva” 27v., 2 lasta)

Myös uudelle työnantajalle saatettiin joutua selittämään, ettei lapsi häiritse työntekoa. Äitien

kertomuksissa ihmettelyä aiheutti myös se, että työpaikoilla tunnuttiin oletettavan, että toisen

puolison työpaikka olisi aina se joustaja lapsen sairastuessa. Tämä on ristiriidassa muun muassa

Työ- ja perhe-projektin tutkimusten kanssa. Niissä työntekijät uskoivat johdon hyväksyvän

työntekijöiden muutaman päivän poissaolot sairastuneen lapsen takia (ks. Salmi 2004c, 133-134).



 95

Sainkin huomautuksen esimieheltäni…, että… minun työpäiväni olivat jääneet liian lyhyiksi (vein

lapsen kasiin tarhaan, joten olin puoli ysi töissä ja yritin kuitenkin viim. neljältä lähteä, että ei

menisi kauhean myöhään lapsen hakeminen) (”Jutta” 27v., 1 lapsi ja raskaana)

Ainoita ongelmatilanteita ovat olleet esikoisen sairastamiset, jolloin olen kantanut huonoa

omaatuntoa siitä, että olen kotona. Talon tapa tuntuu olevan, että hoitaja palkataan vaikka

Mannerheimin lastensuojeluliitosta (omalla kustannuksella, tietysti) kunhan pääsee töihin. Olen

pitänyt oikeudestani hoitaa itse sairasta lastani. Koskaan siitä ei ole moitittu, muttei kehuttukaan.

Aion jatkaa samaa linjaa, kunnes joku toisin vaatii. (”Ulpu” 29v., 1 lapsi ja raskaana)

Negatiivisten työ- ja perhekäytäntöjen työpaikkakulttuurissa arjen julkilausutut arvot ja arjen

työkulttuuri toimintatapoineen olivat usein ristiriidassa keskenään. Työn ja perheen

yhteensovittamista estivät siten sekä epäviralliset että viralliset käytännöt. Joissain työpaikoissa

edes julkilausututkaan arvot eivät olleet perhemyönteisiä. Työpaikan huonon kohtelun aiheuttamista

tuntemuksista harva äiti kirjoitti suoraan. Rivien välistä oli kuitenkin mahdollista aistia se kiukku,

katkeruus ja turhautuminen, mitä asiaton kohtelu sai äideissä aikaan. Monella äidillä huonoista

kokemuksista oli kuitenkin kulunut jo hetki aikaa, joten tuntemukset olivat alkuhetken järkytyksestä

tasaantuneet. Osa myös käänsi vastoinkäymisensä omaksi voitokseen. Omia tuntemuksiaan äidit

toivat esille korostamalla tietynlaisten lauseiden painotusta ja lisäämällä lauseisiin esimerkiksi

huutomerkkejä tai isoja kirjaimia. Osa kirjoittajista käytti myös sulkeita esittääkseen tarvittavia

negatiivisia tai positiivisia sivuhuomautuksia. Huonon kohtelun vakavuutta haluttiin korostaa myös

sillä, että mainittiin asian olevan tutkimisen arvoinen.

Useammalle aineistoni äidille kävi kertomustensa mukaan niin, että työsuhde loppui äitiyslomaan.

Jos työsuhteen katkaisemiseen liittyi ikäviä asioita, äidit pyrkivät löytämään siitä jotakin

positiivista. Positiiviseksi kuvattiin sitä, että sai olla lapsen kanssa kotona mahdollisimman pitkään

ilman, että ”työpaikka hengitti niskaan”. Äidit saattoivat myös kuvata tehneensä opiskelunsa

loppuun perhevapailla. Tulkitsen tämän niin, että perhevapailla katsottiin olevan aikaa suorittaa

”rästiin” jääneet opinnot loppuun, kun työpaikkaa ei ollut. Samalla uskottiin uuden työpaikan

saannin olevan tulevaisuudessa turvatumpaa. Toisaalta äidit käänsivät asian edukseen kertomalla,

etteivät huonon kohtelun jälkeen olisikaan enää halunneet mennä entiseen työpaikkaansa.

Luottamuksen muun muassa esimieheen katsottiin hävinneen. Lapsi synnyttyä kertoivat monet äidit

unohtaneensa työpaikassa olleet ongelmat. Äidit eivät jääneet ”riutumaan” väärän kohtelun

aiheuttamaan kiukkuun ja epätoivoon, vaan suuntasivat katseensa eteenpäin. Oltiin luottavaisia
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uuden paremman tulevaisuuden suhteen. Osalle tämä ”parempi tulevaisuus” olikin jo koittanut, eli

asiat olivat järjestyneet hyvin. Toiset olivat päässeet uuteen hyvään työpaikkaan, toiset olivat

saaneet työnsä järjestymään itselle parhaimmalla tavalla tai jopa työsuhteen katkaissut työpaikka oli

osoittanut episodin jälkeen uuden paremman puolensa. Äidit, joiden työtilanne ei ollut vielä

selvinnyt, kertoivat toki tuntevansa epävarmuutta tulevaisuuden suhteen erityisesti työrintamalla.

Tulevaisuuden epävarmuus toi äitien kertomuksiin mukaan myös katkeruutta. Osansa tästä

katkeruudesta saivat sekä yhteiskunta, työelämä että miesten etuoikeutettu asema. Äidit saattoivat

jopa kokea, että naisia rangaistaan lasten teosta, sillä miesten ei tarvitse pelätä työpaikkansa

puolesta.

Yhteenvetona sanoisin, että vaikka lailla on yritetty oikeuksia tasa-arvoisiksi määrätä, niin kyllä

ekaa kertaa elämässä saa todella tuta mitä on olla nainen eikä mies. Se vaikuttaa juuri asemaan

työelämässä ja harvat selviävät siitä niin ettei mitään ”vauriota” tulisi. Kyllä yksityissektorilla

äitiyslomalaista rokotetaan. Vaikka töihin voisi palata, niin työtehtävät ja työympäristö usein

vaihtuu… Jipii! (”Noora” 31v., raskaana)

Positiivisten kokemusten mukavuutta korostettiin monessa kertomuksessa iloisin, hymyilevin

hymiöin. Iloisissa ja mukavissa asioissa kirjoittajat toivat kertomuksiinsa kuitenkin selvästi

enemmän tunnetta kuin negatiivisista asioista kirjoittaessaan. Negatiivisissa asioissa pyrittiin

pysymään melko neutraalilla kirjoittamisen tasolla. Asiat kirjoitettiin niin kuin ne ovat tai olivat

olleet ilman suurempia esiintuotuja tuntemuksia. Positiivisia tuntemuksia aiheutti myös itse lapsi ja

häneen liittyvät asiat. Toisaalta juuri lapseen liittyvät asiat toivat äideille myös eniten syyllisyyttä ja

ahdistusta. Oma ja lapsen etu oli aina välillä ristiriidassa tai sitten ei tiedetty, miten asia pitäisi

ratkaista.

5.2 Äitityypit työelämä- ja työhön paluukertomuksissa

Äitien töihin paluuta käsittelen jälleen eri äitityyppien valossa. Äidit palasivat töihin hyvin eri

vaiheissa. Ääripäästä löytyy uraäiti, joka palasi töihin jo kenties ennen vanhempainvapaan loppua,

ja toisesta ääripäästä kotiäiti, joka oli päättänyt jäädä lapsen tai lapsien kanssa kotiin hoitovapaalle.

Tässä osuudessa tuon esille, miten ensimmäisessä osuudessa hahmotetut äitityypit toiminnallaan ja

kerronnallaan muokkaavat työelämää. Keskityn kuitenkin erityisesti äitiyden jatkumon ääripäihin

kotiäitiin ja uraäitiin ja puolivälin ristiriitaiseen äitityyppiin.
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5.2.1 Kotiäiti ja muut hoitovapaalla olevat äidit työelämä- ja (työhön paluu)kertomuksissa

Kotiäitityyppi oli kertomuksissa vakituisessa työsuhteessa työskentelevä äiti, jonka työtä tai työuraa

eivät pitkät perhevapaat häirinneet hänen omasta mielestään, eikä hänen työpaikallansa tuotu esiin

perhevapaista aiheutuvia haittoja. Äitiyttä ja raskautta ei koettu työpaikalla uhkana, sillä hänen

työpaikkansa oli perhemyönteinen ja hyvä paikka tehdä töitä. Kotiäiti oli siis työn hyvistä puolista

huolimatta päättänyt jäädä pitkälle hoitovapaalle. Hän piti työstään, mutta työn tekeminen oli

kirjoitushetkellä toissijaista perhe-elämään verrattuna. Kun hän muutaman vuoden kotonaolon

jälkeen palaa takaisin töihin, on hänellä jälleen aikaa panostaa työhönsä. Kotiäiti tuskin kuitenkaan

tulee tämänkään jälkeen olemaan erityisen uraorientoitunut. Työorientoitunut hän sen sijaan voi

olla. Töitä tehdään tulevaisuudessakin pitäen perhettä etusijalla. Kotiin ei kotiäitikään kuitenkaan

aikonut jäädä loppuelämäkseen, vaan tarkoituksena oli palata takaisin työelämään.

Tyypillisin hoitovapaalle jäänyt äiti oli siis kotiäiti.  Kuitenkin lähes kaikki aineistoni äidit olivat

olleet hetken aikaa hoitovapaalla ennen kuin palasivat töihin. Vain hyvin harvassa perheessä

kerrottiin isän jääneen vanhempainvapaalle tai hoitovapaalle, mikä onkin hyvin tyypillistä kaikille

lapsiperheille aikaisempien tutkimustenkin perusteella (vrt. esim. Sutela 1999b, 50-51). Kotiäidin ja

muiden äitityyppien kotiin jäämisen syyt olivat varsin samanlaisia kuin aikaisemmissa

äitiystutkimuksissa (ks. Jokinen 1983, 34-39; Äidin ansiotyö ja perhe 1984, 5-29). Erityisesti

kotiäiti jäi pitkälle hoitovapaalle puhtaasti omasta tahdostaan. Kotiäidit perustelivat kotiin

jäämistään sillä, että halusivat olla lapsen kanssa kotona mahdollisimman pitkään. Äidit tunsivat

tehneensä perustavanlaatuisen valinnan lastensa ja perheen eduksi, rahan ja ehkäpä hiukan myös

työelämän kustannuksella. Hoitovapaalle jääntiin vaikuttivat kuitenkin monet asiat yhdessä.

Hoitovapaalle jääviin kuuluivat myös kaikki ne äidit, jotka olivat tulleet ensimmäisen lapsen

jälkeen uudestaan raskaaksi, eivätkä siksi ”ehtineet” takaisin työelämään. Aina hoitovapaalle

jäämiseen ei ollut olemassa yhtä yksittäistä syytä. Muilla äitityypeillä kuin varsinaisella kotiäidillä

esimerkiksi huono kohtelu työpaikalla ennen äitiyslomaa saattoi lykätä työhön paluuta kauemmas

tulevaisuuteen, sillä aina kohtelu ei unohtunut äitiysloman aikana. Muilla äitityypeillä myös pitkät

työajat ja työpaikan ”raskaus” saattoivat olla syynä kotiin jäämiselle. Itse työkin saattoi olla

mielenkiinnotonta ja motivoimatonta.

Jos työpaikkani olisi ollut haasteellisempi ja enemmän koulutustani vastaava, olisin varmaankin

palannut tässä lasten teon välillä töihin. (”Tuire” 32v., 1 lapsi ja raskaana)
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Kotiäidillä kuten muillakin äideillä lapseen liittyviä syitä jäädä kotiin oli myös paljon. Lapsen

kanssa saatettiin esimerkiksi haluta olla mahdollisimman pitkään kotona, tai lapsiluku haluttiin

täyteen mahdollisimman nopeasti.

Koska esikoisemme oli helppo vauva ja meillä on jo ikääkin sen verran, että haluamme

lapsilukumme täyteen mahdollisimman lyhyellä aikavälillä, pidin äitiysvapaan jatkamista

hoitovapaana luonnollisena vaihtoehtona. (”Minna” 36v., 1 lapsi ja raskaana)

Hoitovapaalle jäätiin myös, koska lasta ei haluttu laittaa liian pienenä ”vieraalle” hoitoon.

Erityisesti muut äitityypit perustelivat hoitovapaata myös lapseen liittyvillä taidoilla. Lapsen

haluttiin esimerkiksi oppivan jotkut tietyt taidot, jotta lapsi ”pärjäisi” paremmin päiväkodissa.

Vaadittavia taitoja olivat muun muassa kyky kommunikoida puhumalla, kävellä ja syödä itse.

Hoitovapaasta kirjoittaessaan äidit ottivat usein puheeksi rahan. Hoitovapaalta saadun

kotihoidontuen katsottiin olevan aivan liian pieni. Äidit vertasivat kotihoidontukea työttömien

peruspäivärahaan tai työmarkkinatukeen, joiden katsottiin olevan kotihoidontukeen verrattuna

korkealla tasolla. Kaikille pieni kotihoidontuki ei ollut kuitenkaan ongelma, sillä rahaa oli säästetty

ennen lasten syntymää tai miehen palkan katsottiin olevan tarpeeksi suuri elättämään koko perheen.

Ja koska meillä on taloudellisesti mahdollista olla kotona, niin olen mielelläni lapsemme kanssa

kotona. (”Tiina” 29v., 1 lapsi ja raskaana)

Kotiäidillä oli vakaa aikomus palata hoitovapaan tai lasten tarpeeksi pitkän kotonaolon jälkeen

takaisin samaan työhön ja työpaikkaan, missä oli ollut ennen äitiyslomaa. Toiset äitityypit sen

sijaan saattoivat hoitovapaalla seurata mielenkiintoisia työpaikkailmoituksia, ja kotonaoloaika

voitiin hyödyntää muun muassa opiskeluun, niin kuin tekivät muun muassa välillä työtä tekevä äiti,

hengähdystaukoa pitävä äiti ja opiskelua ja työtä arvostava äiti. Ylipäätään hoitovapaalla olleet äidit

eivät aikoneet jäädä kotiin loppuelämäksi, vaan lähes kaikki aikoivat palata työelämään.

Päällimmäisenä syynä pidettiin aina rahaa ja halua tehdä töitä kodin ulkopuolella. Varsinkin muissa

äitityypeissä kuin kotiäidissä herätti jonkin verran pohdintaa, miten työpaikalla suhtaudutaan

tulevaisuudessa pitkään poissaolleeseen äitiin. Äidit miettivät muun muassa sitä, onko äiti enää

tervetullut työpaikalleen, ja kertoivat myös kuulleensa epämiellyttäviä tarinoita siitä, kuinka työhön

paluu ei ollut sujunutkaan odotetusti.
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5.2.2 Ristiriitainen äiti työelämä- ja työhön paluukertomuksissa

Ristiriitaiselle äidille työn ja perheen yhteensovittaminen toi äitityypeistä eniten ahdistusta. Toinen

puoli hänestä kaipasi takaisin työelämään, ja toinen puoli olisi halunnut jäädä vielä lapsen kanssa

kotiin. Ristiriitaiset äidit eivät odottaneet lapsen takia työtään mitenkään innokkaasti, vaikka pitivät

työstänsä.

Ristiriitaiselle äitityypille työhön paluu saattoi myös tuntua raskaammalle kuin äiti oli etukäteen

osannut kuvitella, vaikka äiti nauttikin työstään. Esimerkiksi ennen äitiyttä sopivalta tuntunut

työmatkan pituus ja siihen käytetty aika saattoi lapsen syntymän jälkeen tuntua liian pitkältä. Tämän

takia osa muiden äitityyppien äideistä olikin jäänyt kotiin hoitovapaalle tai päätynyt vaihtamaan

työpaikkaa. Ristiriitaiselle äidille pitkä työmatka saattoi olla kova paikka, kun lapsen kanssa vietetty

aika jäi arkisin varsin lyhyeksi. Asiaa ei myöskään helpottanut, jos lapsi reagoi voimakkaasti äidin

lisääntyneeseen poissaoloon. Lapsen kanssa vietetyn ajan kaipuu voi tuoda ristiriitaisten äitien

työsuhteisiin erilaisia ongelmia. Äidin työnteko saattoi esimerkiksi hiukan kärsiä töihin paluun

jälkeen lapsen takia. Kun lapsen ”työpäivä” yritettiin pitää mahdollisimman lyhyenä, äiti ei aina

huomannut tai jaksanut noudattaa tarkasti omia työaikojaan. Saattoi olla niinkin, ettei työpaikoilla

katsottu hyvällä kello neljältä poistuvia äitejä, vaikka äiti olisi tehnyt vaadittavat työtunnit.

Ristiriitaiset äidit kuitenkin totesivat pitävänsä tiukasti kiinni tästä oikeudestaan. Työstä poistuttiin,

vaikka vedoten lasten hakemiseen päiväkodista, vaikkei niin olisi joka kerta tapahtunutkaan.

Ristiriitaisen äitityypin keinoja vähentää lapsen ”hoitotaakkaa” oli äidin tarkasti kiinni pitämä 8-16

työaika ja lyhennetty työviikko. Ristiriitaisuus voi siis näkyä äidin työpaikalla ongelmina tai olla

ainoastaan äidin omassa mielessä.

Usein ristiriitainen äiti pyhitti päivähoidon ja työpäivän jälkeisen ajan kokonaan lapselle kotitöiden

kustannuksella. Ristiriitainen äiti kertoi joutuneensa valitsemaan, mihin aikansa työpäivän jälkeen

käyttää. (vrt. Juntunen & Krats 1997, 32.) Kotityöt saatettiin jättää hyvinkin vähälle. Näin äiti

vähensi huonoa omaatuntoaan lapsen luota poissaolemisesta. Ristiriitainen äiti yritti siis välttää työn

ja kotitöiden kaksinkertaista kuormitusta. Jokisen tutkimuksessahan (1994, 86-95) äitien hyvää oloa

järkytti uhkaava epäjärjestys. Jokisen mukaan ajattelutapa, että lapsi on tärkein ja koti saa

pölyyntyä, ei kuitenkaan toimi, koska tärkeysjärjestys on myös järjestystä. Ehkä tällä ajattelulla oli

perää myös ristiriitaisen äidin elämässä, jolle epäjärjestys kenties toi vain lisää ahdistusta, vaikka

äiti itse kuvitteli, että kotitöiden laiminlyönti helpottaisi hänen syyllisyyden tuntoaan. Vaikka lapsen

kanssa olemiseen saatiin kertomuksissa lisää aikaa, ei se täysin helpottanut äidin oloa. Ristiriitainen
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äiti oli ainoa äitityyppi, joka kirjoitti kertomuksissa kotitöiden aiheuttamasta ajanpuutteesta

perheelle (vrt. Suhonen & Salmi 2004, 82-85). Muut äitityypit eivät ilmeisesti kokeneet asiaa

ongelmalliseksi.

Äidin ristiriitaisuutta lisäsi myös se, että hän oli harvoin ollut hoitovapaalla, eli oli joutunut

viemään varsin pienen lapsen hoitoon työnsä takia. Töiden aloittamista kuvailtiin vaikeaksi juuri

sen syyllisyyden takia, mitä lapsen hoitoon vienti ristiriitaisissa äideissä aiheutti. Varsinkin

ristiriitaisilla äideillä ennen äitiyslomaa annettu lupaus mennä töihin lapsen ollessa tietyn ikäinen toi

äideillä lisää ahdistusta. Ikään kuin heidät olisi ”pakotettu” töihin, koska vielä ei olisi haluttukaan

mennä takaisin töihin. Myös työhön pakotettu äiti kuului niihin, joilla ennen äitiyslomaa annettu

lupaus mennä töihin tiettynä ajankohtana aiheutti lähinnä ahdistusta. Työhön pakotettu äiti ei enää

ollutkaan samaa mieltä paluuajasta kuin ennen lapsen syntymää.

Ristiriitainen äiti palasi siis takaisin vanhaan työpaikkaansa, mutta saattoi ajatella ratkaisun olevan

vain väliaikainen. Ristiriitainen äiti saattoi myös toivoa tulevaisuudelta muutoksia työelämään.

Ristiriitaiset äidit halusivat ehkä lähteä opiskelemaan tai vaihtaa kokonaan alaa ja työpaikkaa. Jos

ristiriitainen äiti halusi muuttaa tulevaisuuttaan työelämässä, työpaikalla oli usein siinä tapauksessa

ollut jonkinlaisia konflikteja. Saattoi esimerkiksi olla, ettei työhön paluu sujunut äidin mielestä

hyvin ja että työpaikan ilmapiiri oli hänen mielestään vääristynyt.

Täällä oli kaikki muuttunut ohjelmista ja työtavoista lähtien sen kahden vuoden aikana kun olin

ollut pois, mutta kaikki kuitenkin olettivat, että osaan kaiken siinä missä muutkin. Minulle annettiin

hirveän huonosti neuvoja ja välillä neuvot olivat todella kärkkäitä.( ”Jutta” 27v., 1 lapsi ja

raskaana)

Ne ristiriitaiset äidit, jotka tunsivat työhön paluunsa suhteen ainoastaan negatiivisia tuntemuksia,

olivat löytäneet jonkinlaisen edessä ”häämöttävän” pakotien pois työpaikasta. Pakotie löytyi

yleensä äitiyslomista ja hoitovapaista. Näiden jälkeen samaan työhön ei ajateltu missään nimessä

palata. Myös ajatus työpaikan tai alan vaihdoksesta kantoi äitejä eteenpäin ja antoi heille uskoa

siitä, ettei kirjoitushetken tilanteeseen tarvinnut jäädä lopullisesti. Toive muutoksesta toi valoa

tulevaisuuteen, sillä ajatus työpaikan lopullisuudesta olisi musertanut heidät ison taakan alle, ja

voimavarat olisivat olleet hyvin vähissä.
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Minulla on onneksi niin paljon käyttämättömiä lomia, että pääsen jo ensi kuussa pois töistä. Tällä

toisella äitiyslomalla olen paljon pidempään ja voi olla etten palaa tänne töihin enää ollenkaan.

Jos keksin jonkun kiinnostavan koulun, niin voisin alkaa taas opiskella. Mutta on ihana ajatella,

että ei tarvi tulla tänne enää, jos ei halua. (”Jutta” 27v., 1 lapsi ja raskaana)

5.2.3 Uraäiti ja muut työhön palanneet äidit työelämä- ja työhön paluukertomuksissa

Uraäitityypille työnteko oli selvästi tärkeintä. Hänen omanarvontuntonsa perustui perheen lisäksi

vahvasti työelämään ja työelämän saavutuksiin. Uraäiti palasikin melko pian vanhempainloman

jälkeen takaisin töihin, sillä kaipasi sen tuomia haasteita. Äiti saattoi tehdä hiukan töitä jo

vanhempainvapaan aikana. Töihin hän yleensä palasi joko heti vanhempainvapaan jälkeen tai piti

päälle lyhytkestoisen hoitovapaan. Äiti saattoi myös palata työelämään hakemalla uutta työpaikkaa.

Uraäiti onkin kertomuksissa tyypillinen takaisin työhön palannut, jolla työhön paluu sujui lähes

kaikin puolin hyvin.

Äitiysvapaan alku meni kaikkien äitityyppien tarinoissa lähes kokonaan vauvaan keskittyen (vrt.

esim. Nieminen & Nummenmaa 1985, 168). Vanhempainvapaan loppupuolella tai hoitovapaalla

työelämä alkoi jälleen kiinnostaa useimpia äitityyppejä. Erityisesti uraäidit kertoivat, että

perhevapaiden loppupuolella kotona oleminen alkoi tuntua jossain määrin ahdistavalta. He

kuvasivat,  että seinät alkoivat ikään kuin kaatua päälle tai  olo alkoi ”mökkiytyä”.  Tämä ahdistava

olo purettiin helposti mieheen. Suunnitellun perhevapaakauden loppuvaiheessa kuvattiin oloa myös

kärsimättömäksi ja töihin pääsyä alettiin odottaa. Työnantajallekin uraäiti saattoi olla kertomusten

mukaan korvaamaton työntekijä.

Työnantaja halusi minut takaisin töihin ja sain aika pitkälle sanella ehdot. Teen toistaiseksi osa-

aikaista työtä… ja aika mukavan palkankorotuksenkin sain. (”Tytti” 33v., 1 lapsi)

Äitityyppien työhön paluun syiksi kuvailtiin samanlaisia asioita, joita erilaiset äitiystutkimukset

ovat aina 80-luvulta asti tuoneet esille (vrt. Jokinen 1983, 34-39; Äidin ansiotyö- ja perhe 1984, 5-

29). Työhön paluuta perusteltiin erilaisin tavoin, joista selvästi yleisin oli rahan tarve. Myös

vakituinen työpaikka oli yksi vahva syy jouduttamaan työhön palanneiden äitien paluuta, samoin

kuin ennen äitiyslomaa annettu lupaus palata töihin tiettynä ajankohtana.
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Lisäksi rahattomuus rassasi minua todella paljon, sillä mieheni palkka meni aivan

välttämättömyyksiin ja mihinkään ylimääräiseen ei ollut rahaa.( ”Siiri” 31v., 1 lapsi)

Myös äitiin liittyviä henkilökohtaisia syitä kuvailtiin paljon. Erityisesti uraäidit mainitsivat niitä

useita. Uraäiti kertoi arvostavansa työelämän hyviä puolia. Hänen mielestään työelämä auttaa

jaksamaan kotielämää, ja ne ovatkin toisiaan tasa-painottavia tekijöitä. Uraäidin tyypillinen

perustelu työhön paluulle saattoi olla esimerkiksi alan ”hektisyys”, jolloin pitkät poissaolot työstä

aiheuttavat ”kärryiltä” putoamista. Muutkin kuin uraäidit perustelivat järkisyillä palaamistaan

työelämään. Näin tapahtui varsinkin silloin, kun äidin työkokemus oli jäänyt vähäiseksi ennen

lapsen syntymää. Erityisesti työtä ja opiskelua arvostavat äidit kertoivat pelkäävänsä, että pitkä

kotonaolo aiheuttaisi tulevaisuudessa ongelmia työpaikan saantiin ja työelämään (vrt. Jokinen 1983,

35). Myöskään koulutuksen ei haluttu menevän hukkaan, miten pelättiin käyvän ”vain” kotona

ollessa. Samaa mieltä koulutuksesta olivat myös uraäidit.

Tämän hetken rahatilanne on semmoinen, että on pakko olla töissä. Haaveena olisi rakentaa oma

koti ja opiskelija-asunnostakin on päästävä/joudutaan pois. Yhden ihmisen palkalla ei isoja koteja

rakenneta ja kun mieskään ei ole mikään isotuloinen vaan tavallinen duunari tuntipalkalla.(

”Katariina” 25v., 1 lapsi)

Uraäiti ja suurin osa muista työhön palanneista äitityypeistä palasi samaan työhön ja samoihin

tehtäviin kuin ennen äitiyslomaa (vrt. Lammi-Taskula 2004, 44). Joillekin työhön palanneille

äideille kuitenkin tarjoutui mahdollisuus vaihtaa työpaikkaa esimerkiksi miehen uuden työpaikan tai

toiselle asuinpaikkakunnalle muuton myötä (vrt. Suhonen & Salmi 2004, 81). Äidit saattoivat

vaihtaa perhevapaiden jälkeen työpaikkaa myös puhtaasti omasta halustaan, ilman että siihen liittyi

vastaavia myötävaikuttavia asioita. Varsinkin hengähdystaukoa pitäneiden äitien työtilanne ratkesi

usein vaihtamalla työpaikkaa.

Vaikka uraäiti palasi työelämään, halusi hänkin tehdä työtään jossain määrin lapsen ehdoilla, sillä

hyvin suuri osa juuri uraäideistä kertoi tekevänsä lyhennettyä työviikkoa tai säännöllisesti

lyhyempää työpäivää (6h) (11:ä 34:tä kirjoittajasta). Tästä huolimatta uraäiti on kuitenkin

ajatusmaailmaltaan hyvin orientoitunut työelämään. Osapäivätyö on hänelle jonkinlaista pientä

myönnytystä ”pehmoäitiydelle”, mutta työelämässä ei kuitenkaan ”pehmoilla”. Tämä ei kuvasta

perinteistä osapäivätyön ”pehmoäitiyttä”. Lyhennetty työviikko tai työaika ovat ristiriidassa

aiempien tutkimusten kanssa, sillä niiden mukaan ne harvoin kuuluvat suomalaiseen työelämään
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(ks. esim. Nätti ym. 2000; Sauli 1998, 75; Salmi 2004d, 176). Äidit tuntuivat olevan tyytyväisiä

ratkaisuunsa tehdä lyhempää työviikkoa. Jos sitä pidettiin vähemmän hyvänä vaihtoehtona, pidettiin

sitä huonona siksi, että rahallinen korvaus työteosta pieneni lyhennetyn työajan takia. Perheen ja

lapsen kannalta sitä pidettiin hyvin sopivana ratkaisuna. Normaalin työaikaan palattiin takaisin

ainoastaan rahallisiin syihin vedoten. Kaikissa perheissä äiti oli kertomuksissa se, joka teki

lyhennettyä työviikkoa, yhdenkään isän ei kerrottu lyhentäneen työaikaansa.

Lapsen saaminen lisäsi uraäidin mielestä merkittävästi työelämässä tarvittavia taitoja (vrt. esim.

Äidin ansiotyö ja perhe 1982, 29). Samaa toivat esille myös muut äitityypit. Äitiys selkiytti uraäidin

mukaan prioriteetteja, ja työssä saatettiin tarttua ripeämmin asioihin. Uraäidin mielestä työntekokin

tehostui, kun tiesi, että tiettyyn aikaan päivästä oli lähdettävä hakemaan lasta hoidosta. Työ oli

hänelle tärkeää myös itse työn sisällön takia (vrt. Salmi 2004b, 124-124; Haavio-Mannila 1984a,

15-16).

Kaikkien äitityyppien kertomuksissa kuvattiin työpaikkoja, joihin mielellään palattiin sanoin

vakituinen, mieleinen, mukava ja haastava. Myös kehittymismahdollisuuksia pidettiin tärkeänä.

Työssä viihtyvien äitien työ ei ollut samanlaista rutiinia päivästä toiseen, vaan se oli haasteellista ja

vaativaa. Työhön palanneista äideistä hyvin harvalla oli myöskään raskausaikana tai sen jälkeen

ollut ongelmia työpaikalla. Työtoverien suhtautumisesta työhön paluun jälkeen kaikki äitityypit

kertoivat vain vähän. Ilmeisesti työhön palaaviin äiteihin suhtauduttiin varsin luontevasti, eikä

työtovereiden kohtelussa ollut mitään erikoista tai mainitsemisen arvoista. Useimmilla työpaikoilla

äitiä odotettiin kovastikin takaisin, sillä moni äiti piti myös äitiyslomallaan yhteyttä työtovereihinsa

ja työpaikalle. Jos työhön paluuseen kuitenkin liittyi jotakin negatiivista, muilla kuin ristiriitaisella

äitityypillä, niin se liittyi se äitien tuntemukseen, että työpaikalla piti näyttää ja todistella olevansa

yhtä  hyvä  työntekijä  kuin  ennen  äitiyslomaa.  Työhön  palanneet  äidit  saattoivat  myös  todeta,  että

kohtelu muuttui perhevapailta paluun jälkeen äitiä arvostavampaan suuntaan. Aivan kuin hän olisi

synnytyksen jälkeen enemmän aikuinen, ja hänelle voisi antaa vastuullisempia töitä. Uraäitien

työtehtävät saattoivat jopa muuttua paluun jälkeen vaativammiksi kuin ennen äitiyslomaa, eli heille

annettiin vastuullisempia tehtäviä. Tehtävänimeke ei kuitenkaan aina vaihtunut. Tätä voi pitää

jonkinlaisena horisontaalisena ylennyksenä, eli äidin ammatillista kompetenssia laajennettiin.

Hierarkkisesti, eli vertikaalisen segregaation mukaan, asema ei sen sijaan muuttunut. Tämä on

varsin tyypillistä naisammattien urakehitykselle. (vrt. Kolehmainen 1999, 155-167.) Vastuu ja

töiden määrä lisääntyy, mutta muuten se ei näy asemassa tai urakehityksessä. Monissa uraäidin
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työpaikoissa oli raskausaikana tai äitiysloman aikana mahdollista saada myös palkankorotus, tai

työpaikassa maksettiin perhevapaalla oleville työntekijöille työehtosopimuksia parempia etuuksia.

Töihin orientoituminen oli jonkin verran hukassa joillakin työhön palanneista äideistä. He kertoivat

kärsivänsä välivaiheolotilasta perhevapailta paluun jälkeen. Välivaiheolotila syntyi erityisesti

silloin, kun äiti oli pian jäämässä takaisin äitiyslomalle uuden vauvan myötä. Äidit kertoivat,

etteivät oikein osanneet orientoitua kunnolla työntekoon, koska olivat niin pian jäämässä uudestaan

pois. Erityisesti uraäidit mainitsivat, ettei työhön paluu ollut lainkaan vaikeaa, ja työhön päästiin

kunnolla heti kiinni. Suurimmalla osalla uraäideistä olikin erittäin positiivisia kokemuksia äitiyden

ja työelämän yhdistämisestä työhön paluun jälkeen. Uraäidit totesivat useasti, että työssäkäynti

sopii heille paremmin kuin lapsen kanssa kotona oleminen. He kuvasivat olevansa iltaisin

paremmalla tuulella ja jaksavansa seurustella ja leikkiä lapsen kanssa paremmin kuin perhevapailla

ollessaan. Iltaisin heistä tuntui hyvältä vain rentoutua ja viettää aikaa perheen kanssa. Puolison

harrastuksetkaan eivät tuntuneet enää niin raskailta, kuin vielä perhevapailla ollessa. Myös

kotitöiden tekemistä saatettiin pitää vähemmän rasittavina kuin ennen äitiyslomaa. Uraäiti voi ikään

kuin paremmin tehdessään töitä, ja sitä myöten koko perhe voi hyvin. (vrt. esim. Jokinen 1983, 34;

Kuronen 1994, 92.)

Iltaisin nautin lapsestamme ihan eri tavalla kuin ennen ja miehen harrastuksetkaan eivät tunnu niin

raskailta, sillä ne eivät enää merkitse päivää aamusta yöhön kaksistaan lapsen kanssa. Oikeasti

tuntuu, että palaset ovat loksahtaneet paikoilleen. Meillä asuu tällä hetkellä kolme onnellista

ihmistä! Tietenkin on välillä raskasta iltaisin pitää kotia siinä kunnossa, että anoppi voi sinne

aamuisin tulla ja laittaa ruokaa lapselle ja anopille lounaaksi, mutta työstäni saan voimaa. (”Siiri”

31v., 1 lapsi)

Lapsen myötä uraäidit kertoivat osaavansa ottaa paremmin työasiat työasioina, eikä enää kotona

mietitty. Ennen lasta työasiat seurasivat usein kotiin. Työhön pakotetut äidit, ristiriitaiset äidit ja

jonkin verran myös uraäidit toivat kuitenkin työhön paluun yhteydessä esille ajatuksiaan perheeseen

käyttämänsä ajan puutteesta (vrt. esim. Äidin ansiotyö ja perhe 1984, 5-16; Kinnunen ym. 2000, 35-

36; Lammi-Taskula & Salmi 2004, 30-36). Useimmiten varsinkin uraäideillä kaikki sujui

kivuttomasti ja jouhevasti, ja he toivoivat asioiden säilyvän samanlaisina jatkossakin. Jonkin verran

uraäideillekin ahdistusta ja syyllisyyttä aiheutti lapsen hoitoonvienti. Tätä ahdistusta kuitenkin

helpotti lapsen hyvä hoitopaikka tai se, että lapsella oli joku tuttu ja turvallinen hoitaja kotona,

kuten esimerkiksi mummo. Lapsen kanssa vietetyn ajan vähyys saattoi olla monelle uraäidille
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ristiriitaisen äidin tavoin kova paikka. Uraäitien syyllisyyttä vähensi, jos lapsella meni hoidossa

hyvin, ja lapsi tuntui siellä viihtyvän. Erityisesti uraäidit kertoivat, että ennen lasta he olivat tehneet

pitkiä työpäiviä, mutta palattuaan töihin he pyrkivät pitämään kiinni 8 tunnin työajasta. Työpäivää

kuvailtiin tehokkaammaksi, kun oli olemassa tietty kellonaika, jolloin lapsi oli haettava pois

päiväkodista tai hoidosta. Työt oli ikään kuin ”pakko” tehdä 8 tunnin työaikana. Lapsen hoitopäivät

pyrittiin monessa työssäkäyvän äidin perheessä pitämään lyhyinä. Hoitopäiviä saatettiin lyhentää

esimerkiksi siten, että toinen vanhemmista meni aamulla aikaisin töihin ja toinen vei lapsen

päivähoitoon. Aamulla aikaisemmin töihin mennyt vanhempi haki sitten lapsen iltapäivällä pois

päivähoidosta. (vrt. Kivimäki & Otonkorpi-Lehtoranta 2003, 59.)

6. POHDINTAA

Pro gradu –tutkielman tavoitteena oli valottaa raskaana olevien naisten ja äitien asemaa työelämässä

äitien muokkaamana. Tähän tavoitteeseen pyrin analysoimalla äitien minulle kirjoittamia

kertomuksia työelämästä ja äitiydestä. Kertomuksissa käydyn keskustelun perusteella hahmotin

tutkielmani ensimmäisessä osuudessa aineistostani seitsemän erilaista äitityyppiä, joilla oli

jokaisella oma erilainen suhtautumisensa äitiyteen ja työhön. Näistä äitityypeistä muodostui

äitiyden jatkumo, jonka ääripäissä olivat perhekeskeinen kotiäiti ja toisessa päässä individualistinen

työtä arvostava uraäiti. Tähän väliin tiensä löysivät välillä työtä tekevä kotiäiti, työhön ”pakotettu”

äiti, ristiriitainen äiti, hengähdystaukoa pitävä äiti ja työtä ja opiskelua arvostava äiti. Jokainen

äitityyppi piti perhettä erittäin tärkeänä asiana elämässään. Perhe voitiin kuitenkin laittaa, joko

kaikissa asioissa etusijalle tai sitten perheen hyvinvointiin vaikuttivat äidin mielessä hyvin monet

asiat. Kotiäitityypin kertomuksista piirtyi kuva perinteisestä vaihemallin mukaisesta äidistä, jonka

ajattelumaailmassa hallitsi familistinen perhemalli ja kotiäitidiskurssi. Sen sijaan vahvin

palkkatyöäitisopimuksen hyödyntäjä ja individualistisen ihmiskäsityksessä korostaja, oli

uraäitityyppi. Yhteistä kaikille aineiston äitityypeille oli, että lapsi koettiin äitiä itseään

kasvattavana asiana. Aiempien tutkimusten tavoin yhdistelmä lapsi, äitiys ja työelämä synnyttivät

äideissä eniten syyllisyyksiä.

Kaikki aineistoni äidit tuntuivat selvästi arvostavan suomalaista perhevapaajärjestelmää. He

arvostivat kovasti myös kotiäitiyttä, mutta osa heistä katsoi sen itselleen mahdottomaksi

vaihtoehdoksi. Varsinkin uraäidit toivat esille sitä tyypillistä suhtautumistapaa, mikä on luettavissa

aikaisemmista äitiystutkimuksista, jonka mukaan kotiäitiys on ”vain” kotona olemista (ks. Jokinen
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1994, 86-95). Osa kirjoittajaäideistä koetti kertomuksissaan kuitenkin rikkoa tätä, kertomalla niistä

kaikista mahdollisuuksista, mitä kotiäitiys toi tullessaan. Osa arvosti aidosti kotiäitiyttä ja piti

kotona olemista tärkeänä. Useimmille se kuitenkin oli edelleen ”vain” se tila, josta piti päästä eroon

palaamalla takaisin töihin tekemään mielekkäämpiä asioita. Jokainen heistä toi kuitenkin enemmän

ja vähemmän esille sen rakkauden, mitä äiti tunsi omaa lastaan kohtaan. Tämä suunnaton rakkaus

lasta kohtaan, ei kuitenkaan saanut äitejä kokonaan uhrautumaan äitiydelle eli siihen ”vain” tilaan,

jota kotonaolo suurelle osalle tarkoitti. Mutta oman aineistoni perusteella myös niin sanotuilta

uraäideiltä löytyi puoli, joka arvotti asioita muun kuin työn kautta. Uraäidillekään työ ei ollut se

tärkein asia elämässä, vaan lapsi. Uraäiti kuitenkin katsoi, että hän pystyy saavuttamaan molemmat,

sekä hyvän äitiyden että hyvän työaseman yhtä aikaa. Toki tämä äidin identiteetin

fragmentoituminen aiheutti äidille itselleen enemmän ja vähemmän ristiriitoja ja syyllisyyttä.

Uraäiti olikin kenties enemmän haavoittuvainen äitiyden saralla juuri syyllisyyden tunteesta johtuen

kuin esimerkiksi individualistisen uraäidin vastakohta kotiäiti. Kotiäiti harvemmin tunsi olevansa

”vain” kotona, sillä hän itse arvosti sitä työtä, mitä kotona teki. Sen sijaan kotiäiti peilasi itseään

muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan, jossa ei juurikaan arvosteta kotiäitiyttä. Tämä taas teki kotiäidistä

herkästi haavoittuvan, sillä identiteetti muodostuu aina sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Helppoa

ei siis tuntunut olevan janan ääripäissä kummallakaan, ei uraäidillä eikä kotiäidillä.

Identiteetin fragmentotuminen ei ollut tyypillistä kuitenkaan ainoastaan uraäidille. Tätä

fragmentoitumista oli uraäidin lisäksi erityisen paljon myös ristiriitaisessa äitityypissä. Ristiriitainen

äiti oli todella haavoittuva omine ristiriitaisuuksineen, ja hän kokikin kovia sekä työelämässä että

kotona oman haavoittuvuutensa takia. Identiteetti ja sen jatkuvuuden ongelmat olivat useissa

aineiston kertomuksissa äitien arkipäivää. Toki niitä on aina ollut, kuten saimme aikaisemmista

tutkimuksista lukea, mutta ovatko ahdistukset ja ristiriidat jotenkin erityisesti lisääntyneet, niin sitä

olisi mielenkiintoista tutkia. Aiheuttaako muuttuva työelämä ja ihmisen muuttuvat identiteetit

erityisen suuren haasteen esimerkiksi äideille? Varmaa kuitenkin on se, että äitiyden tarinat eivät

ole varmoja, kyseenalaistamattomia ja lopullisia. Kertomukset ja tarinat muuttuvat. Omilla teoilla ja

valinnoilla on mahdollista kantaa vastuu omaksi koetuista tarinoista. Perinteisten

äitiysdikotomioiden ulkopuolelle kertomuksissaan jäänyt opiskelua ja työtä arvostava äiti on tästä

hyvä esimerkki, sillä hän kertoo kertomuksissaan tällaista omaksi koettua tekojen ja valintojen

tarinaa (vrt. Hänninen 2000, 42-48). Jos muut äitityypit kuvastavat modernia äitiä (erityisesti

uraäiti), niin opiskelua ja työtä arvostavan äidin voidaan katsoa olevan postmoderni. Hänen

tarinansa on ikään kuin kulkenut askeleen eteenpäin muista äideistä, jotka jatkavat kamppailuaan

perinteisten äitiysdikotomioiden ja syyllisyyksien parissa. Opiskelua ja työtä arvostavan äidin
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identiteetti koostuu monista osista, joiden merkitys vaihtelee tilanteen mukaan (vrt. Kivikuru 1998,

323; Saastamoinen 2000, 139). Fragmentoituminen kuvaa siis jossain määrin hänenkin

identiteettiään, mutta äiti on onnistunut rakentamaan siitä postmodernisti omanlaisensa ja vahvan.

Miksi sitten äidin kotona oleminen on ”vain” tila Jokisen (1994, 86-95) ja kirjoittajaäitien

kuvaamalla tavalla ainoastaan naisille? Voisin aikaisempiin tutkimuksiin liittyvän ”vain”

keskustelun lisäksi kuvitella tämän johtuvan siitä, että koska miehet eivät useinkaan ole olleet pitkiä

aikoja lasten kanssa kotona, ei heillä ole käsitystä siitä, mitä tämä ”vain” tila voi ylipäätään

tarkoittaa. Ja kun ei ole minkäänlaista käsitystä tai kokemusta jostakin asiasta, ei sitä edes osata

miettiä. Niinpä vain naiset ovat niitä, jotka jaksavat tästä ”vain” tilasta puhua. Äitien väsymys sen

sijaan oli yllättävää kyllä varsin vähän käsitelty aineistossani.

Pro gradu –tutkielman toisessa osuudessa tutkin lähemmin äitien kertomuksista hahmottuvaa

työmaailmaa. Kertomuksia analysoin suhteessa esimerkiksi perinteiseen kotiäitiyteen,

palkkatyöäitiyteen ja lakeihin. Tarkoitukseni oli myös hahmottaa erilaisia työpaikkakulttuureja niin

positiivisten työ- ja perhekäytäntöjen kohdalta kuten myös negatiivisten työ- ja perhekäytäntöjen

kohdalta. Näiden avulla pyrin tuomaan esille työyhteisöjen virallisia ja epävirallisia puolia, jotka

ilmenivät työpaikoilla monin eri tavoin. Positiivisten työ- ja perhekäytäntöjen työpaikkakulttuurissa

löytyi paljon työn ja perheen yhteensovittamista helpottavia käytäntöjä, ja työpaikkakulttuuri oli

varsin perhemyönteinen. Näillä työpaikoilla työtoverit koettiin tärkeäksi tueksi jopa ystäviksi, ja

myös esimies ja työpaikan muu johto kohteli äitejä raskausaikana ja työhön paluun jälkeen hyvin.

Useimmissa kertomuksissa lähin esimies koettiinkin kannustavana tunnejohtajana, jolla riitti

mielenkiintoa ymmärtää työntekijöiden erilaisia elämäntilanteita. Äidit kertoivat myös, että

positiivinen työyhteisö auttoi heitä jaksamaan paremmin työelämässä. Jonkin verran myös

positiivisten työ- ja perhekäytäntöjen työyhteisössä äidit kuitenkin tunsivat syyllisyyttä

raskaudestaan. Syyllisyyttä tunnettiin kustannusten, sairaslomien ja työtoverien lisääntyneen

työtaakan takia. Äidit eivät kuitenkaan saaneet muilta työyhteisön jäseniltä negatiivista palautetta

näistä asioista. Positiivisissa työ- ja perhekäytäntöjen työpaikkakulttuureissa kaikkiin

perhevapaisiin suhtauduttiin myönteisesti. Myöskään määräaikaisuuksien uusimisissa ei ollut

ongelmia.

Negatiivisten työ- ja perhekäytäntöjen työpaikkakulttuureissa sen sijaan oli monenlaisia ongelmia

joustavassa työn ja perheen yhteensovittamisessa. Jopa lakien noudattaminen tuntui olevan näissä

työpaikoissa välillä hankalaa. Tai jos lakeja noudatettiin, saatettiin tuoda esille, että lakien

noudattaminen oli epäedullista työpaikkojen toiminnalle. Virallisesti ja epävirallisesti saatettiin olla
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asioista eri mieltä. Negatiivisten työ- ja perhekäytäntöjen työpaikkakulttuureissa yleensä erityisesti

esimiesten ja johdon toiminta aiheutti eniten ongelmia työn ja perheen yhteensovittamisessa. Jos

positiivisten työ- ja perhekäytäntöjen työkulttuureissa esimies oli mahdollistaja, joka teki tilaa

perheellisyydelle, niin negatiivisten työ- ja perhekäytäntöjen työpaikkakulttuureissa esimies toimi

päinvastoin. Esimies saattoi toimia monin eri tavoin antaessaan äidin ymmärtää tämän

hankaloittaneen työyhteisön elämää. Negatiivisten työ- ja perhekäytäntöjen työpaikoilla äidit

kokivat, että esimies tai muu johto oli pettynyt heihin joutuessaan sen tosiasian eteen, että äiti voi

tulla raskaaksi ja hänellä on työpaikan ulkopuolista elämää. Myös raskaana olevien työntekijöiden

sairaslomat saattoivat olla negatiivisen kritiikin aihe. Työsuhteen määräaikaisuudella tai

vakinaisuudella oli paljon vaikutusta siihen, miten raskaana olevaan äitiin suhtauduttiin. Aineiston

negatiivisten työ- ja perhekäytäntöjen työpaikkakulttuurien määräaikaisissa työpaikoissa saattoi

olla, että äidin työsuhteen uudistamisen tai jopa vakinaistamisen piti olla vain muodollisuus, mutta

kaikille raskaana olleille äideille ei kuitenkaan käynyt hyvin ja työsuhde loppui. Monella aineiston

äidillä olisi ollut lain mukainen oikeus vakituiseen työsopimukseen useiden peräkkäisten

määräaikaisten työsuhteiden takia. Äidin työhön saatettiin negatiivisten työ- ja perhekäytäntöjen

työpaikkakulttuureissa hakea työsuhteen päätyttyä myös uutta työntekijää. Negatiivisten työ- ja

perhekäytäntöjen työpaikkakulttuureissa myös äitien aikaisemmat lapset saatettiin katsoa

ongelmaksi työyhteisön kannalta. Negatiivisten työ- ja perhekäytäntöjen työpaikkakulttuurissa arjen

julkilausutut arvot ja arjen työkulttuuri toimintatapoineen olivat usein ristiriidassa keskenään. Työn

ja perheen yhteensovittamista estivät siten sekä epäviralliset että viralliset käytännöt. Tämän

aineiston perusteella, kuten myös tasa-arvovaltuutetun ja työsuojelupiirien mukaan, naiset ovat

kuitenkin alkaneet olla yhä valveutuneempia esimerkiksi raskaudenaikaisissa syrjinnässä ja pitää

enemmän puoliaan, sillä yhteydenotot syrjintätilanteissa ovat lisääntyneet. (Yle 24 23.04.2005)

Aina ei kuitenkaan omassa aineistossani taistelu oikeuksista riittänyt, sillä määräaikaisuuden syyksi

saatettiin katsoa muun muassa harjoittelu ja työsopimussuhteen loppumisesta päättäminen ennen

raskaustietoa, joten työpaikka ei ollut lain mukaan syyllistynyt raskaudenaikaiseen syrjintään.

Työelämäosuuden lopuksi analysoin tarkemmin äitityyppien mahdollista työhön paluuta ja

suhtautumista työhön. Äidit palasivat töihin hyvin eri aikoihin. Näistä ääripäistä löytyivät uraäiti,

joka palasi töihin jo kenties ennen vanhempainvapaan loppua, ja toisen ääripään kotiäidit, jotka

olivat päättäneet jäädä lapsen tai lapsien kanssa kotiin hoitovapaalle. Työhön paluuta perusteltiin

erilaisin tavoin, joista selvästi yleisin oli rahan tarve. Myös äitiin liittyviä henkilökohtaisia syitä

kuvailtiin paljon. Suurin osa äideistä palasi samaan työhön ja samoihin tehtäviin kuin ennen

äitiyslomaa. Melkoisen moni varsinkin uraäideistä palasi töihin tekemään lyhennettyä työviikkoa tai
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työpäivää. Lapsen hoitopäivät pyrittiin monessa perheessä pitämään mahdollisimman lyhyinä.

Hoitovapaalle jäätiin omasta tahdosta tai sitten hoitovapaalle jääntiin vaikuttivat monet asiat

yhdessä. Sekä äitiin itseensä liittyviä että lapseen liittyviä syitä löytyi. Hoitovapaalla saatettiin

seurata mielenkiintoisia työpaikkailmoituksia ja kotonaoloaika voitiin hyödyntää myös opiskeluun.

Ylipäätään hoitovapaalla olleet äidit eivät aikoneet jäädä kotiin loppuelämäksi, vaan lähes kaikki

äidit aikoivat palata työelämään. Työhön suhtautumisessa oli siis suuria eroja, mutta kaikki

aineiston äitityypit olivat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että työelämään palataan takaisin ennemmin tai

myöhemmin. Kukaan äideistä ei aikonut olla lapsen kanssa kotona 6-7-vuotiaaksi, jolloin lapsella

alkaisi joko esikoulu tai koulu. Äidit aikoivat palata takaisin työelämään viimeistään lapsen ollessa

3-vuotias eli silloin, kun kotihoidontuki lakkaa. Tämä voidaan tulkita niin, että myös kotiäitiys

noudattelee palkkatyöäitisopimusta (ks. Julkunen 1994; Julkunen1995). Aineiston mukainen

kotiäitiys ei haurastuta sitä. Palkkatyöäitisopimus voi siis aineiston perusteella hyvin ja on edelleen

voimassa, sillä kaikki äidit noudattivat sitä enemmän tai vähemmän. Pian äitiysloman jälkeen töihin

palanneet äidit hyödynsivät sitä kuitenkin kaikkein eniten.

Kotiäitityyppi oli kertomuksissa vakituisessa työsuhteessa työskentelevä äiti, jonka työtä tai

työuraa, eivät pitkät perhevapaat häirinneet. Erityisesti kotiäideille tuntui olevan itsestään selvää

jäädä kotiin lapsen kanssa. Hoitovapaalle jäämistä pidettiin varsin tärkeänä ja tuotiin esille sitä, että

kyse oli perustavanlaatuisesta valinnasta. Kotiäiti piti työstään, mutta katsoi työn tekemisen olevan

toissijaista perhe-elämään verrattuna. Muutaman vuoden kotonaolon jälkeen on hänellä jälleen

aikaa panostaa työhönsä. Välillä työtä tekevä kotiäiti kävi lasten teon välillä määräaikaisesti töissä.

Mutta jos hänen täytyisi valita uran ja lasten välillä, hän valitsisi lapset. Kirjoitushetkellä hän

kuitenkin koki, että työ ja perhe on helppo yhdistää. Työ ei kuitenkaan saanut häiritä perhe-elämää,

ja jos näin kävisi, hän lopettaisi työnteon. Työhön pakotettu äiti oli syystä tai toisesta pakotettu

käymään töissä. Mieluiten hän olisi kuitenkin jäänyt kotiin hoitamaan lastaan. Työhön pakotetut

äidit eivät olisikaan halunneet palata takaisin työelämään, niin pian kuin palasivat. Työ ei

välttämättä kuitenkaan ollut työhön pakotetullekaan äidille välttämätön paha, vaan hän nautti sen

tuomasta älyllisestä haasteesta. Tasapaino työn ja perheen kanssa tarkoitti hänelle sitä, että hän voi

jättää työt työpaikalle, työaika on määritelty ja työ ei häiritse hänen vapaa-aikaansa. Ristiriitaiselle

äidille työn ja perheen yhteensovittaminen toi kaikkein eniten ahdistusta. Toinen puoli hänestä

kaipasi takaisin työelämään, ja toinen puoli olisi halunnut jäädä vielä lapsen kanssa kotiin. Lapsen

kanssa vietetyn ajan kaipuu saattoi tuoda ristiriitaisten äitien työsuhteisiin erilaisia ongelmia. Usein

ristiriitainen äiti pyhitti päivähoidon ja työpäivän jälkeisen ajan kokonaan lapselle kotitöiden

kustannuksella. Äidin ristiriitaisuutta lisäsi myös se, että hän oli harvoin ollut hoitovapaalla eli on
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joutunut viemään varsin pienen lapsen hoitoon työnsä takia. Äidin ahdistusta kuitenkin helpotti

lapsen hyvä hoitopaikka tai se, että lapsella oli joku tuttu ja turvallinen hoitaja kotona.

Hengähdystaukoa työelämästä pitävälle äidille oli tyypillistä se, että hän on jo jonkin aikaa

kaivannut taukoa työelämään, vaikka toisaalta pitikin työstään. Useimmiten tauon kaipuun syynä oli

äidin kyllästyminen työhönsä, pitkä työura tai jopa uupuminen raskaan työtaakan alle.

Työelämätauolla äiti puhdisti ajatuksiaan työelämän stressistä ja pohti ehkä myös työalan vaihtoa.

Hengähdystaukoa pitävien äitien joukkoon kuuluivat myös ne äidit, jotka päättivät pitää taukoa

uralla etenemisessään raskauden ja pienten lapsien myötä. Jos hengähdystaukoa pitävät äidit olivat

jo kirjoitushetkellä palanneet työelämään, tauosta kerrottiin saadun uutta energiaa työelämään. Äiti

oli siten ikään kuin sattuman tai erilaisten tapahtumien oikuista ajautunut hetkellisesti lapsen kanssa

kotiin. Opiskelevalle tai työtä arvostavalle äidille oli tyypillistä, että hän oli hoitovapaalla lapsensa

kotona, mutta opiskeli tai kävi kodin ulkopuolella tekemässä tilapäisiä ”pikkutöitä” iltaisin.

Opiskelu ja työnteko olivat äidille ikään kuin virkistäytymistä, joka auttoi jaksamaan kotiäidin

elämää. Äidin tulevaisuus työn suhteen oli kuitenkin epävarmaa, sillä joko sitä ei ollut tai sitä

varjosti  pelko  työsuhteen  katkaisemisesta.  Erityisesti  opiskelua  ja  työtä  arvostavalla  äidillä  oli

kokemusta raskaudenaikaisesta syrjinnästä. Jossain määrin äidin kohdalla pitääkin paikkansa se,

että kun varsinaista työtä ei ole, jäätiin lapsen kanssa kotiin hoitovapaalle odottelemaan parempia

aikoja. Uraäidille työnteko oli selvästi äitityypeistä kaikkein tärkeintä, sillä hänelle työ oli osa omaa

ja koko perheen hyvinvointia. Uraäidin omanarvontunto perustui perheen lisäksi vahvasti

työelämään ja työelämän saavutuksiin. Uraäiti arvostikin kovasti työelämän hyviä puolia, ja hän

katsoi, että työelämä auttoi jaksamaan myös kotielämää. Oma työ oli uraäidille merkittävä osa

identiteettiä. Erityisesti uraäidit totesivat useasti, että työssäkäynti sopi heille paremmin kuin lapsen

kanssa kotona oleminen. Jonkin verran ahdistusta kuitenkin aiheutti lapsen hoitoonvienti. Äitien

syyllisyyttä vähensi se, että lapsella oli kotona hoitaja tai lapsella meni hoidossa hyvin ja että lapsi

tuntui siellä viihtyvän. Erityisesti uraäidit kertoivat, että ennen lasta he olivat tehneet pitkiä

työpäiviä, mutta palattuaan takaisin töihin, he pyrkivät pitämään kiinni 8 tunnin työajasta.

Länsimaiden yksilöllistynyt kulttuuri on Beckin (1995) mukaan tiedon kulttuuria. Ihmisillä on yhä

parempi koulutus ja paremmat työpaikat. Enää ei ole myöskään olemassa mitään tiettyä urapolkua,

jota voisi seurata läpi elämän. Molemmat asiat näkyivät myös aineistoni äideissä, jotka olivat

käytännössä kaikki laskettavissa korkeasti koulutetuiksi. Äideillä oli ollut ehkä useitakin

työpaikkoja, he haaveilivat työpaikan tai kokonaan alan vaihdoksesta ja opiskelivat koko ajan uutta.

Oman kertomuksen ja tarinan muuttaminen oli siten tavallista. Enää ei tarvinnut tyytyä siihen

yhteen tarinaan. Aineistoni kannalta on varsin mielenkiintoista, että kaikki äidit olivat hyvin
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koulutettuja. Tämä on siksikin erityisen kiintoisaa, ettei aineiston hankintavaiheessa koulutusta

millään lailla rajattu. Sitä voikin pohtia, että onko silkkaa sattumaa, että juuri nämä äidit vastasivat

tutkielmani haasteeseen. Pohdinnasta huolimatta, en osaa kuitenkaan kysymykseeni vastata. Ehkä

toiselle korkeasti koulutetulle naiselle koettiin ”helpoksi” kertoa kenties molempia koskettavasta

ongelmasta? Mutta mikseivät sitten huonommin koulutetut äidit vastanneet lainkaan? Ehkä haaste

osallistua tutkimukseen ja kirjoittaa pitkä kertomus omista kokemuksista tuntui hankalalta. Jos

nämä matalammin koulutetut äidit olisivat vastanneet, olisi lopputulos ollut varmasti hyvin

toisenlainen. Kenties niistä kertomuksista olisi löytynyt niitä väliinputoaja äitejä, jotka olivat

jääneet hoitovapaalle ja joille paluu työelämään on osoittautunut erityisen vaikeaksi.

Salmi (2004a, 7) pitää naisten lyhennettyä työviikkoa tasa-arvon kannalta kyseenalaisena, ja hänen

mukaansa tämän myötä voidaan sanoa jaetulle vanhemmuudelle ainakin osittaiset hyvästit. Itse olen

kuitenkin asiasta vähän eri mieltä kuin Salmi. Jos äiti lyhentää pari tuntia päivässä työaikaansa, ei

se välttämättä tarkoita, että jaettu vanhemmuuskin olisi uhattuna. Jaettuun vanhemmuuteen kuuluu

paljon muutakin kuin tasa-arvon kannalta samanpituiset työpäivät. Mies voi yhtälailla kantaa jaetun

vanhemmuuden vastuunsa kotiin tulonsa jälkeen. Lyhennettyä työaikaa ei siten voida pitää

todellisena uhkana jaetulle vanhemmuudelle, sillä yhteiskunnassa pitäisi tapahtua muitakin isoja

samansuuntaisia muutoksia, jotta näin kävisi. Sen sijaan lyhennetyllä työviikolla on vaikutuksia

naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon perheessä, eikä suinkaan vähiten palkkauksessa. Ja voihan

äidin lyhennetty työaika joissakin perheissä Salmen ajatuksen mukaan todellakin lujittaa ja lisätä

äidin hoitovastuuta. Mutta jaetun vanhemmuuden yleistä uhkaa se ei mielestäni vielä tarkoita.

Työajan lyhentäminen kertoo sen sijaan lisääntyneestä perhemyönteisyydestä, kuten myös Jallinoja

(2004, 85-90) toteaa. 2000-luvun alkupuolen mediakeskustelu on ilmeisesti saanut äidit pohtimaan

omia ratkaisujaan työn ja perheen yhteensovittamisessa, ja muun muassa aineistoni korkeasti

koulutetut äidit olivat yhä enenevässä määrin alkaneet käyttää lyhennettyä työaikaa.

Perhemyönteisyyden kasvamisesta antoivat jonkin verran viitteitä jo lähempänä 2000-luvun

puoliväliä tehdyt äitiystutkimukset, joita olen teoriaosuudessani käsitellyt. Omassa aineistossani

työssäkäyvät äidit halusivat viettää enemmän aikaansa lastensa kanssa, kuin olisi ollut mahdollista,

jos he olisivat tehneet kokopäiväistä työtä. Toinen asia, mikä puoltaa perhemyönteisyyden kasvua,

olivat aineiston kotiäidit. Kotiäitejä on aina ollut, mutta aineistoni kotiäideistä kaikki olivatkin

korkeasti koulutettuja. Eli juuri niitä, kuten Jallinoja (2004, 85-90) Helsingin Sanomien kirjoituksia

tutkiessaan totesi, joilla on taipumusta työnarkomaniaan. Aineistoni korkeasti koulutetut kotiäidit

olivat päättäneet Helsingin Sanomiin kirjoittaneiden äitien tavoin jäädä kotiin ja ”jäädyttää”
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työuransa pienten lasten ajaksi. He pitivät lapsien kotona hoitamista tärkeämpänä kuin työtään,

vaikka olivat hyvän koulutuksen itselleen hankkineetkin. Lähes kaikki aineiston äidit kuitenkin

moittivat yhteiskunnan maksamaa tukea hoitovapaalta, aivan kuten Helsingin Sanomissakin tuotiin

esille. Kertomuksissa monet työtä tekevät äidit kertoivatkin, että olisivat jääneet vielä kotiin, jos

”äidinpalkka” olisi ollut korkeampi.

Sen sijaan aineiston kertomuksissa käydyn vähäisen lasten päivähoito keskustelun perusteella ei

voida perhemyönteisyyden katsoa kasvaneen. Yleisesti ottaen äidit suhtautuivat kertomuksissaan

varsin neutraalista esimerkiksi päiväkoteihin. Esiin ei tuotu, että päiväkodit olisivat ”kamalia

paikkoja”, ja siksi lapsi hoidettaisiin mieluummin kotona. Kotonaan lastaan hoitaneet äidit toivat

lähinnä esille omaa haluaan hoitaa pientä lasta kotona. He muistivat kuitenkin samalla mainita, että

kyse on arvoista ja siitä, mitä pitää elämässä tärkeänä. Siten valintaan lapsen kotihoidon ja

päivähoidon välillä vaikuttivat perheiden elämänarvot ja myös äidin kirjoitushetken työtilanne (vrt.

Lammi-Taskula 2004, 40). Aineiston työssäkäyvätkään äidit eivät juuri kehuneet päiväkodin tuomia

etuja lapselle. Jos päiväkodista tai perhepäivähoidosta kertomuksissa puhuttiin, niin lähinnä paikan

valintaan kiinnitettiin suurta huomiota ja oltiin tyytyväisiä, että lapsi tuntui päiväkodissa viihtyvän.

Joissain kertomuksissa tuotiin epäsuorasti esille, ettei pienen lapsen hoitopaikka ole päiväkoti.

Tällöin oltiin tyytyväisiä siitä, että lapsen hoitajaksi saatiin joku tuttu, esimerkiksi mummo.

Ylipäätään päivähoito synnytti siis hyvin vähän keskustelua aineistossa. Päiväkoteja pidettiin

ilmeisesti edelleen hyvänä asiana, eikä havaittavissa ollut kielteisyyden lisääntymistä lasten

päivähoitoa kohtaan (vrt. Anttonen 2003, 178-179; Jallinoja 2004, 85-90).

Lopuksi on syytä pohtia käyttämääni tutkimusmenetelmää. Koin alusta asti käyttämäni

tutkimusmenetelmän läheiseksi itselleni, ja onkin syytä pohtia, onko tämä jollain lailla

”sumentanut” mielessäni muiden aineiston hankintatapojen käytön edut. Mutta vaikka kuinka

pohtisin asiaa, en pystyisi kuvittelemaan vastaavalle aineistolle kuin kaksi mahdollista aineiston

hankintatapaa, haastattelun ja käyttämäni elämäkertatutkimuksen. Kallistuin menetelmällisesti

tarinallisiin elämäkertakirjoituksiin kuitenkin kiinnostavuuden ja ehkäpä myös helpomman

saatavuuden ja laajemman aineiston toivossa verrattuna haastatteluun. Haastattelussa olisin varmasti

päässyt syvemmälle asian ytimeen, mutta koska toivoin aineistooni useiden äitien kokemuksia

olivat kertomukset mielestäni sopivampi vaihtoehto. Miten aineistoon sitten vaikutti se, missä

aineiston pyyntöni esitin? Aineiston koulutusjakauma, olisi voinut olla toisella tavalla haettuna

toisenlainen. Entä olisiko äitien kertomusten pituuteen vaikuttanut se, missä kirjoituspyyntö

esitettiin? Tätä en kuitenkaan usko. Seurattuani Vauva-lehden internetkeskustelupalstaa olen
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vakuuttunut siitä, että palstoille kirjoittavat äidit ovat tottuneetkin ilmaisemaan itseään kirjallisesti.

Sen sijaan koen tavoittaneeni äidit heidän ”hiekkalaatikoltaan”, ja olen tyytyväinen saamaani

kirjoitusten määrään. Mitä tulee käyttämääni analyysitapaan, niin se herättää omassakin mielessäni

enemmän keskustelua. Voidaan pohtia, onko oikein tyypillistää ja tyypitellä äitien henkilökohtaisia

kertomuksia. Olen kuitenkin useampaan otteeseen tuonut tutkielmassani esille, ettei tätä tyypittelyä

saa pitää ”linneläisenä” luokitusjärjestelmänä (vrt. Ylijoki 1998, 62), jonka tarkoituksena olisi

löytää kullekin äidille yksi ja oikea karsina. Äiti voi löytää itselleen tuttuja piirteitä useammastakin

tyypistä. Tarkoituksena oli avartaa sitä, miten eri tavalla äidit voivat tutkimani asian kokea ja

jäsentää kertomuksissaan. Tyypittely syntyi kuitenkin varsin luonnollisesti, sillä heti muutaman

lukukerran jälkeen en voinut olla havaitsemasta aineistosta muodostuvia suorastaan

”silmiinpistäviä” tyyppejä.  Työpaikkakulttuuriosuus on tutkielman kuvailevin osuus, ja siinä olen

käyttänyt pelkästään teemoittelua. Halusin tuoda tutkielmaani myös osuuden, jossa työelämään

liittyvistä asioista kerrotaan yleisemmällä tasolla, ilman äitityyppejä. Tällöin myös lukija pystynee

paremmin hahmottamaan kaikkia niitä työelämän ongelmia ja hyviä puolia, mistä aineiston äidit

kirjoittivat kertomuksissaan. En voinut yhdistää esimerkiksi ongelmia johonkin tiettyyn

äitityyppiin, sillä sattumalla on merkitystä siihen, millaisessa työpaikassa äiti työskentelee.

Kertomuksista kävi kuitenkin ilmi, että äidit omalla toiminnallaan ja kerronnallaan muokkaavat

työelämää.
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LIITE 1: Keskustelupalstan ylläpitäjälle lähetetty sähköposti/palaute

Hei!

Olen Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan opiskelija ja teen pro gradu –tutkielmaani siitä, miten

raskauden ja työelämän yhteensovittaminen on onnistunut äitien näkökulmasta ja äitien kokemana.

Tutkin myös niitä ongelmia, joita äidit kohtaavat palattuaan perhevapailta takaisin työelämään ja

entiseen työpaikkaansa.

Olen kiinnostunut keräämään osan aineistostani teidän julkaisemanne Vauva-lehden internet-

keskustelupalstan kautta. Tarkoituksenani on itse rekisteröityä järjestelmänne käyttäjäksi ja pyytää

halukkaita ja tutkimukseeni sopivia henkilöitä kirjoittamaan minulle sähköpostiosoitteeseeni

kyseisistä aiheista. Pyyntö saattaa kuitenkin johtaa myös siihen, että joku vastaa minulle palstalla

suoraan, ja haluankin pyytää lupaa käyttää myös näitä kirjoituksia tutkielmassani. Kysynkin nyt

teiltä, että onko mahdollista luvallanne käyttää palstaa edellä mainittuihin tarkoituksiin?  Pro gradu

–tutkielmassani noudatan kaikkia tieteellisen tutkimuksen kriteereitä. Tämä tarkoittaa muun muassa

sitä, että tutkittavat osallistuvat tutkimukseen vapaaehtoisesti ja heitä ei voida tunnistaa

tutkimuksesta. Jos te ette pysty vastaamaan minulle kyseiseen asiaan, toivon, että kertoisitte

minulle, keneen voisin asiassani ottaa yhteyttä.

Jään odottamaan vastaustanne.

Ystävällisin terveisin

Taija Hiltunen

Nyyrikintie 14 A 6

33540 Tampere

p.xxx xxxxxxx

Taija.Hiltunen@uta.fi

pro gradu –tutkielman ohjaajat:

Professori Anneli Anttonen Yliassistentti Sirpa Kolehmainen

03-2156340 03-2157171

Anneli.Anttonen@uta.fi Sirpa.Kolehmainen@uta.fi

mailto:Taija.Hiltunen@uta.fi
mailto:Anneli.Anttonen@uta.fi
mailto:Sirpa.Kolehmainen@uta.fi
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LIITE 2: Vauva-lehden palstalle lähetetty kirjoituspyyntö

Otsikko: Raskaus, äitiys ja työelämä?

Hei kaikki!

Teen Tampereen yliopistoon pro gradu –tutkielmaa raskauden, äitiyden ja työelämän
yhdistämisestä. Olisitko sinä kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen kertomalla
minulle kokemuksistasi?

Pyydän sinua kirjoittamaan vapaamuotoisen kuvauksen raskaudesta, äitiydestä ja
työstä. Olen erityisen kiinnostunut ainakin seuraavista aiheista: 1) Millaista oli
kohtelusi työelämässä, kun olit raskaana? 2) Mikä merkitys omassa elämässäsi on/oli
raskaudella, äitiydellä, äitiysvapaalla ja työllä? Ovatko/olivatko nämä
tasapainossa/ristiriidassa keskenään? 3) Kerro minulle myös töihin paluustasi tai siitä
mikset palannut työelämään/samaan työpaikkaan äitiysloman jälkeen.

Voit lähettää kirjoituksesi nimettömänä, mutta kerrothan minulle ainakin ikäsi,
ammattisi, oliko/onko työsuhteesi määräaikainen vai vakinainen ja kuinka pitkään se
on/oli kestänyt sekä tiedon siitä, mitä vuosia kirjoituksesi koskee. Saamaani aineistoa
käsitellään luottamuksellisesti ja vain tutkimustarkoitukseen, eikä kirjoituksesi ole
tunnistettavissa tutkielmasta. Kiitos saamastani avusta jo etukäteen!

T: Taija Hiltunen

Lähetäthän minulle kirjoituksesi 22.2.2004 mennessä sähköpostitse

taija.hiltunen@uta.fi

Saat myös halutessasi lisätietoja aiheesta.

mailto:taija.hiltunen@uta.fi

