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Tiivistelmä: Tämän tutkielman tavoitteena on tutkia, miten kotitöitä jaetaan suomalaisissa 
sateenkaariperheissä; miten kotityönjako vertautuu heteroperheisiin; millä perusteilla kotityönjakoa tehdään; 
vaikuttaako maskuliinisuus tai feminiinisyys kotitöiden tekemiseen; ja vaikuttaako vanhempainvapaiden 
pitäminen ja synnyttäminen kotitöiden tekemiseen. 

Tutkielman teoreettinen viitekehys on Judith Butlerin (2006) performatiivinen sukupuolen tuottamisen teoria. 
Teorian mukaan kotitöiden sukupuolistuneisuus johtuu siitä, että niiden tekemisen kautta tuotetaan sukupuolta. 
Analyyttisenä käsitteenä käytetään myös Eeva Jokisen (2005) sukupuolitapaisuutta. Butlerin teoriaan kuuluu 
ajatus heteroseksuaalisesta matriisista, joka asettaa heteropareille kulttuurisen kehikon, jonka puitteissa miesten 
pitää käyttäytyä maskuliinisesti ja naisten feminiinisesti. Tutkielman hypoteesi on, että sateenkaariperheet 
operoivat heteroseksuaalisen matriisin ulkopuolella, ja sen takia pystyvät jakamaan kotitöitä tasapuolisemmin 
kuin heterot. Tutkielmassa selvitetään myös, tuottavatko sateenkaariperheelliset sukupuolta kotitöiden avulla. 

Tutkielmaa varten on kerätty uusi aineisto kyselytutkimuksella, ja analyysimenetelminä on käytetty 
faktorianalyysia ja varianssianalyysia. Suurin osa vastaajista on naisparin lapsiperheitä. 

Tulosten mukaan kotitöitä sateenkaariperheissä jaetaan suurelta osin tasapuolisesti. Ruuanlaitossa, 
pyykkihuollossa ja huoltotöissä on eniten erikoistumista, eli että toinen puoliso hoitaa työt. Lastenhoitoa ja 
yhdessäoloa lasten kanssa sateenkaariperheissä jaetaan hyvin tasaisesti.  

Verrattuna koko väestöä koskevaan Tasa-arvobarometriin 2017, tutkielman tuloksissa oli eroa etenkin 
heteronaisiin. Heteroperheissä naiset hoitavat valtaosan kotitaloustöistä ja lapsiin liittyvistä töistä, mutta 
sateenkaariperheissä töitä tehdään joko yhdessä tai vastuita eri naistapaisista töistä jaetaan puolisoiden kesken, 
jolloin kaikki vastuu ei kumuloidu samalle puolisolle. Heteromiehet puolestaan ovat yleensä vastuussa 
miestapaisista töistä. Myös niitä sateenkaariperheissä jaettiin tasaisemmin, vaikkakin erikoistumista on, sillä 
monet vastaajat eivät koe osaavansa tehdä miestapaisia kotitöitä.  

Vastaajat kertoivat jakavansa kotitöitä useimmiten puolisoiden mielenkiinnon kohteiden mukaan. Myös aika ja 
osaaminen vaikuttavat siihen, kumpi puoliso mitäkin kotitöitä tekee. Kotitöistä sopiminen jakautui vastaajissa: 
osassa perheistä kotitöistä on neuvoteltu tarkasti, joissakin ei lainkaan, ja osassa siltä väliltä. Sateenkaariperheet 
ostavat ja saavat apua etenkin miestapaisiin kotitöihin. 

Maskuliinisiksi luokitellut vastaajat tekivät enemmän miestapaisia kotitöitä kuin ei-maskuliiniset. Feminiinisyys 
ei kuitenkaan vaikuttanut naistapaisten kotitöiden tekemiseen. Synnyttäneet ja vanhempainvapaalla olleet 
puolisot hoitivat enemmän lapsia ja lasten asioita kuin ne puolisot, jotka eivät olleet synnyttäneet tai olleet 
vanhempainvapaalla. Niissä perheissä, joissa molemmat puolisot ovat synnyttäneet tai olleet 
vanhempainvapaalla, vastuu lastenhoidosta ja lasten asioiden hoidosta jakautui tasaisimmin. Tyytyväisyys 
kotityönjakoon oli heikompi niiden vastaajien keskuudessa, jotka olivat olleet vanhempainvapaalla, mutta joiden 
puoliso ei ollut. 
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1 Johdanto 

Moninaiset perhemuodot haastavat ns. perinteistä käsitystä perheestä. Eri sukupuolta 

olevien aviopuolisojen ja heidän lastensa ydinperheen malliin sopimattomia perheitä on 

nykyään määrällisesti yhä enemmän ja perheet ovat myös yhä erilaisempia muodoiltaan 

(Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet, 2021). Myös sosiologisessa 

perhetutkimuksessa on perheiden moninaisuutta korostava suuntaus, joka torjuu 

ajatuksen perheen universaalisuudesta ja biologisperäisyydestä, ja ymmärtää sen 

monimuotoisena yhteisönä, joka rakentuu erilaisissa käytänteissä ja jonka koostumus 

voi vaihdella (Jallinoja, Hurme & Jokinen, 2014, s. 10–11). 

Perheiden monimuotoisuuden kirjoon kuuluvat sateenkaariperheet. Sateenkaariperheiksi 

itseään kutsuvat monet lapsiperheet ja lasta odottavat tai suunnittelevat perheet, joissa 

joku perheenjäsenistä kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön (Seta, 

Sateenkaarisanasto, 2021). Sateenkaariperheet ovat hyvin monimuotoisia. 

Sateenkaariperhe voi olla ydinperhe; apilaperhe, jossa lapsen vanhemmat kuuluvat eri 

perheyksiköihin; polyperhe, jossa useampi vanhempi on keskenään polyamorisessa 

suhteessa; uusperhe tai yhden vanhemman perhe. Usein sateenkaariperheissä puolisot 

ovat samaa sukupuolta, tai joku vanhemmista kuuluu sukupuolivähemmistöön1. 

(Sateenkaariperheet, Mikä sateenkaariperhe, 2021.) 

Perheiden monimuotoistuessa myös tavat hoitaa arjen käytäntöjä muuttuvat. Kotityöt 

ovat merkittävä arjen osa-alue, jonka kanssa perheissä eletään päivittäin. Niihin 

liittyvien vastuiden jakaminen määrittää paljon perheenjäsenten ajankäyttöä, ja ne ovat 

tärkeässä osassa perhedynamiikan rakentumisessa. Kotityöt jakautuvat usein 

sukupuolen mukaan: naiset ovat tehneet ja tekevät edelleen enemmän kotitöitä kuin 

miehet. Kotityöt myös jakautuvat nais- ja miestapaisiin tehtäviin (Jokinen, 2005, s. 50–

62): naiset tekevät enemmän kotitaloustöitä ja miehet puolestaan huoltotöitä 

(Pääkkönen & Hanifi, 2011, s. 26.). Sukupuolitapaisuus järjestyy usein heterotapaisesti, 

eli sen ajatuksen mukaisesti, että mies ja nainen ovat erilaisia ja toisiaan täydentäviä 

(Jokinen, 2005, s.50). 

                                                 
1 Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat transihmiset (kuten sukupuolettomat, transsukupuoliset, 
transvestiitit ja muunsukupuoliset) ja intersukupuoliset. Sukupuolienemmistöön kuuluvat cis-ihmiset 
(syntymässä määriteltyyn sukupuoleensa itsensä määrittävät ihmiset). Jokaisella on oikeus itse määritellä 
tai olla määrittelemättä sukupuolensa. (Seta, Sukupuolen moninaisuus, 2021.) 
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Kotityönjaossa on siis nähtävissä heteronormatiivinen kulttuurinen kehikko, jonka 

kautta tuotetaan sukupuolta ja sukupuolieroa (Goldberg, 2013; Jokinen, 2005, s. 140). 

Sateenkaariperheet eivät kuitenkaan ole heteronormatiivisen paineen alla samalla tavalla 

kuin mies-nais-pariskuntien heteroperheet, joiden kotityönjakoon perinteiset 

sukupuoliroolit vaikuttavat. Onkin kiinnostavaa, onko kotitöiden vastuunjako 

tasapuolisempaa sateenkaariperheiden kuin heteroperheiden keskuudessa, ja millä 

perusteella vastuunjako tehdään.  

Tein kandidaatintutkielmani kotityönjaon eroista samaa ja eri sukupuolta olevien parien 

välillä vuonna 2019, ja pohjaan osan luvuista kaksi ja kolme siihen. Tuolloin en 

löytänyt Suomessa tehtyä tutkimusta sateenkaariperheiden kotitöiden tekemisestä ja 

jakamisesta. Veera Adolfsen (2020) korjasi sittemmin tilannetta kvalitatiivisella pro 

gradu -tutkielmallaan, joka käsitteli suomalaisten naisparien kotityönjakoa ja sen 

koettua reiluutta. Omalta osaltani halusin tutkia kotityönjakoa laajemmin koko Suomen 

sateenkaariperheisissä, joten päädyin tekemään määrällisen tutkielman.  

Kansainvälisen tutkimuksen mukaan samaa sukupuolta olevien perheissä kotityönjako 

on tasapuolisempaa kuin heteroperheissä (esim. Bauer, 2016; Bos et al., 2004; Esmail, 

2010; Kurdek, 1993; Kurdek, 2007). Halusin tutkia, kuinka on asianlaita Suomessa ja 

selvittää, miten sateenkaariperheissä jaetaan kotitöitä, kun mies-naisjakoon perustuvat 

sukupuolistuneet kotityönjakomallit eivät päde – vai näkyykö kotityönjaon 

sukupuolistuneisuus myös samaa sukupuolta olevien parien perheissä. 

Aineistoni koostuu pääosin lapsiperheellisistä. Heteroperheissä lasten saaminen lisää 

työnjaon sukupuolistuneisuutta: tehtävien eriytymistä ja naisten suurempaa työmäärää 

(Lammi-Taskula, 2007, s. 90; Miettinen, 2008, s. 50). Halusin selvittää, onko 

suomalaisissa sateenkaariperheissä nähtävillä kotityönjaon eriytymistä sen mukaan, 

kumpi puoliso on synnyttänyt tai pitänyt vanhempainvapaita. Aineistossani on mukana 

myös perheitä, joissa molemmat puolisot ovat synnyttäneet, joten tutkin, onko heidän 

kotityönjakonsa erilaista kuin perheissä, joissa vain toinen puoliso on synnyttänyt. 

Tutkielmani seuraavassa luvussa esittelen aiempaa tutkimusta samaa sukupuolta olevien 

pariskuntien sekä heidän lapsiperheidensä kotityönjaosta. Kolmannessa luvussa 

paneudun kotityön määritelmiin sekä kotityönjakoa koskeviin teorioihin. Näiden jälkeen 

esittelen tutkimustehtäväni. Neljännessä luvussa esittelen keräämäni aineiston sekä 

menetelmät, joita olen käyttänyt. Viidennessä luvussa kirjoitan analyysistani ja 
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tuloksistani, ensin yleisemmällä tasolla kotityönjakoon vaikuttavista seikoista ja sen 

jälkeen yksittäisten kotitöiden vastuunjaosta. Vertailen yksittäisten kotitöiden 

vastuunjakoa myös Tasa-arvobarometrin 2017 tuloksiin. Analyysi- ja tulosluvun 

loppupuolella esittelen tekemäni faktorianalyysit yksittäisten kotitöiden vastuunjaosta 

sekä varianssianalyysit, joissa olen tarkastellut eri ominaisuuksien vaikutusta erilaisten 

kotitöiden vastuunjakoon. Pohdintaa ja johtopäätöksiä olen kirjoittanut luvussa kuusi.  

Tutkijat käyttävät valtaa sen suhteen, mitä asioita tutkivat ja mitä jättävät tutkimatta. 

Sateenkaari-ihmisten näkymättömyys tilastoissa ja tutkimuksissa on hyvä esimerkki 

siitä, miten kokonaisia ihmisryhmiä voi jäädä näkymättömiin, kun heitä ei osata tai 

haluta ottaa huomioon. Olen itse sateenkaariperheellinen, ja olen monta kertaa joutunut 

täyttämään lomakkeita, joissa joko minut tai vaimoni luokitellaan automaattisesti 

mieheksi tai isäksi. Omalla tutkimusaiheen valinnallani haluan omalta osaltani tehdä 

näkyväksi sateenkaariperheiden arkea Suomessa.  
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2 Samaa sukupuolta olevien parien ja sateenkaariperheiden 
kotityönjako 

Esittelen tässä luvussa aiempaa tutkimusta: ensimmäisessä alaluvussa yleisesti samaa 

sukupuolta olevia pariskuntia koskevaa, ja sen jälkeen erityisesti samaa sukupuolta 

olevien parien lapsiperheitä koskevaa tutkimusta.  

Koska kotitöiden jakautuminen on sukupuolistunut ilmiö, samaa sukupuolta olevien 

parien kotityönjakoa vertaillaan usein heteroparien kotityönjakoon. Kotitöiden 

jakautumisen sukupuolistuneisuus näkyy konkreettisesti Suomessa siten, että naiset 

tekevät kotitöitä selvästi miehiä enemmän: viimeisimmän ajankäyttötutkimuksen 2009–

2010 mukaan yli tunnin enemmän vuorokaudessa kuin miehet (Pääkkönen & Hanifi, 

2011, s. 25). Myös kotitöiden sisällöissä on eroa sukupuolen mukaan. Jokinen (2005, s. 

50) kutsuu tätä mies- ja naistapaisuudeksi. Naiset käyttävät miehiä enemmän aikaa 

kotitöihin, jotka mielletään naistapaisiksi: ruoanlaittoon, ostoksiin, siivoukseen, 

lastenhoitoon, vaatehuoltoon ja astianpesuun. Miehet taas käyttävät naisia enemmän 

aikaa ns. miestapaisiin kotitöihin: korjaus-, rakennus- ja huoltotöihin. (Pääkkönen & 

Hanifi, 2011, s. 26.)  

Samaa sukupuolta olevilla pariskunnilla ei ole samanlaista kulttuurisesti määriteltyä 

kotityönjakomallia kuin heteropareilla, jotka pystyvät jakamaan ”miesten ja naisten 

töitä” sukupuolen mukaan. Sitä, miten ja millä perusteilla samaa sukupuolta olevat parit 

jakavat kotitöitä, on tutkittu etenkin Yhdysvalloissa. Goldberg (2013) huomauttaa, että 

tutkimuksessa kaivattaisiin enemmän intersektionaalista näkökulmaa. Olemassa oleva 

tutkimus on pitkälti keskittynyt tarkastelemaan keskiluokkaisten, usein valkoisten 

samaa sukupuolta olevien parien kotityönjakoa, eikä ota huomioon esimerkiksi luokan 

tai etnisyyden vaikutusta yksilöiden kokemuksiin ja identiteettiin (mt).  

2.1 Samaa sukupuolta olevien pariskuntien kotityönjako  
Samaa sukupuolta olevien puolisoiden ja sateenkaariperheiden kotityönjakoa on tutkittu 

Suomessa vain vähän. Veera Adolfsen (2020) tutki pro gradu -tutkielmassaan naisparien 

kotityönjakoa ja sen koettua reiluutta kvalitatiivisesti. Hän haastatteli viittä suomalaista 

naisparia. Kotitöitä jaettiin heidän perheissään tasaisesti, paitsi jos toinen puoliso joutui 

olemaan töiden takia paljon poissa kotoa. (Mt.) 
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Määrällisiä tutkimuksia aiheesta ei tietääkseni ole Suomessa tehty lainkaan, ja kotitöitä 

koko väestössä käsittelevissä tutkimuksissa samaa sukupuolta olevia pareja tai 

sateenkaariperheellisiä ei ole otettu huomioon, tai heidän vastausmääränsä ei ole 

tarpeeksi suuri erilliseen tarkasteluun.  

Tasa-arvobarometri, jolla valtionhallinto kerää tietoa suomalaisten kokemuksista ja 

näkemyksistä sukupuolten tasa-arvosta, otti ensimmäistä kertaa huomioon seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöt vuonna 2017. Aiemmin tieto vastaajan sukupuolesta haettiin 

virallisista rekistereistä ja puolison oletettiin automaattisesti olevan eri sukupuolta. 

Lomakkeeseen tehtiin vuonna 2017 muutoksia, jotta vastaaja saattoi itse määritellä 

sukupuolensa ja kertoa puolisonsa sukupuolen. (Lehtonen, 2019.) Lehtonen (2019) 

tarkasteli näin näkyväksi tulleita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajien 

vastauksia. He kokivat kotitöiden työnjaon taloudessaan monilta osin 

tasapuolisemmaksi kuin muut vastaajat, erityisesti lasten kasvatukseen liittyvien 

vastuiden suhteen. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia vastaajia oli 

kuitenkin niin vähän, että tulokset eivät ole yleistettävissä. (Mt.) 

Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa (esim. Bauer, 2016; Bos et al., 2004; Esmail, 

2010; Kurdek, 1993; Kurdek, 2007) on käynyt ilmi, että samaa sukupuolta olevat 

pariskunnat jakavat kotityöt tasapuolisemmin kuin heteropariskunnat. Naisparien 

puolisot tekevät usein samoja kotitöitä joko yhdessä tai vuorotellen, eikä tehtäviä ole 

jaettu tarkkaan vain toisen osapuolen vastuulle. Miesparien puolisot puolestaan 

erikoistuvat useammin tiettyihin kotitöihin. Pyrkimys tasa-arvoisuuteen on havaittu 

etenkin naisparien keskuudessa. Tasapuolisuus ei välttämättä tarkoita sitä, että kaikki 

työ on jaettu tasan, vaan sitä, että molemmat osapuolet pitävät työnjakoa reiluna. Samaa 

sukupuolta olevat pariskunnat pyrkivät usein ottamaan huomioon molempien 

puolisoiden intressit ja kyvyt. Jos kotityönjako ei ole tasapuolinen, se voi aiheuttaa 

kokemusta epätasa-arvoisuudesta, joka on yhteydessä pariskuntien eroamiseen. (Bauer, 

2016; Bos et al., 2004; Esmail, 2010; Kurdek, 1993; Kurdek, 2007.) Myös Adolfsenin 

(2020) haastattelemat suomalaiset naisparit pitivät kotityönjaon reiluutta tärkeänä. 

Saama sukupuolta olevien pariskuntien kotityönjakoon vaikuttavat monet seikat, kuten 

henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet, käytettävissä oleva aika, taloudelliset resurssit 

hankkia apua talouden ulkopuolelta, sekä neuvottelu ja yhdessä sopiminen (Chan ym., 

1998; Esmail, 2010).  
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Koska heteropariskuntien kotityönjako on sukupuolistunutta ja samaa sukupuolta olevat 

pariskunnat pyrkivät tasapuoliseen työnjakoon, sukupuolistuneisuus on jäänyt usein 

tarkastelun ulkopuolelle, kun samaa sukupuolta olevien parien kotityönjakoa on tutkittu 

ja teoretisoitu (Oerton, 1997). Vaikka homoparisuhteesta puuttuukin 

heteronormatiivinen valta-asetelma, se ei silti ole täysin sukupuolistavien prosessien ja 

käytäntöjen ulkopuolella. Myös samaa sukupuolta olevat pariskunnat ovat tietoisia 

kotitöiden sukupuolistuneista merkityksistä ja saattavat operoida niiden kanssa, yhtä 

lailla kuin niiden ulkopuolella. (Goldberg, 2013.) 

Myös samaa sukupuolta olevien pariskuntien kotityönjakoa voi siis tarkastella 

sukupuolistuneisuuden näkökulmasta. Adolfsen (2020) kirjoittaa, että hänen 

haastattelemillaan naispareilla kotitöiden sukupuolitapaisuus näkyi siten, että 

haastatellut naiset tekivät monipuolisesti kotitaloustöitä, mutta osa heistä vierasti 

miestapaisia kotitöitä.  

On viitteitä siitä, että joskus samaa sukupuolta olevat pariskunnat kertovat jakavansa 

kotitöitä tasapuolisemmin kuin he todellisuudessa tekevät. Heteronormatiivisuuden 

sijaan samaa sukupuolta olevat parit voivat olla homonormatiivisuuden vaikutuksen 

alaisia: tasa-arvoisuuden ideaali saattaa vaikuttaa paitsi siihen, että he jakavat kotitöitä 

tasa-arvoisesti, myös siihen, että he esittävät jakavansa niitä todellisuutta tasa-

arvoisemmin. (Goldberg, 2013.) 

2.2 Samaa sukupuolta olevien pariskuntien lapsiperheiden kotityönjako 
Heteropareilla lasten saaminen muuttaa kotityönjaon entistäkin sukupuolistuneemmaksi 

(Lammi-Taskula, 2007, s. 90). Miettinen (2008, s. 52) havaitsi tutkimuksessaan, että 

lapsettomilla pariskunnilla kotitaloustyöt jakautuivat muita talouksia tasaisemmin 

naisten ja miesten kesken, mutta lasten tulo muutti työnjakoa niin, että naiset hoitivat 

kotitöitä lapsettomia enemmän. Kotitaloustöiden lisäksi naiset hoitavat lapsiin liittyviä 

kotitöitä miehiä enemmän. Vaikka Miettisen (2008, s. 52) tutkimuksessa näkyi, että 

miehet ottivat suuremman osuuden lastenhoitotehtävistä, kun lapset olivat isompia, 

kotitaloustyöt jäivät silti pääosin naisten hoidettaviksi isojenkin lasten perheissä.  

Naisparien lapsiperheissä puolestaan on havaittu, että kotityönjako ja päätöksenteko 

perheen asioista jatkuu heteroperheitä tasapuolisempana myös lasten saamisen jälkeen 

(esim. Bos et al., 2004; Chan ym., 1998; Dunne, 2000). Myös ei-synnyttäneet äidit 

haluavat aktiivisesti osallistua lastenhoitoon, useiden tutkimustulosten mukaan 
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enemmän kuin heteroperheiden isät. Naisparien lapsiperheiden keskuudessa onkin 

havaittu tyytyväisyyden parisuhteeseen olevan keskimääräistä tai sitä parempaa, kun 

taas heteroperheissä epätasaisen työnjaon on joskus nähty aiheuttavan tyytymättömyyttä 

parisuhteeseen. Adolfsenin (2020) haastattelemat suomalaiset naisparit pitivät etenkin 

lastenhoidon tasaista jakamista tärkeänä. 

Naisparien perheissä lapsia tehdään usein lahjoitetuilla sukusoluilla, joten on esitetty 

ajatus, että tasapuolisempi lastenhoito saattaa johtua siitä, että heillä vanhemmuus on 

harkitumpaa ja motivoidumpaa kuin heteropareilla, jotka saattavat tulla raskaaksi ilman 

harkintaa. Chan ym. (1998) ovat vertailivat tutkimuksessaan naisparien perheitä sekä 

heteroperheitä, joissa on samalla lailla käytetty lahjoitettuja sukusoluja 

perheellistymiseen. Tuloksista käy ilmi, että tasapuolinen vanhemmuus on naispareille 

tyypillisempää myös verrattuna sukusoluja käyttäneisiin heteropareihin.  

Pyrkimys tasapuoliseen työnjakoon näyttäytyy siis erityisesti naisparien ominaisuutena, 

eikä johdu vain harkitusta vanhemmuudesta. Chan ym. (1998) huomauttavat kuitenkin, 

että myös heteroparien äidit toivoivat tasapuolista vastuunjakoa lastenhoidossa, vaikka 

se toteutuikin heidän perheissään huonommin. Tasapuolisuuden toivomus ja tärkeys 

saattaa siis johtua naissukupuolesta ennemmin kuin seksuaalisesta suuntautumisesta. 

Chan ym. (1998) pohtivat, johtuuko tämä siitä, että naiset sosiaalistuvat huolenpitäjiksi, 

ja siten antavat vanhemmuudelle miehiä enemmän painoarvoa – riippumatta siitä, 

ovatko he itse synnyttäneet lapsensa – kun miesten sosialisaatiossa korostuu puolestaan 

itsenäisyys (Mt.) Downing & Goldberg (2011) kritisoivat Chania ym. (1998) siitä, että 

he olettavat kaikille naisille samoja ominaisuuksia, eivätkä esimerkiksi ota huomioon, 

että myös samaa sukupuolta olevien parisuhteessa voidaan tuottaa traditionaalista 

maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä. 

Vaikka naisparit pyrkivät hoitamaan kotitöitä tasaisesti, heidänkin joukossaan on nähty 

työnjaon eriytymistä lastenhoidon osalta siten, että synnyttänyt äiti hoitaa lapsia 

enemmän kuin ei-synnyttänyt äiti (esim. Downing & Goldberg, 2011; Chan ym., 1998). 

Bauer (2016) havaitsi, että miesparien lapsiperheissä puolisot erikoistuvat tiettyihin 

kotitöihin vähemmän kuin nais- tai heteroparien lapsiperheissä. Synnyttäminen saattaa 

siis vaikuttaa kotitöiden eriytymiseen puolison sukupuolesta riippumatta. Naispareilla 

synnyttämisen jälkeinen työnjaon eriytyminen vaikuttaa kuitenkin olevan heikompaa ja 

lyhytaikaisempaa kuin heteropareilla (ks. Goldberg, 2013). 
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Downing & Golderg (2011) tutkivat kahden naisen lapsiperheitä, joissa oli 

kolmevuotias lapsi. Tutkimuksen kvantitatiivisen osuuden mukaan synnyttäneet äidit 

sekä hoitivat lapsia että tekivät naistapaisia kotitöitä enemmän kuin ei-synnyttäneet 

äidit. Pariskunnat olivat kuitenkin keskimäärin melko tyytyväisiä kotityönjakoonsa, eikä 

tyytyväisyydessä ollut eroa synnyttäneiden ja ei-synnyttäneiden puolisoiden välillä. 

Downing & Goldberg (2011) pohtivat, että tyytyväisyys saattaa johtua siitä, että 

epätasainen työnjako näyttäytyy naispareille heteropareja tasapuolisempana, koska se ei 

liity systeemiseen miesten symboliseen ja materiaaliseen valtaan. Downing & Goldberg 

(2011) huomasivat myös, että naiset vain harvoin mainitsivat biologisen 

vanhemmuuden syyksi työnjakoon. Jotkut heistä vastustivat tulkintaa, että heidän 

perheensä työnjako heijastelisi heteronormatiivista mallia, jossa synnyttäjä hoitaa lapsia 

ja kotia, vaikka käytännössä työnjako toteutuikin niin. Naiset siis rakensivat tasapuolista 

vanhemmuutta tekemällä etäisyyttä heteropareihin ja korostamalla muita kuin 

synnyttämisestä johtuvia kotityönjaon perusteita. (Mt.) 

Naisparien perheissä molemmat vanhemmat ovat saattaneet synnyttäneet lapsen. Kun 

molemmat kokevat vuorollaan vauva-ajan päähoitovastuun, voi olla, että synnyttäminen 

ei aiheuta samanlaista vinoumaa kotityönjaossa ja lastenhoidossa kuin perheissä, joissa 

on vain yksi synnyttäjä. Molempien pitämät vanhempainvapaat saattavat myös tehdä 

naispareista taloudellisesti tasavertaisempia, kun töistä poissaolo ei ole kasaantunut vain 

toiselle puolisolle. Dunnen (2000) haastattelemat naisparit kertovat myös, että 

lastenhankinnan ajankohtaa on harkittu tarkoin niin, että taloudellinen ja työtilanne ovat 

siihen sopivia. Jos toinen puolisoista on ollut hankalammassa työtilanteessa, on sovittu, 

että vakaammassa työtilanteessa oleva puoliso synnyttää ensin (mt.). 
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3 Käsitteet ja teoriat 

3.1 Kotityön määritelmiä  
Kotitöiden käsitteen synty on paikannettavissa 1800-luvun loppupuolelle, teollistumisen 

aikaansaamaan yhteiskunnalliseen murrokseen. Kun työ ja vapaa-aika sekä yksityinen ja 

julkinen erotettiin toisistaan, oli mahdollista käsitteellisesti erottaa yksityisessä kodissa 

tapahtuva työ, joka ei ollut palkkatyötä. (Korvela & Rönkä, 2014, s. 193.) 

Kotityö on usein määritelty ns. ostokriteerin kautta. Sen mukaan kotityö on sellaista 

kotona tehtyä työtä, josta syntyvät tuotteet tai palvelut ovat periaatteessa hankittavissa 

kotitalouden ulkopuolelta. Esimerkiksi ruokaa tai siivousta on mahdollista ostaa myös 

jonkun talouden ulkopuolisen henkilön tekemänä. Tämän määritelmän mukaan myös 

lastenhoito on kotityötä siinä määrin, kun se olisi ostettavissa, mutta esimerkiksi 

kasvatusasioiden ratkominen ei enää ole. Kotitalouden tehtäviin kuuluvat myös 

sosiaaliset tehtävät, kuten kotitalouden sisäisten ja ulkoisten sosiaalisten suhteiden 

hoitaminen, sekä kulttuuriset tehtävät, kuten arvojen, tietojen ja taitojen välittäminen, 

mutta näitä tehtäviä ei ostokriteerin perusteella määritellä kotitöiksi. (Miettinen, 2008, s. 

19.) 

Kotitöiden mittaaminen ei aina ole selkeärajaista. Kotitöiden ja vapaa-ajan raja voi olla 

liukuva, ja vaikkapa puutarhan hoitaminen voidaan määritellä sekä kotityöksi että 

harrastukseksi. Myös lapsiin liittyvien kotitöiden määrittely ja mittaaminen on 

haastavaa. Lastenhoitoa ei ole kaikissa tutkimuksissa otettu kotityön määritelmän 

piiriin. Pieniä lapsia on vahdittava, mikä voi olla kuormittavaa, vaikka varsinaisesti 

samalla tehtäisiinkin jotain muuta. Tällainen läsnäolo ja vastuussa ja valmiudessa 

oleminen jää mittauksissa helposti piiloon, kun taas konkreettiset toimitukset, kuten 

peseminen tai syöttäminen, tulevat helpommin kirjatuiksi. (Mts. 20.) 

Hankalasti mitattava kotityön muoto on myös kotityöhön liittyvä ajatustyö. Susanna 

Luukinen (2017) nimittää kotitöihin liittyvää näkymätöntä valmistelutyötä 

metakotityöksi. Se sisältää kotitöiden suunnittelua ja organisointia, laadunvalvontaa ja 

kokonaisvastuuta kotitöistä. Metakotityö on jäänyt usein kotitöiden mittaamisen 

ulkopuolelle, koska se ei näy konkreettisena tekemisenä, mutta koska se vie paljon 

ajatusenergiaa, se voi tuntua erityisen raskaalta. (Mt.) 
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Konkreettisesti kotityötä on luokiteltu esimerkiksi Tilastokeskuksen toimesta erilaisiin 

toimintoihin, joiden suorittamista pystytään mittaamaan esimerkiksi 

päiväkirjatutkimuksissa. Tällaisia ovat varsinaiset kotitaloustyöt (esim. ruoanlaitto, 

siivoaminen, vaatehuolto); huolto-, korjaus- ja rakennustyöt; pihan ja eläinten hoito 

sekä kulkuneuvojen korjaus ja huolto. Kotitaloustyön ja huoltotyön lisäksi kotitöihin 

sisältyvät lastenhoito, ostokset ja naapuriapu, sekä kotitöihin liittyvät matka-ajat. (SVT: 

Ajankäyttö, 2011.) 

3.2 Kotitöiden jakoa koskevat teoriat 
Kotityönjakoa tarkastelevat teoriat ovat jaettavissa karkeasti kolmeen eri ryhmään. 

Ensimmäinen ryhmä on rationaalisen valinnan teoriat, joissa kotityönjakoa ajatellaan 

optimointina. Esimerkiksi uuden kodin taloustieteen mukaan sen puolison, jolla on 

enemmän markkina-arvoa kodin ulkopuolella, kannattaa käyttää aikansa ansiotöihin, ja 

toisen puolison kotitöihin. Näin kotitalous tuotantoyksikkönä optimoi saavutettavissa 

olevan hyödyn. Resurssiteorian mukaan puolisot neuvottelevat kotitöistä omista valta-

asemistaan käsin, ja se puoliso, jolla on enemmän talouden ulkopuolisia resursseja, 

kuten ammatillista statusta ja palkkatuloja, saa edullisemman aseman kotitöidenjaossa. 

Sosiaalisen vaihdon teoria huomioi resurssien lisäksi myös vaihtoehtoiskustannukset, eli 

nykyisen liiton resursseja myös suhteessa siihen, mitä liiton ulkopuolelta olisi 

saatavissa. (Miettinen, 2008, s. 23–24.)  

Toinen teoretisointiryhmä tarkastelee kotitöiden jakautumista tarjonnan, kuten ajallisten 

resurssien, ja toisaalta kotityön tarpeen näkökulmista. Kotitöiden tarve vaihtelee 

perheen ja kotitalouden piirteiden mukaan: esimerkiksi lasten määrä ja asumismuoto 

vaikuttavat kotitöiden määrään. Tarjonta puolestaan muotoutuu monesta tekijästä, kuten 

käytettävissä olevien tuntien määrästä, kotitalouden ulkopuolisesta avusta sekä 

institutionaalisista tekijöistä, kuten työajan sääntelystä. (Miettinen, 2008, s. 27–29) 

Aikaresurssiteoria on saanut tukea havainnoista, että ansiotyöhön ja kotityöhön käytetyn 

ajan määrät korreloivat negatiivisesti. On myös havaittu, että naisilla ansiotyöhön 

käytetty aika vähentää kotityön määrää, mutta siten, että kotityöaika ei vähene yhtä 

paljon kuin ansiotyöaika kasvaa. Näin ollen naisen kokonaistyöaika kasvaa. (Oinas, 

2010, s. 34.) 

Sukupuolten väliset erot kotitöiden tekemisen määrässä selittyisivät edellä mainittujen 

teorioiden mukaan sillä, että naiset tienaavat keskimäärin vähemmän kuin miehet, joten 
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he tekevät enemmän kotitöitä, tai sillä, että naiset työskentelevät kodin ulkopuolella 

keskimäärin vähemmän kuin miehet, joten heillä on enemmän aikaa kotitöihin. On 

kuitenkin tutkimustuloksia, joiden mukaan naiset tekevät enemmän kotitöitä kuin 

miespuolisonsa, vaikka työmäärä ja palkka olisivat samat. On jopa nähty, että naisen 

tienatessa enemmän miespuoliso vähentää kotitöiden tekemistä. (Ks. Goldberg, 2013.)  

Kotitöiden tekemisessä näkyy siis olevan sukupuoliulottuvuus, joka ei selity muiden 

tekijöiden vaikutuksella. Kolmas teoretisointiryhmä painottaakin kotitöiden 

jakautumisen sukupuolistuneisuutta. Arkiajattelussa sukupuoli tuntuu usein luontaiselta, 

myötäsyntyiseltä ihmisen ominaisuudelta, joka pohjautuu biologiaan. Tarkemmin 

analysoituna sukupuoli ei kuitenkaan ole synnynnäinen ominaisuus, vaan se rakentuu 

sosiaalisesti ja kulttuurisesti. Sukupuolta ja sukupuolieroa on teoretisoitu laajasti. 

Sukupuolen vaikutusta kotityönjakoon on selitetty sosialisaatio-sukupuolirooliteorioilla 

sekä sukupuolen tuottamisen teorialla. 

Sosialisaatio-sukupuoliteorian mukaan ihmiset sosialisoituvat tiettyihin 

sukupuolirooleihin, joiden mukaan myös kotityöt on jaettu. Tämä on näkyvissä siinä, 

miten vanhemmat, tiukempien sukupuoliroolien aikaan sosialisoituneet ihmiset, 

noudattavat selvemmin nais- ja miestapaisten kotitöiden jakoa. On ajateltu, että 

nuoremmat ihmiset kasvavat tasa-arvoisemmassa maailmassa, jolloin myös kotitöiden 

jakaminen tasapuolistuu. (Miettinen, 2008, s. 29.) 

Sukupuolen tuottamisen teorian mukaan kotityöt ovat yksi tapa tuottaa sukupuolta ja 

sukupuolieroa (Goldberg, 2013). Tämä performatiivinen sukupuolen tuottamisen teoria 

on myös tämän tutkielman teoreettinen viitekehys. Teorian mukaan sukupuoli ei ole 

essentiaalisesti tietynlainen tai sosialisaatiossa määrätty, vaan sitä tuotetaan jatkuvasti 

esittämällä eleitä ja tekemällä asioita, jotka kulttuurisesti liitetään tiettyyn sukupuoleen. 

Judith Butlerin esittämän performatiivisuuden ajatuksen mukaan yksilöt eivät ole vain 

ulkomaailman tuottamia, vaan he myös itse osallistuvat itsensä ja maailman 

tuottamiseen (Roman-Lagerspetz, 2008). Subjektit ovat sääntöjen sitomia diskurssin 

tuloksia, ja diskurssit sisällyttävät itsensä arkisiin merkitystekoihin. Säännöt eivät 

kuitenkaan määritä subjektia täydellisesti, koska merkityksenanto tapahtuu toistona. 

Tähän sisältyy myös mahdollisuus muutokseen, sillä kun merkityksenmuodostus 

tapahtuu toistoissa, toimijuus ilmenee toisin tekemisen kautta, toistoa muuntelemalla. 

(Butler, 2006, s. 241.)  
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Performatiivisuuden näkökulmasta kotitöiden tekeminen on yksi tapa tuottaa 

sukupuolta: se on kulttuuristen sääntöjen sitoma toistotapahtuma, jonka diskurssi liittää 

subjektin sukupuoleen. Ajatus sukupuolen tuottamisesta näkyy myös siinä, että käytän 

tutkielmassani termiä sukupuolistunut, enkä sukupuolittunut. Sukupuolistumisesta 

puhuminen korostaa sitä, miten sukupuolen tuottaminen tapahtuu toistoteoissa aina 

uudelleen, eikä se ole valmiiksi tai etukäteen sukupuolittunutta. Kotitöiden tekeminen 

sukupuolistuu jatkuvassa performatiivisessa merkityksenannossa. 

Butlerin mukaan identiteettiä säätelevät säännöt ovat osin muotoutuneet 

heteroseksuaalisen matriisin mukaisesti (mts. 241). Tämä tarkoittaa kulttuurista 

kehikkoa, jossa operoivat toisilleen vastakkaiset ja keskenään hierarkkiset maskuliiniset 

miehet ja feminiiniset naiset (mts. 251n6). Kotitöiden kontekstissa tätä voisi tulkita niin, 

että heteroseksuaalinen matriisi asettaa heteropareille kulttuuristen sääntöjen kehikon, 

jossa heidän pitää tehdä eri kotitöitä: miesten maskuliinisiksi ja naisten feminiinisiksi 

miellettyjä.  

Sukupuolen tuottamisen ajatukseen liittyy sukupuolitapaisuuden käsite. Naisilla on 

tapana hoitaa kotitaloustöitä ja miehillä huoltotöitä, mikä on nais- ja miestapaista 

toimintaa. Kotitaloustöiden ajatellaan olevan naisten töitä, koska naiset tekevät niitä – ja 

toisaalta naiset tekevät kotitaloustöitä, koska ajatellaan, että ne ovat naisten töitä. 

Tällaisen toisinnon kautta yhteiskunnassa ylläpidetään tapaisuutta. Tapaisuus ei ole 

synnynnäistä, mutta koska sitä vahvistetaan systemaattisesti sosiaalisessa 

todellisuudessa, sukupuolistuneet tavat voivat tuntua sukupuolen synnynnäisiltä 

ominaisuuksilta. (Jokinen, 2005, s. 50.)  

Heterotapaisuus on ajatus siitä, että nainen ja mies ovat erilaisia ja täydentävät toisiaan 

(mts.). Kun kirjoitan tutkielmassani heteropareista ja -perheistä, en viittaa puolisoiden 

heteroseksuaalisuuteen, vaan siihen, että perheiden puolisot ovat mies ja nainen. 

Keskenään parisuhteessa olevat mies ja nainen eivät välttämättä ole seksuaaliselta 

suuntautumiseltaan heteroja, mutta sukupuolensa perusteella he operoivat 

heteroseksuaalisen matriisin ja heterotapaisuuden kulttuurisessa kehikossa. 

Eeva Jokinen (2005) perustaa ajatuksensa sukupuolitapaisuudesta Pierre Bourdieun 

habituksen käsitteelle. Habitus ei ole ennalta määräytynyt eikä kiinteä, vaan se syntyy 

toistamalla sosiaalisen pelin normatiivisia sääntöjä, kunnes niistä syntyy toinen luonto. 

Kulttuurissa, jossa korostetaan sukupuolieroa, sukupuoli on olennainen osa habitusta. 
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(Jokinen, 2005, s. 50–51.) Jokisen (2005, s. 59) mukaan Bourdieun metafora 

pelisilmästä ”kuvaa juuri habituksen performatiivista suhdetta tiettyyn kenttään”. 

Kotityön pelikentällä pelaavat sukupuolitapaistuneet habitukset. Naisille kehittyy 

pelisilmää, koska naiset enimmäkseen hoitavat kotityöt. Naisten habitus, joka on 

sisäistänyt kotityön naistapaisuuden, toimii saumattomasti kotityön kentällä. 

Bourdieun toiston kautta syntyvä, performatiivinen habitus muistuttaa Butlerin teoriaa. 

Jokisen muotoilema sukupuolitapaisuus on käyttökelpoinen analyyttinen käsite, jonka 

avulla on helppo havainnollistaa eri kotitöiden sukupuolistunutta ulottuvuutta, joten 

käytän sitä, vaikka teoreettinen viitekehykseni ei olekaan Bourdieun habitus, vaan 

Butlerin performatiivisuus. 

Goldberg (2013) kirjoittaa, että samaa sukupuolta olevien parien kotityönjakoa voi 

tarkastella myös queer-teorian näkökulmasta. Queer-teoria pyrkii paljastamaan ja 

purkamaan binäärisyyksiä kuten feminiininen–maskuliininen tai hetero–homo. Samaa 

sukupuolta olevien pariskuntien kotityönjakoa tutkimalla voi ymmärtää, miten 

kotityönjaon (heteronormatiivisia) merkitysjärjestelmiä voi vastustaa ja muuttaa. 

(Goldberg, 2013.) 

Kun tutkielmani kohteena on homoseksuaalien ja muiden sateenkaariperheellisten arjen 

käytännöt, pääsen tarkastelemaan yksilöitä ja pariskuntia, jotka ovat rikkoneet 

heteroseksuaalisen matriisin. Heterouden ulkopuolinen toimijuus mahdollistaa 

vapaamman toisin toistamisen. Voi olla, että homoseksuaali nainen ei koe kulttuurista 

painetta tehdä naistapaisia kotitöitä, koska hän ei operoi heteroseksuaalisen matriisin 

sääntökehikossa. Hän voi myös tuottaa sukupuoltaan vapaammin kuin heteronainen, 

johon kohdistuu feminiinisyyden vaatimus ja esimerkiksi performoida maskuliinisuutta 

tekemällä miestapaisia kotitöitä. Hypoteesini on, että homoseksuaalit pystyvät tekemään 

kotitöitä vapaammin ja tasapuolisemmin kuin heterot, joiden sukupuoli-identiteetin 

rakentumista heteronormatiivisuuden säännöt ja hierarkiat sitovat. Tämä voi näkyä joko 

heteropareja tasapuolisempana vastuunjakona tai vahvempana reiluuden kokemuksena, 

jos epätasainen työnjako on yhdessä sovittu, eikä kulttuuristen sääntöjen sanelemaa.  

3.3 Tutkimustehtävät 
Kuten olen maininnut, Suomessa ei ole aiemmin tutkittu sateenkaariperheellisten 

kotityönjakoa kvantitatiivisesti. Ensimmäinen tutkimustehtäväni onkin tarkastella, 

miten vastuut erilaisista kotitöistä jakautuvat sateenkaariperheissä. Tutkin, jaetaanko 
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erilaiset työtehtävät tasan molemmille tai ovatko puolisot erikoistuneet eri tehtäviin, ja 

miten vastuut erilaisista kotitöistä ryhmittyvät yhteen. 

Aiemmassa tutkimuksessa on havaittu, että samaa sukupuolta olevien pariskuntien 

kotityönjako on heteropariskuntia tasapuolisempaa (esim. Bauer, 2016; Bos et al., 2004; 

Esmail, 2010; Kurdek, 1993; Kurdek, 2007). Toinen tutkimustehtäväni on selvittää, 

pitääkö tämä paikkansa myös Suomessa. Tätä selvittääkseni vertailen oman aineistoni 

kotityönjakoa koko väestöä edustavaan Tasa-arvobarometriin 2017.  

Aiemman tutkimuksen mukaan samaa sukupuolta olevat parit jakavat kotityönsä mm. 

kiinnostuksen ja osaamisen mukaan, yhdessä sopien (esim. Esmail, 2010). Myös 

käytettävissä oleva aika ja taloudelliset resurssit voivat vaikuttaa kotitöiden tekemiseen. 

Kolmas tutkimustehtäväni on tarkastella, millä perusteella suomalaisissa 

sateenkaariperheissä jaetaan kotitöitä ja miten tarkasti töiden jakamisesta on sovittu.  

Tulkitsen kotityönjaon sukupuolistuneisuutta performatiivisen sukupuolen tuottamisen 

teorian kautta (ks. Butler, 2006). Teorian mukaan esimerkiksi maskuliinisuus ei ole 

essentiaalinen miehen ominaisuus, vaan maskuliinisuutta tuotetaan merkityksellisillä 

toistoteoilla. Esimerkiksi huoltotyöt on kulttuurisesti liitetty miessukupuoleen, joten 

niitä tekemällä kuka tahansa voi tuottaa maskuliinisuutta. Koska tietyt kotityöt ovat niin 

voimakkaasti sukupuolistuneita (mies- tai naistapaisia), olen kiinnostunut siitä, 

tuottavatko sateenkaariperheelliset maskuliinisuutta tai feminiinisyyttä kotitöiden 

kautta. Neljäs tutkimustehtäväni on siis selvittää, vaikuttaako puolisoiden 

maskuliinisuus tai feminiinisyys kotityönjakoon perheessä. 

Heteropariskuntien perheissä on aiemman tutkimuksen mukaan nähtävissä, että lasten 

saaminen lisää kotitöiden heterotapaisuutta (Lammi-Taskula, 2007, s. 90; Miettinen, 

2008, s. 50). Sateenkaariperheitä koskevan tutkimuksen mukaan naisparien perheissä 

kotityönjako on heteroperheitä tasaisempaa (Bos et al., 2004; Chan ym., 1998; Dunne, 

2000), mutta on myös huomattu, että synnyttäneet äidit hoitavat enemmän lapsia kuin 

ei-synnyttäneet äidit (Downing & Goldberg, 2011; Chan ym., 1998). 

Vanhempainvapaiden pitämisen on huomattu vaikuttavan kotityönjakoon: jos myös ei-

synnyttänyt vanhempi on ollut kotona hoitamassa lapsia, kotityönjako on 

tasapuolisempaa (Lammi-Taskula, 2007, s. 89). Viides tutkimustehtäväni on tarkastella, 

miten synnyttäminen ja vanhempainvapaat näkyvät suomalaisten sateenkaariperheiden 

kotityönjaossa.  
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4 Aineisto ja menetelmät 

Olen kerännyt tutkielmani aineiston kyselytutkimuksella ja analysoinut sitä 

faktorianalyysilla ja varianssianalyysilla. Kerron tässä luvussa ensin 

kyselytutkimuksesta ja lomakesuunnittelustani. Kyselyni koko lomake ja saate ovat 

liitteenä 1. Sen jälkeen kuvaan aineiston hankintaa ja sen koostumusta, sekä vertailen 

sitä olemassa oleviin sateenkaariperhetilastoihin. Lopuksi esittelen käyttämäni 

monimuuttujamenetelmät. 

4.1 Kyselytutkimus ja lomakesuunnittelu 
Keräsin aineiston kyselytutkimuksella, johon vastattiin online-lomakkeen kautta (ks. 

tarkempi kuvaus aineistonkeruusta seuraavassa alaluvussa). Päädyin tekemään kyselyn, 

sillä sateenkaariperheiden kotitöistä ei ollut olemassa valmista aineistoa, jonka avulla 

olisin saanut vastauksia tutkimuskysymyksiini.  

Omaa aineistoa kerätessä on kiinnitettävä huomiota aineiston hankintaan liittyviin 

eettisiin kysymyksiin. Tutkittavia on informoitava tutkijan yhteystiedoista, tutkimuksen 

tavoitteesta, aineistonkeruun tavasta ja osallistumisen vapaaehtoisuudesta, tietojen 

suojaamisesta, käyttötarkoituksesta ja käyttöajasta (Kuula, 2006, s. 102). Kerroin näistä 

kaikista lomakkeen alussa olleessa saatteessa.  

Tutkielmani liikkuu arkaluonteisen asian parissa, sillä tutkittavani tai heidän 

perheenjäsenensä kuuluvat seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Seksuaalista 

suuntautumista koskevat asiat kuuluvat lainkin määritelmässä arkaluonteisten asioiden 

joukkoon (Kuula, 2006, s. 135). Käytännössä ihmiset kokevat arkaluonteisuuden eri 

tavoilla. Onkin mahdollista jättää arkaluonteisuuden määrittely tutkimuksen 

osallistujille itselleen. Jos henkilö kokee aiheen liian vaikeaksi tai yksityiseksi, hän voi 

olla osallistumatta tutkimukseen, ja siten hänen yksityisyydensuojansa varmasti 

toteutuu. Arkaluonteisiakin asioita voi tutkia, mutta silloin tutkimuseettisyydellä ja 

yksityisyyden kunnioituksella on erityisen tärkeä rooli. (Mts. 135–136.) Vastaajien 

tunnistamattomuuden säilyttämiseksi en kysynyt vastaajilta henkilökohtaisia 

tunnistetietoja, ja henkilö- ja talouskohtaisia taustatietoja olen käyttänyt tulosten 

raportointiin ryhmien, enkä yksittäisen henkilön, tasolla. 

Kyselyn avulla pystyin keräämään laajemman aineiston kuin haastattelemalla. 

Kyselytutkimus eroaa haastattelusta siten, että kyselytutkimuksessa vastaaja on 
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omillaan, ja vastaa kysymyksiin ilman haastattelijan apua (Vehkalahti, 2014, s. 11). 

Aineiston kerääminen kyselyllä mahdollisti sen, että sain lyhyessä ajassa tarpeeksi 

suuren määrän vastauksia käyttääkseni tilastollisia menetelmiä.  

Suuri määrä vastauksia ei kuitenkaan ole ainoa aineiston luotettavuuden mittari. 

Olennaisempaa on tieto siitä, miten aineisto on saatu (Töttö, 2012, s. 43). Jos olisin 

kerännyt aineistoni vain oman tuttavapiirini kautta, siinä olisi todennäköisesti 

ylikorostuneesti pääkaupunkiseutulaisia toimihenkilöitä, mutta pienemmiltä 

paikkakunnilta tuskin ketään. Yksipuolisella aineistolla saa yksipuolisen kuvan 

tutkimastaan ilmiöstä. Kutsumalla vastaajia kyselyyni valtakunnallisen järjestön ja 

Facebook-ryhmien kautta pyrin saamaan vastauksia mahdollisimman laajasti erilaisilta 

sateenkaariperheellisiltä, ja siten edustavuutta ja tietoa erilaisista tavoista tehdä ja jakaa 

kotitöitä. 

Kyselytutkimuksessa ihmisten toimintaa ja asenteita tutkitaan mittareiden välityksellä. 

Mittarit ovat erilaisia kysymyksiä ja väittämiä, joilla ilmiöitä pyritään mittaamaan. 

Ilmiöt ovat todellisuudessa moniulotteisia, mutta kyselyssä kysymysten on oltava 

konkreettisia ja selkeitä, jotta niihin voi vastata. Käsitteitä onkin kyselyn tarpeisiin 

operationalisoitava, eli työstettävä mitattavaan muotoon. (Vehkalahti, 2014, s. 17–18.) 

Lomakkeen huolellinen suunnittelu on kyselytutkimuksessa ensisijaisen tärkeää. 

Mittareiden on oltava sekä sisällöllisesti oikeita, että tilastollisesti käyttökelpoisia. 

(Vehkalahti, 2014, s. 20) Myös vastausväsymyksen ennaltaehkäisyyn on kiinnitettävä 

huomiota (mts. 48). Lomaketta työstäessäni mietin, että kysymykset mittavat niitä 

asioita, joista haluan tietää; niiden käyttökelpoisuutta erilaisiin tilastollisiin 

menetelmiin; sekä vastaajaystävällisyyttä, eli kysymysten selkeyttä ja yksiselitteisyyttä 

sekä lomakkeen pituutta. 

Kotitöiden tekemistä voi mitata eri tavoin. Tarkinta tietoa kotitöiden tekemisestä 

tuottavat ajankäyttötutkimukset, joissa vastaajat kirjaavat kaiken ajankäyttönsä 

päiväkirjaan saman tien (Miettinen, 2008, s. 20). En kuitenkaan kerännyt päiväkirja-

aineistoa, sillä päiväkirjatutkimukseen osallistuminen on hyvin työlästä, ja arvioin, että 

en saisi sillä kerättyä tarpeeksi suurta vastaajamäärää. 

Kotitöiden tekemiseen käytetystä ajasta voi kysyä myös jälkikäteen, mutta silloin 

haasteena on, että muistikuva tehdyn kotityön määrästä ei ole totuudenmukainen. Kun 

jälkikäteen kysytään omasta ajankäytöstä kotitöihin, vastaajat usein yliarvioivat 
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käyttämänsä ajan määrän. Puolisoiden ajankäyttöä arvioidessa puolestaan aliarvioidaan 

puolisoiden kotitöihin käyttämää aikaa. Ajankäyttömittarit eivät myös kuvaa kovin 

hyvin sellaisia kotitöitä, jotka eivät näy konkreettisena toimintana. Ajatustyötä, joka 

liittyy kotitöihin, on hankalaa mitata ajankäyttötutkimuksilla, sillä se usein tapahtuu 

jonkun muun konkreettisen toiminnan ohella. (Mts. 21.) 

Ajankäytön mittaamisen lisäksi on mahdollista kysyä kotitöiden suhteellisesta 

jakautumisesta perheenjäsenten välillä. Päädyin itse kysymään kotitöiden tekemisestä 

suhteessa puolisoon, koska olen kiinnostunut suhteellisesta työnjaosta puolisoiden 

välillä, enkä niinkään työhön käytetyn ajan määrästä, joka voi vaihdella paljonkin eri 

perheissä. On kuitenkin huomattava, että myös suhteellisen työnjaon arvioinnin 

haasteena on, että vastaajat yliarvioivat helposti oman osuutensa ja aliarvioivat 

puolisonsa osuuden, sillä oma työ on itselle aina näkyvämpää (mts. 21).  

Varsinaisten kotitöiden tekemistä ja niiden vastuunjakoa koskevien kysymysten lisäksi 

halusin selvittää muitakin kotitöiden tekemiseen liittyviä asioita, kuten osaamista, 

pitämistä, avunsaamista ja tyytyväisyyttä kotityönjakoon, joihin pelkkä ajankäytön 

tutkiminen ei olisi vastannut. Kyselylomakkeella on helppo kysyä erilaisia aiheeseen 

liittyviä kysymyksiä. 

Vertailen osaa tuloksistani Tasa-arvobarometriin 2017, joten osa kysymyksistäni on 

samoja kuin siinä. Tasa-arvobarometrissa on kysytty yksittäisten kotitöiden 

vastuunjaosta, ja tein kotityölistaan muutaman lisäyksen. Lisäsin mukaan 

kokonaisvastuun kotitöiden suunnittelusta ja hoitumisesta, eli ns. metatyön. Metakotityö 

on näkymätöntä, ja se jää usein mittausten ulkopuolelle (Luukinen, 2017). Lisäsin myös 

lapsiin liittyviin kotitöihin lasten vaatehuollon, sillä se työllistää lapsiperheitä paljon 

(Adolfsen, 2020). Kotityövastuiden jakamisen lisäksi kysyin myös kokemusta 

kotityövastuun liiallisuudesta samalla tavalla kuin Tasa-arvobarometrissa. 

Otin mallia Kurdekilta (2007), joka on mitannut kotitöihin liittyviä asioita, ja mittasin 5- 

ja 7-portaisilla Likert-asteikoilla kotitöiden ajallista jakautumista puolisoiden välillä, 

kiinnostuneisuutta, taitavuutta, tyytyväisyyttä työnjakoon ja sopimista. Maskuliinisuus–

feminiinisyys-mittareihin otin inspiraatiota Magliozzilta ym. (2016), jotka käyttivät 7-

portaista asteikkoa kysyäkseen ihmisten maskuliinisuuden ja feminiinisyyden 
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kokemuksesta2. Kysyin virallista sukupuolta, mutta sen lisäksi halusin antaa vastaajille 

mahdollisuuden kertoa omasta sukupuolen määrittelystään tai olla määrittelemättä sitä 

(ks. Seta, Sateenkaarisanasto, 2021). Muiden henkilökohtaisten taustatietokysymysten, 

kuten koulutustason ja sosioekonomisen aseman, muotoilujen esimerkkeinä käytin 

Tasa-arvobarometrin ja Tilastokeskuksen vastaavia kysymyksiä. Muut kysymykset olen 

muotoillut itse.  

Kyselyissä on tyypillistä, että osa vastaajista jättää kyselyyn vastaamisen kesken. Sitä, 

että osa vastaajista vastaa lomakkeeseen vain osittain, kutsutaan eräkadoksi (Vehkalahti, 

2014, s. 81). Myös omassa aineistossani kyselyn ensimmäisissä kysymyksissä 

vastausmäärä on suurempi kuin viimeisissä kysymyksissä. Ennakoin tätä vastaajakatoa 

rakentamalla lomakkeeni siten, että laitoin tärkeimmän kysymykseni (yksittäisten 

kotitöiden päävastuu) lomakkeen alkuun. Koska en tiennyt, kuinka paljon vastaajia 

saisin, halusin varmistaa mahdollisimman suuren vastausmäärän juuri tähän 

kysymykseen. Sen jälkeen kysyin muut kotitöihin liittyvät kysymykset ja viimeiseksi 

vastaajien taustatiedot. Vastausmäärät siis vaihtelevat eri kysymyksissä, koska vastaajia 

on lopettanut kesken eri kohdissa kyselyä. Vastaajamäärä vaihtelee myös siksi, etten 

laittanut suurinta osaa kysymyksistä pakollisiksi vastata. Halusin, että vastaajat eivät 

lopettaisi koko kyselyä, jos eteen tulisi kysymys, johon he eivät haluaisi vastata. 

Vastaajien taustatiedot kysytään usein heti kyselyn alussa. Valitsin kuitenkin kysyä ne 

vasta lopuksi, koska halusin mahdollisimman paljon vastauksia kotityökysymyksiini. 

Ajattelin myös, että taustatietojen kysyminen lopuksi auttaa myös mahdolliseen 

vastaajaväsymykseen, sillä omia taustatietoja ei tarvitse miettiä samalla tavalla kuin 

varsinaisia sisällöllisiä kysymyksiä, joten niihin jaksaa vastata, vaikka olisi muuten jo 

väsynyt vastaamiseen. 

4.2 Aineistonkeruu 
Olen kerännyt tutkielmani aineiston online-kyselynä, johon kutsuin vastaajia eri tavoin. 

Aloitin vastausten keräämisen joulukuun 2020 alkupuolella ja lopetin helmikuun alussa 

2021. Kutsu ilmestyi Sateenkaariperheet ry:n uutiskirjeessä sekä joulukuussa 2020 että 

                                                 
2 Magliozzi ym. kysyivät sekä omasta näkemyksestä, että muiden näkemyksestä: “In general, how do you 
see yourself?” sekä “In general, how do most people see you?”. Molemmista kysyttiin ”Feminine” ja 
”Masculine” vastausvaihtoehdoilla ”Not at all”, ”1”, ”2”, ”3”, ”4”, ”5”, ”Very”. Kysyin aineistoltani vain 
omasta kokemuksesta maskuliinisuuden ja feminiinisyyden suhteen skaalalla 1–7 (1=En lainkaan, 
7=Erittäin paljon). Lisäsin myös vaihtoehdon ”En halua vastata”.  
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tammikuussa 2021. Lisäksi Sateenkaariperheet ry laittoi kutsun valtakunnalliselle 

Facebook-sivulleen, ja pyysin myös eri paikkakuntien Sateenkaariperheet ry:n 

paikallistiimejä jakamaan kutsun omille Facebook-sivuilleen. Lisäksi kutsu on laitettu 

Sateenkaariperheet-nimiseen Facebook-ryhmään, joka ei ole järjestön oma sivu, vaan 

avoin kaikille sateenkaariperheille. Pyysin myös joitain sateenkaariperheellisiä ystäviäni 

vastaamaan ja laittamaan kutsua eteenpäin sateenkaariperheellisille tuttavilleen. Eniten 

vastauksia tuli Facebook-kutsujen laittamisen jälkeen (kuvio 1).  

 

Kuvio 1. Vastausten lukumäärä 

4.3 Aineistokuvaus 
Kyselyyn vastasi 192 henkilöä, joista 167 täytti sen kokonaan. Vastaajien henkilö- ja 

talouskohtaisia taustatietoja kysyttiin lomakkeen loppuosassa, eli minulla on 

taustatiedot 167 vastaajasta. Käytän kokonaisia vastauksia silloin, kun tarvitsen 

analyysiini vastaajien taustatietoja, ja keskeneräisiä vastauksia silloin, kun taustatietoja 

ei tarvita, jotta saisin analyysiin mahdollisimman suuren vastaajamäärän. Keskeneräiset 

vastaukset ovat mukana kotityönjaosta yleisesti kertovissa ja yksittäisten 

kotitaloustyövastuiden jakautumisen tuloksissa sekä niistä tehdyssä faktorianalyysissa, 

sillä niissä ei käsitellä taustatietoja. Pelkkiä kokonaisia vastauksia käytän 

aineistokuvauksessa, jossa käyn läpi taustatietojen jakaumia, sekä kaikissa analyyseissa, 

jossa tarkastelen tuloksia suhteessa taustamuuttujiin. 

Kerron seuraavaksi näytteen rakenteesta kokonaisten vastausten osalta. Suurimpaan 

osaan kysymyksistä ei ollut pakollista vastata, joten kysymyskohtaiset vastaajamäärät 

saattavat poiketa hieman toisistaan.  

Vastaajien ja heidän puolisoidensa ikäjakaumat ja sukupuolet ovat nähtävissä 

liitetaulukossa 1. Vastaajien iän keskiarvo oli 36 vuotta, mediaani on 36 vuotta, ja 

vastaajien puolisoiden iän keskiarvo 35.8 vuotta ja mediaani 36 vuotta. Aineiston nuorin 
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vastaaja on 20-vuotias ja vanhin 66-vuotias. Aineiston vastaajien puolisoista nuorin on 

19-vuotias ja vanhin 68-vuotias.  

Vastaajista 23 % on alle 30-vuotiaita, 46 % 30–39-vuotiaita ja 31 % yli 40-vuotiaita. 

Vastaajien puolisoiden ikäjakauma on lähes sama (23 %, 45 %, 32 %). Suomessa 18–

64-vuotiaassa väestössä jokaista viiden vuoden ikäluokkaa on noin 10–11 % (SVT: 

Väestörakenne, 2021). Vastaajajoukko on siis voimakkaasti painottunut 30–39-

vuotiaisiin, joita väestössä on 23 %. Toisaalta vastaajissa on selvästi vähemmän yli 40- 

ja etenkin yli 50-vuotiaita kuin väestössä, mikä on ymmärrettävää, kun kyseessä on 

joukko, jolla on lapsia tai jotka harkitsevat lasten hankintaa. Koska aineistoni 

ikärakenne on väestöstä poikkeava, vertaillessani tuloksiani koko väestöä koskevan 

Tasa-arvobarometrin tuloksiin rajaan tarkastelun alle 45-vuotiaisiin. 

Vastaajista 95 % on viralliselta sukupuoleltaan naisia. 86 % vastaajista kokee virallisen 

sukupuolensa sopivan omaan sukupuolenmäärittelyynsä. Muunsukupuoliseksi itsensä 

kokee 8 % vastaajista ja transtaustaisia on 4 %. Muunsukupuoliset on luokiteltu heidän 

itsensä kertoman avoimen vastauksen perusteella ja transtaustaisissa on sekä avoimessa 

vastauksessa transihmiseksi itsensä määritelleet että ne, joilla on aiemmin ollut ristiriita 

virallisen sukupuolensa kanssa. 2 % vastaajista ei halunnut kertoa omasta 

sukupuolenmäärittelystään. 

Puolisoista 93 % on virallisesti naisia. Puolisoista 87 % kokee oman 

sukupuolenmäärittelynsä sopivan viralliseen sukupuoleensa. Muunsukupuolisia 

puolisoista on 3 % ja transtaustaisia 7 %. Vastaajista 3 % ei halua kertoa puolisonsa 

sukupuolenmäärittelystä. 

Valtaosa vastauksista koskee siis kotityönjakoa kahden naisen talouksissa. Vastaajista 

19 % elää perheessä, jossa vähintään toinen perheen puolisoista on trans- tai 

muunsukupuolinen. Perheitä, joissa molemmat puolisot ovat miehiä, on 2 % (N=3). 

Perheitä, joissa toinen puoliso on nainen ja toinen mies, eikä kummallakaan ole (ollut) 

ristiriitaa virallisen sukupuolensa kanssa, on myös 2 % (N=3).  

Kysyin vastaajilta, ketkä asuvat heidän kanssaan samassa taloudessa, mukaan lukien 

myös osa-aikaisesti taloudessa asuvat lapset. Liitetaulukossa 2 on nähtävillä taloudessa 

asuvat henkilöt, taloudessa asuvien henkilöiden lukumäärä sekä puolisoiden yhdessä 

asuttujen vuosien jakauma. Pyysin tutkimuskutsussa vastauksia sellaisilta henkilöiltä, 

jotka asuvat tai ovat asuneet puolison kanssa. Vastaajista 95 % asuukin tällä hetkellä 
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puolison kanssa, ja ne, jotka eivät asu, vastasivat edellisen suhteensa perusteella. 

Vastaajista 69 %:n kotona asuu myös lapsia. Kolmannes vastaajista asuu kahden hengen 

taloudessa, kolmannes kolmen hengen taloudessa ja neljännes neljän hengen taloudessa. 

Vastaajista 10 % asuu yli neljän hengen taloudessa ja yksi vastaaja asuu yksin. Puolison 

kanssa asuvista 26 % on asunut puolisonsa kanssa 10 vuotta tai pidempään, 35 % 5–9 

vuotta ja 38 % alle viisi vuotta. 

Vastaajista 69 % asuu taloudessa, johon kuuluu lapsia. Talouden lapset, 

vanhempainvapaiden pitäminen ja lasten synnyttäjät näkyvät liitetaulukossa 3. 

Aineistoni perheiden lasten määrän jakauma on hyvin samanlainen kuin koko väestössä: 

kaikista Suomen lapsiperheistä yksilapsisia on samoin 43 %, kaksilapsisia 39 % ja 

kolme tai enemmän lasta on 18 %:ssa (SVT: Perheet, 2021). Aineistoni lapsiperheistä 

valtaosassa (77 %) on alle kouluikäisiä lapsia. Osuus on selvästi suurempi kuin koko 

väestössä (48 %). Aineistoni perheissä on myös paljon vauvoja ja taaperoita (0–2-

vuotiaita 47 %:ssa aineistoni lapsiperheistä). 

Suurimmassa osassa niistä vastaajien kotitalouksista, joissa on lapsia, vastaaja on 

synnyttänyt lapsen (63 %) ja puolessa (50 %) vastaajan nykyinen puoliso. Talouksia, 

joissa sekä vastaaja että hänen nykyinen puolisonsa ovat synnyttäneet, on 17 %. 13 

%:ssa lapsitalouksista joku muu kuin nykyiset puolisot on synnyttänyt taloudessa 

asuvan lapsen. 

Vanhempainvapaalla on ollut tai tällä hetkellä on noin puolet vastaajista (53 %) sekä 

noin puolet (51 %) puolisoista. Molemmat puolisot ovat olleet vanhempainvapaalla 37 

%:ssa perheistä. Perheissä, joissa molemmat ovat olleet vanhempainvapailla, vastaaja 

on hoitanut lapsia pidempään kotona 41 %:ssa talouksista ja puoliso pidempään 33 

%:ssa. Talouksista 26 %:ssa molemmat puolisot ovat olleet lasten kanssa kotona suurin 

piirtein yhtä pitkän ajan. 

Vastaajien ja heidän puolisoidensa ammattiasemien ja koulutustasojen jakaumat ovat 

nähtävissä liitetaulukossa 4. Vastaajista noin kolmannes (34 %) on johtavassa asemassa 

tai toimihenkilöitä. Työntekijöitä on samoin reilu kolmannes (35 %). Seuraavaksi eniten 

on opiskelijoita (14 %), ja yrittäjiä, eläkkeellä, työttömänä tai lapsia tai muita 

hoitamassa kuitakin muutama prosentti. Vastaajien puolisoiden ammattiasemien 

jakautuma on hyvin samankaltainen kuin vastaajilla. Vuonna 2018 Suomen 18–64-

vuotiaassa väestössä työntekijöitä oli 20 % ja opiskelijoita vain 6 %, eli näitä 
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aineistossani on suhteellisesti enemmän, ja muita ammattiasemia puolestaan hieman 

vähemmän (SVT: Työssäkäynti, 2021).  

Työssäkäyvien vastaajien ansiotyötuntien määrän keskiarvo on 35.8 tuntia viikossa, 

mediaani 38 tuntia. Puolisoilla keskiarvo on 35.6 tuntia viikossa ja mediaani 38, eli 

lähes samat kuin vastaajilla.  

Sekä vastaajat että heidän puolisonsa ovat selvästi useammin korkeakoulutettuja kuin 

väestö keskimäärin. Vuonna 2019 Suomessa korkea-asteen tutkinnon oli suorittanut 32 

% yli 15-vuotiaasta väestöstä (SVT: Väestön koulutusrakenne, 2021), kun aineistoni 

vastaajista 5 % on suorittanut lisensiaatin- tai tohtorintutkinnon, 35 % ylemmän ja 35 % 

alemman korkeakoulututkinnon. Vastaajien puolisoista 5 % on suorittanut lisensiaatin- 

tai tohtorintutkinnon, 30 % ylemmän ja 26 % alemman korkeakoulututkinnon. 

Vastaajissa on siis enemmän korkeamman koulutustason saavuttaneita kuin vastaajien 

puolisoissa. Aiemmassa kansainvälisessä tutkimuksessa on havaittu, että lesbot ovat 

muuta väestöä useammin korkeakoulutettuja (Bos et al., 2004). Voi myös olla, että 

korkeasti koulutetut vastaavat tutkimuskyselyihin useammin kuin ei-korkeakoulutetut.  

Vastaajien tulojakauma on nähtävissä liitetaulukossa 5. Vastaajien 

kuukausibruttotulojen keskiarvo on 2895 eur ja mediaani 2800 eur3. Yli 3500 eur/kk 

ansaitsee vajaa kolmannes vastaajista (31 %), hieman pienempi osuus (28 %) ansaitsee 

2500–3499 eur/kk, 23 % ansaitsee 1500–2499 eur/kk ja 18 %:n tulot ovat alle 1500 

eur/kk. 30 % vastaajista kertoo, että heillä on puolisoaan suuremmat tulot, 29 %:n tulot 

ovat suunnilleen samansuuruiset ja 40 %:lla vastaajista puolisolla on suuremmat tulot. 

Kaikki maakunnat olivat edustettuina vastaajien asuinpaikkoina, paitsi Ahvenanmaa ja 

Satakunta. Vastaajien asuinpaikat näkyvät liitetaulukossa 6. Eniten vastaajia asuu 

Uudellamaalla, 57 %. Vastaajista 9 % asuu Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa 7 %, ja 

Pohjois-Pohjanmaalla 6 %. Sekä Keski-Suomessa että Pohjois-Savossa asuu 4 % 

vastaajista. Lopuissa maakunnissa on kussakin yksi tai kaksi vastaajaa.   

Valtaosa, eli 65 % vastaajista asuu suuressa, yli 150 000 asukkaan kaupungissa. 

Vastaajista 7 % asuu 70–150 000 asukkaan kaupungeissa, 10 % 30–70 000 asukkaan 

                                                 
3 En ottanut tässä mukaan kahta vastausta, jotka vaikuttivat liian suurilta ollakseen kuukausituloja (ylempi 
toimihenkilö 58 000€ ja yrittäjä 25 000€). 
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kaupungeissa, 9 % alle 30 000 asukkaan kaupungeissa ja 9 % maaseutumaisessa 

kunnassa.  

4.4 Sateenkaariperheiden tilastointi ja aineiston vertailu 
sateenkaariperhetilastoihin 
Seuraavaksi kerron sateenkaariperheiden tilastoinnista ja siihen liittyvistä haasteista. 

Vertailen myös aineistoni sukupuolijakaumaa ja lasten ikiä perhetilastoihin, mutta on 

muistettava, että tilastoissa näkyy vain osa sateenkaariperheistä, kun omassa 

aineistossani voi olla myös perheitä, jotka eivät näy tilastoissa. Alaluvun lopuksi 

vertailen vielä aineistoani Sateenkaariperheet ry:n jäsenistöstä saatavilla olevaan 

tietoon. 

Samaa sukupuolta olevien perheet ovat näkyneet heteroperheitä huonommin tilastoissa, 

ja syitä siihen on useita. Ensinnäkin ilmiö on tunnistettava virallisesti, jotta siitä voidaan 

saada virallisia tilastoja. Samaa sukupuolta olevia pareja ei pystytty tunnistamaan 

väestörekistereistä ennen kuin rekisteröity parisuhde ja myöhemmin avioliitto tuli heille 

mahdolliseksi. Nämä lainsäädännön muutokset ovatkin tuoneet muiden oikeuksien 

lisäksi parannuksia myös samaa sukupuolta olevien parien tilastointiin, kun parisuhteet 

ovat tulleet näkyviksi. (Keski-Petäjä, 2019.)  

Samaa sukupuolta olevien avoliittoja ei edelleenkään tilastoida. Virheen 

mahdollisuuden on arvioitu olevan liian suuri, sillä avopareja ei voi osoitetietojen 

perusteella erottaa samaa sukupuolta olevista kämppiksistä. (Mt.) Tähän on kuitenkin 

tullut yksi poikkeus äitiyslain tultua voimaan vuonna 2019: nykyään naisavoparit, joilla 

on vahvistetusti yhteisiä lapsia, tilastoidaan avopareiksi. Tällaisia perheitä oli vuonna 

2020 yhteensä 27. (SVT, Perheet, 2021.) 

Vuoden 2019 lopussa Suomessa oli perhetilaston mukaan 6944 henkilöä, jotka asuvat 

rekisteröidyssä parisuhteessa tai avioliitossa samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa. 

Mukana luvussa eivät ole henkilöt, jotka eivät asu yhdessä rekisteröidyn tai 

aviopuolisonsa kanssa. (Lipasti & Pietiläinen, 2020.) Kuten mainittu, avoliitossa asuvat 

samaa sukupuolta olevat parit jäävät perhetilaston ulkopuolelle, pois lukien yhteisen 

lapsen äitiyden vahvistaneet naisavoparit. Lisäksi tilastoimatta jäävät monet muutkin 

perhemuodot, joissa joku vanhemmista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön, 

kuten yhden aikuisen perheet, tai perheet, joissa puolisot ovat viralliselta sukupuoleltaan 

mies ja nainen, mutta toisen tai molempien tosiasiallinen sukupuoli ei vastaa virallista 



24 
 

 

määritelmää. On myös perheitä, jotka näkyvät tilastoissa yhden tai kahden vanhemman 

perheinä, vaikka vanhempia olisi todellisuudessa useampia, ja lapsella voi olla vain yksi 

virallinen asuinpaikka, vaikka koteja olisi useammassa perheyksikössä. 

Perhetilastossa vuonna 2019 näkyvistä 3472 samaa sukupuolta olevan puolison 

perheestä 873 on lapsiperheitä. Perhetilastoista ilmenee, että lapsiperheiden osuus 

samaa sukupuolta olevien perheistä on kasvanut voimakkaasti tilastoinnin aikana. Kun 

rekisteröity parisuhde tuli mahdolliseksi vuonna 2002, lapsiperheitä oli alle 10 % samaa 

sukupuolta olevien puolisoiden perheistä, ja vuonna 2019 osuus oli jo 25 %. Valtaosa 

perhetilaston sateenkaarilapsiperheistä on naisparien perheitä. Naisparien perheistä noin 

40 % oli lapsiperheitä vuonna 2019. Lapsiperheiden osuus miesparien perheistä on ollut 

koko tilastoinnin ajan vain noin prosentti. (Mt.) 

Tilastot ovat miesparien perheiden määrän suhteen linjassa tutkielman aineiston kanssa, 

jossa myös oli hyvin pieni määrä miespareja. Miesparin tai itsellisen miehen 

mahdollisuudet saada lapsi ovatkin paljon rajoitetummat kuin naisten. Heille on tällä 

hetkellä mahdollista tulla vanhemmaksi kumppanuusvanhemmuuden tai adoption kautta 

tai sijaisvanhempana. Sijaissynnytyksen kautta on tällä hetkellä mahdollista hankkia 

lapsi kotimaassa epävirallisten järjestelyjen kautta tai ulkomaisten järjestelyjen avulla. 

Naiset puolestaan voivat edellä mainittujen mahdollisuuksien lisäksi pyrkiä tulemaan 

itse raskaaksi joko epävirallisten järjestelyjen tai hedelmöityshoitojen kautta. 

(Sateenkaariperheet, Miten lapsia tehdään, 2021.) 

Lasten ikäjakauma aineistossa on myös linjassa tilastoitujen sateenkaariperheiden lasten 

ikien kanssa. Sateenkaariperheiden lapset ovat useammin alle kouluikäisiä kuin muissa 

perheissä. Kun kaikista lapsista 0–2-vuotiaita on alle 15 % ja 3–6-vuotiaita reilut 20 %, 

sateenkaariperheiden lapsista osuudet ovat molemmissa ikäryhmissä reilu neljännes 

lapsista – eli yli puolet sateenkaariperheiden lapsista on alle kouluikäisiä. Kaikista 

lapsista kouluikäisiä on noin kaksi kolmannesta: 7–12-vuotiaita yli 35 % ja 13–18-

vuotiaita vajaa 30 %. Sateenkaariperheiden lapsista 7–12-vuotiaita on alle 30 %, ja 13–

18-vuotiaita alle 15 %. (Lipasti & Pietiläinen, 2020.) Tutkielmani aineiston talouksissa 

eri ikäluokkien osuudet kaikkien lasten yhteismäärästä ovat seuraavat: 0–2-vuotiaita 31 

%, 3–6-vuotiaita 31 %, 7–12-vuotiaita 25 % ja 13–18-vuotiaita 13 %. 

Naisparien lapsiperheiden määrän voimakas kasvu 2000-luvulla ja lasten iän 

painottuminen alle kouluikäisiin tarkoittaa, että naisparit ovat saaneet viime vuosien 
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aikana lapsia enemmän kuin aiemmin. Tämä selittää myös sitä, miksi aineistossa on 

vähemmän yli 45-vuotiaita vanhempia kuin väestössä keskimäärin: naispareista suuri 

osa on vielä lastensaanti-iässä tai ollut siinä äskettäin. Naisparien perheiden määrän 

kasvu heijastelee sitä, että 2000-luvun aikana asenneilmapiiri on muuttunut 

myönteisemmäksi ja lainsäädäntö yhdenvertaisemmaksi seksuaalivähemmistöjen 

suhteen: 2007 naisparit saivat oikeuden hedelmöityshoitoihin, 2009 rekisteröidyssä 

parisuhteessa olevat saivat perheen sisäisen adoptio-oikeuden ja tasa-arvoinen 

avioliittolaki tuli voimaan 2017 (Aarnio ym., 2018). Äitiyslaki, joka mahdollistaa 

hedelmöityshoidoilla syntyvän lapsen juridisen suhteen molempiin äiteihinsä ilman 

perheen sisäistä adoptiota, tuli voimaan vuonna 2019 (Seta, Äitiyslaki, 2021). 

Sain Sateenkaariperheet ry:ltä tiedon heidän jäsentensä asuinpaikasta niiden 

paikkakuntien osin, joissa on yli 5 jäsentä. Jäsenissä on mukana myös lapsijäsenet. 

Aineiston rakenne noudattelee Sateenkaariperheiden jäsenten asuinpaikkoja sikäli, että 

noin puolet asuu pääkaupunkiseudulla (yhdistyksessä 55 %, näytteessä 49 %), 

seuraavaksi eniten on tamperelaisia (8 % ja 7 %) ja turkulaisia (7 % ja 4 %) ja muita 

suuria kaupunkeja on joitakin prosentteja. Päättelin vastaajien asuinkaupungit heidän 

vastaustensa maakuntien ja paikkakuntien suuruuden perusteella. Kaikki kaupungit ja 

niissä asuvat jäsenet sekä vastaajat ovat nähtävissä liitetaulukossa 7. 

Sateenkaariperheet ry:llä ei ole tietoa jäsentensä sukupuoli- tai ikäjakaumasta, joten en 

pysty vertailemaan niitä aineistooni. Asuinpaikkajakauman perusteella voi kuitenkin 

sanoa, että aineistoni edustaa suomalaisia sateenkaariperheitä hyvin ainakin 

maantieteellisesti. 

4.5 Faktorianalyysi 
Seuraavaksi esittelen käyttämäni monimuuttujamenetelmät, ensin faktorianalyysin ja 

sen jälkeen varianssianalyysin.  

Tein yksittäisten kotitöiden vastuunkannosta ryhmittelyn faktorianalyysin avulla. 

Muodostin faktorit yksittäisiä kotitöitä edustavien muuttujien perusteella nähdäkseni, 

mitkä kotityöt ovat sellaisia, joista vastuunkanto kerääntyy tyypillisesti samalle taholle. 

Löydettyäni faktorit tulkitsin, mikä samalle faktorille latautuneita kotitöitä yhdistää. 

Jatkoin faktoreiden tarkastelua varianssianalyysilla, jonka avulla tutkin sitä, onko 

tekevätkö tietynlaiset puolisot enemmän tiettyä kotityötyyppiä. 
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Faktorointi tekee kotitöiden tarkastelusta ensinnäkin taloudellista: yksittäisten 

kotitöiden sijaan pääsin tutkimaan kotityöryhmiä. Koska ryhmiä on luonnollisesti 

vähemmän kuin yksittäisiä kotitöitä, analyysi on selkeämpää. Lisäksi on kiinnostavaa, 

millaisia faktoreita muodostuu. Kun näen, miten yksittäiset kotityöt ryhmittyvät, voin 

tehdä tulkintaa siitä, mitkä ominaisuudet niitä yhdistävät. 

Faktorit sopivat myös hyvin jatkoanalyyseihin. Käytän varianssianalyysissa löytämieni 

faktoreiden perusteella laskettuja faktoripistemuuttujia. Usein faktoroinnin perusteella 

muodostetaan summamuuttujia, mutta valitsin faktoripistemuuttujat, koska niiden avulla 

näen selkeämmin kotityövastuiden jakautumisen vastaajan ja puolison välillä. Koska 

faktoripistemuuttujat skaalataan niin, että niiden keskiarvo on nolla, niiden arvojen 

negatiivisuus ja positiivisuus kertovat ulottuvuuden suunnasta (Vehkalahti, 2014, 

s.111). Omaa faktorianalyysiani tulkitaan siten, että mitä negatiivisempi arvo on, sitä 

lähempänä vastuu on vastaajaa itseään, ja mitä positiivisempi, sitä lähempänä puolisoa. 

Lähellä nollaa vastuu on jakautunut tasaisesti molemmille. Taustamuuttujista 

muodostettujen ryhmien tarkastelu varianssianalyysilla on siis selkeää, kun voin 

vertailla niiden faktoripisteiden keskiarvojen etäisyyttä nollasta. 

Faktorianalyysin yksi tarkoitus on tiivistää tietoa. Jos muuttujia on paljon, niiden 

yhteisvaihtelua on hankalaa tulkita isosta korrelaatiomatriisista. Faktorianalyysin avulla 

voidaan tarkastella useiden muuttujien samanaikaista yhteisvaihtelua. (Nummenmaa, 

2009, s. 396–397.) 

Jos käsitteellisesti toisiaan lähellä olevien mittareiden välillä on voimakas korrelaatio, 

voidaan ajatella, että ne mittaavat samaa ulottuvuutta. Faktorianalyysin tavoitteena on 

löytää nämä taustalla piilevät ulottuvuudet. Faktorianalyysissa siis etsitään muuttujien 

välillä olevien yhteyksien taustalla olevaa piilorakennetta. (Jokivuori & Hietala, 2007, s. 

89–90.) 

Muuttujien keskinäinen korrelaatio on faktorianalyysin tekemisen edellytys. Jos 

yhteisvaihtelua ei esiinny, sitä ei voi tiivistää eikä löytää muuttujille yhteistä 

piilorakennetta. (Jokivuori & Hietala 2007, s. 93.) Muuttujajoukon 

korrelointiominaisuuksia testataan Kaiser-Meyer-Olkinin (KMO) ja Bartlettin testeillä. 

KMO-testin tulee olla yli 0.6, jotta muuttujat olisivat faktoroitavissa. Pienet KMO-arvot 

tarkoittavat, että muuttujaparien välisiä korrelaatioita ei voida selittää muiden 

muuttujien avulla. Bartlettin sfäärisyystesti testaa korrelaatiomatriisin diagonaalisuutta, 
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eli sitä, korreloivatko muuttujat vain itsensä kanssa, ja sen pitäisi olla tilastollisesti 

merkitsevä, jotta oletus korrelaatiomatriisin diagonaalisuudesta olisi hyvin 

epätodennäköinen. (Mts. 96.) 

Matemaattinen menettely, jossa malliin tulevat faktorit ja niiden lataukset määritellään, 

on nimeltään ekstraktointi. Ekstraktointimenetelmiä on useita ja ne tuottavat erilaisia 

lopputuloksia. Valitsin ekstraktointimenetelmäksi Maximum Likelihoodin, joka tuottaa 

faktorilataukset siten, että ”niiden tuottaman korrelaatiomatriisin havaitseminen 

populaatiossa olisi mahdollisimman todennäköistä” (Nummenmaa, 2009, s. 410). 

Lisäksi faktorianalyysissa pitää valita rotaatiomenetelmä. Rotatoiminen pyrkii 

maksimoimaan yksittäisen muuttujan lataukset yhteen faktoriin, ja samalla 

minimoimaan lataukset muihin faktoreihin. Näin faktorimallista saadaan selkeämpi, kun 

yhden muuttujan vaihtelua on kuvaamassa mahdollisimman vähän faktoreita. 

Rotaatiomenetelmiä on kahta päätyyppiä: suorakulmaisia, joissa faktoreilla ei ole 

riippuvuutta toisiinsa, ja vinokulmaisia, joissa faktoreiden välillä voi olla yhteyksiä. 

(Nummenmaa, 2009, s. 411.) Valitsin rotaatiomenetelmäksi suorakulmaisen Varimaxin, 

sillä oletan, että faktorien välillä ei ole yhteyksiä. Faktorimallia on myös selkeämpää 

tulkita, kun faktorit eivät korreloi keskenään. 

Faktorianalyysissa tulkitaan erilaisia tunnuslukuja: faktorien latauksia ja ominaisarvoja 

sekä muuttujien kommunaliteetteja. Faktorien lataukset kertovat siitä, kuinka paljon 

kyseinen faktori selittää kyseisen muuttujan vaihtelusta. Jos lataus on suuri, faktori 

selittää muuttujan vaihtelua hyvin. Faktorin ominaisarvo puolestaan kertoo siitä, kuinka 

paljon faktori selittää koko muuttujajoukon vaihtelusta. Mitä suurempi ominaisarvo, sitä 

suuremman osan faktori selittää kokonaisvaihtelua. Kommunaliteetti puolestaan mittaa, 

kuinka hyvin faktorimalli kuvaa yksittäisen muuttujan vaihtelua. (Nummenmaa, 2009, 

s. 402–403) 

Faktorianalyysia tehdessäni olen tarkastellut kaikkia näitä arvoja, ja hakenut 

faktorimallia, jossa jokaiselle faktorille latautuu vähintään kaksi muuttujaa arvolla >.4, 

ja että faktorien ominaisarvo olisi vähintään lähellä yhtä. Olen poistanut mallista 

muuttujat, joiden kommunaliteetti on alle .3. Selostan tekemäni valinnat tarkemmin 

luvussa 5.4.  
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4.6 Varianssianalyysi 
Halusin selvittää, mitkä puolisoiden ominaisuudet vaikuttavat siihen, minkälaisista 

kotitöistä he ovat vastuussa. Tätä varten käytin varianssianalyysia, jolla tutkin 

faktoripistemuuttujia.  

Varianssianalyysissa (ANOVA) tarkastellaan, onko selitettävän muuttujan keskiarvossa 

tilastollisesti merkitseviä eroja selitettävän muuttujan luokissa. Varianssianalyysissa 

tehdään seuraavia oletuksia: selitettävä muuttuja on jatkuva ja selittävä muuttuja 

kategorinen; otos on normaalisti jakautuneesta populaatiosta; populaatiovarianssit ovat 

yhtä suuria; vertailtavien ryhmien koko on yli 20; vertailtavat ryhmät ovat yhtä suuria. 

(Nummenmaa, 2009, s. 194.) 

Omassa analyysissani faktoripistemuuttujat sopivat hyvin selitettäviksi muuttujiksi 

varianssianalyysiin, sillä ne ovat jatkuvia. Puolisoiden ominaisuudet, joita käytän 

selittävinä muuttujina, ovat puolestaan luokiteltuja. Faktoripistemuuttujat myös 

lähestyvät luonnostaan normaalijakaumaa (Vehkalahti, 2014, s. 110).  

Ryhmien varianssien yhtäsuuruutta testataan Levenen testillä. Jos Levenen testi saa 

arvon p<.05, voidaan käyttää korjattua F-arvoa, jollaisen saa mm. Welchin testistä, joka 

ei oleta samansuuruisia variansseja (Horn, 2008). Omissa tuloksissani olen saanut 

joitakin merkitseviä tuloksia Levenen testistä, joten olen näiden osin käyttänyt Welchin 

testiä ja raportoinnissa olen kirjoittanut näihin kohtiin Welch. 

Tapauksissa, joissa varianssianalyysissa löytyy merkitsevä ero, mutta selittävässä 

muuttujassa on useampi kuin kaksi luokkaa, pitää tutkia erikseen, mitkä luokat 

poikkeavat toisistaan. Tämä tehdään post hoc -vertailujen avulla (Nummenmaa, 2009, s. 

207). Silloin, kun varianssien yhtäsuuruus on todettu Levenen testillä, olen käyttänyt 

Bonferronia. Silloin, kun Levenen testi on ollut merkitsevä, olen käyttänyt post hoc -

testinä Games-Howellia, joka sopii tilanteeseen, jossa varianssien yhtäsuuruus ei 

toteudu (Horn, 2008). 

Osassa vertailujani selittävien tekijöiden luokissa on jonkin verran kokoeroja: 

esimerkiksi maskuliiniseksi luokiteltuja vastaajia on 40 ja ei-maskuliinisia 

kolminkertainen määrä, 120. Olen tästä syystä analyyseja tehdessäni tarkastellut 

merkitsevyystestinä myös Welchin testiä, niissäkin tapauksissa, kun varianssit ovat 

olleet yhtä suuria. Kaikissa tapauksissa, kun sain yksisuuntaisesta ANOVAsta 

merkitsevän p-arvon F-testin yhteydessä, p<.05 myös Welchin testissä. En kuitenkaan 
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erikseen raportoinut näitä Welchin testejä, vaan Welchin testin arvot on raportoitu 

ainoastaan silloin, kun Levenen testi on ollut merkitsevä.  

Halusin ensin tutkia, mistä taustamuuttujista löytyy eroja kotityövastuissa, ja sitten 

tarkastella, muuttuvatko nämä erot, jos malliin lisätään joku muu taustamuuttuja. Tein 

siis sekä yksisuuntaisia että kaksisuuntaisia varianssianalyyseja. Kun yksisuuntaisessa 

varianssianalyysissa tarkastellaan, miten selitettävän muuttujan keskiarvot vaihtelevat 

yhden selittävän muuttujan luokissa, kaksisuuntaisessa varianssianalyysissa selittäviä 

muuttujia on kaksi (Nummenmaa, 2009, s. 212). Kaksisuuntaisessa varianssianalyysissa 

tarkastellaan sekä muuttujien pää- että yhdysvaikutuksia. Päävaikutukset ovat 

selitettävän muuttujan keskiarvoeroja yhden muuttujan luokissa. Yhdysvaikutukset 

puolestaan tarkoittavat, että selitettävän muuttujan keskiarvot ovat erilaisia selittävien 

muuttujien yhdistelmissä. Yhdysvaikutuksesta käytetään myös termiä interaktio. 

(Nummenmaa, 2009, s. 213–215.) 
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5 Analyysi ja tulokset 

Seuraavaksi siirryn tuloksiini. Kerron ensin, minkälaiset asiat vaikuttavat kotitöiden 

tekemiseen ja jakamiseen yleisesti ja kotityötyyppien tasolla. Sitten paneudun 

tarkemmin tiettyjen kotitöiden vastuiden jakautumiseen. Omien tulosteni jälkeen 

vertaan niitä soveltuvin osin Tasa-arvobarometrin 2017 vastaaviin tuloksiin. Näiden 

jälkeen vuorossa ovat kotitalousvastuista tekemäni faktori- ja varianssianalyysit.  

5.1 Kotitöiden tekemiseen ja jakamiseen yleisellä tasolla vaikuttavia asioita 
Aiemmassa kansainvälisessä tutkimuksessa on huomattu, että samaa sukupuolta olevat 

parit pyrkivät heteropareja useammin neuvottelemaan kotityönjaon, jossa otetaan 

huomioon puolisoiden intressit ja kyvyt. Työnjakoon vaikuttavat myös käytettävissä 

oleva aika ja taloudelliset resurssit hankkia apua talouden ulkopuolelta. (Chan ym., 

1998; Esmail, 2010.) Halusin tarkastella, miten nämä asiat näkyvät suomalaisissa 

sateenkaariperheissä, ja näitä tuloksia esittelen seuraavaksi. Luvun lopuksi käsittelen 

myös koronapandemian vaikutusta kotitöiden tekemiseen. 

5.1.1 Kotityönjaosta sopiminen 
Aiemman tutkimuksen mukaan samaa sukupuolta olevat parit pyrkivät usein 

neuvoteltuun kotityönjakoon. Tämä näkyy myös seuraavasta avoimesta vastauksesta: 

Se tekee, joka osaa tai joka ehtii ensin tai joka pystyy jonkin tekemään. 

Keskustellen on sovittu alusta asti ja tullaan jatkossakin sopimaan. 

Molemmilla on inhokkihommansa, jotka kuitenkin toinen hoitaa mielellään 

eli jako tapahtuu aika luontevasti. (Vastaaja 241) 

Halusin tietää, kuinka moni aineistoni perheistä on sopinut kotityönjaosta. Kysyin tätä 

7-portaisella Likert-asteikolla, jossa 1=Kotitöistä ei ole neuvoteltu ja sovittu lainkaan ja 

7=Kotitöistä on neuvoteltu ja sovittu erittäin tarkasti. Tulosten jakaumat ovat näkyvissä 

kuviossa 2. Tuloksista näkyy, että perheissä on hajontaa sopimisen määrän suhteen. 

Suurin osa vastauksista sijoittuu keskivälille, mutta joissakin perheissä kotitöistä on 

sovittu hyvinkin tarkkaan, ja joissakin ei lainkaan. Keskiarvo on 3.82, eli lähes keskellä.  
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Kuvio 2. Kotitöiden sopiminen 

Vähiten kotitöistä on neuvoteltu perheissä, joissa molemmat puolisot ovat työntekijöitä: 

tulosten keskiarvo näissä perheissä on 3.06 (N=33, SD=1.80). Perheissä, joissa 

jompikumpi tai molemmat puolisoista ei ole työntekijä, sopimista oli keskimäärin 

työntekijäperheitä enemmän. Perheissä, joissa vastaaja ei ole työntekijä, mutta puoliso 

on, keskiarvo on 4.33 (N=27, SD=1.71). Jos kumpikaan puolisoista ei ole työntekijä, 

keskiarvo on 3.98 (N=81, SD=1.58) ja jos vastaaja on työntekijä, mutta puoliso ei, 

keskiarvo on 3.81 (N=26, SD=1.36).4  

Neuvottelun ja sopimisen määrä ei korreloinut sen kanssa, miten tyytyväinen vastaaja 

oli kotityönjakoon. Tarkempi sopiminen ei siis tarkoita, että tyytyväisyys olisi 

suurempaa ja on myös perheitä, joissa kotityönjaosta ei ole erikseen sovittu, mutta 

siihen ollaan tyytyväisiä. Kotityönjako on tapahtunut ilman sopimista myös seuraavan 

vastaajan perheessä: 

Molemmat tekevät tasapuolisesti silloin kun ehtivät tai sitten tehdään 

yhdessä. Ei ole tarvinnut jakaa, vaan on mennyt aina automaattisesti näin. 

(Vastaaja 174) 

5.1.2 Pitäminen ja osaaminen kotityönjaon perusteina 
Pyysin vastaajia kertomaan avoimessa kommenttikentässä, millä perusteilla kotityöt on 

jaettu heidän perheessään ja mitkä asiat kotitöiden jakamiseen ovat vaikuttaneet. Noin 

puolet vastaajista mainitsi, että henkilökohtaiset mielenkiinnon kohteet ja pitäminen 

vaikuttavat siihen, kuka tekee mitäkin kotityötä. Osaamisen mukaan kotitöitä on jaettu 

noin neljänneksessä vastaajien perheistä. Yli kolmannes kertoo, että tekeminen 

                                                 
4 ANOVA F(3,163)=3.59, p=.015, Bonferroni Post hoc -testissä merkitsevä ero välillä Molemmat 
työntekijöitä ja Puoliso työntekijä, vastaaja ei p=.017. 
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jakaantuu ajan mukaan: se, jolla on aikaa, tekee enemmän. Seuraavassa vastaajan 

kommentissa näkyy, miten samassa taloudessa eri kotitöitä jaetaan sekä osaamisen, ajan 

että pitämisen mukaan. 

Kumpi osaa paremmin (esim muistaa paremmin- maksaa laskut) ja 

kummalla on hommaan enempi aikaa käytettävissä, myös sen mukaan mistä 

hommista tykkää enemmän (esim minä tykkään ruuanlaitosta mutta inhoan 

siivoamista, puoliso ei tykkää ruuanlaitosta, mutta tykkää pestä pyykkiä) 

(Vastaaja 206) 

Kysyin vastaajilta, kuinka paljon he käyttävät aikaa eri kotityötyyppien tekemiseen 

verrattuna puolisoonsa, ja kuinka paljon he pitävät kunkin kotityötyypin tekemisestä ja 

kuinka taitavia he ovat niissä5. Jaottelin kotityöt kotitaloustöihin (N=185, kaikki ko. 

kysymykseen vastanneet), lapsiin liittyviin kotitöihin ja lasten kanssa olemiseen 

(N=127), sekä huolto- ja rakennustöihin (N=185). Jakaumat ovat nähtävissä kuviossa 3 

(ajallinen jakauma), kuviossa 4 (pitäminen) ja kuviossa 5 (taitaminen). 

 

 

Kuvio 3. Eri kotityötyyppien ajallinen jakauma puolisoiden kesken 

                                                 
5 Viisiportaiset Likert-asteikot. Ajallinen jakauma suhteessa puolisoon: 1=puolisoni tekee paljon 
enemmän, 3=molemmat tekevät yhtä paljon ja 5=minä teen paljon enemmän. Pitäminen: 1=en pidä 
lainkaan … 5=pidän erittäin paljon. Taitavuus: 1=en lainkaan taitava … 5=erittäin taitava.  
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Kuvio 4. Eri kotityötyypeistä pitäminen 

 

Kuvio 5. Eri kotityötyyppien taitaminen 

Laskin korrelaatiot tutkiakseni, miten paljon vastaajan pitäminen ja taitavuus ovat 

yhteydessä kotitöiden ajalliseen jakautumiseen. On mahdollista, että esimerkiksi sekä 

puoliso että vastaaja pitäisivät jostain kotityötyypistä erittäin paljon, mutta en pyytänyt 

vastaajia arvioimaan puolisonsa kokemuksia. Kotitaloustöiden ajallisessa jakaumassa 

on pieni korrelaatio kotitaloustöiden pitämisen kanssa (r=.186, p=.011) ja tätä hieman 

suurempi korrelaatio kotitaloustöiden osaamisen kanssa (r=.218, p=.003). 

Kotitaloustöistä pitämisen ja niiden osaamisen välillä on suuri korrelaatio (r=.515, 

p<.001). Kotitaloustöissä siis niiden osaaminen vaikuttaa enemmän niiden tekemisen 

määrään kuin niistä pitäminen, mutta vaikutus ei ole kovin suuri. Kotitaloustöitä 

kuitenkin osaavat tehdä lähes kaikki vastaajista: vain 1 % sanoo, ettei ole lainkaan 

taitava niissä. 
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Lapsiin liittyvien kotitöiden ja lasten kanssa olemisen ajallinen jakauma puolison 

kanssa ei saa merkitsevää korrelaatiota pitämisen eikä taitavuuden kanssa. 

Lastenhoidosta ja heidän kanssaan olemisesta pitäminen puolestaan saa suuren 

korrelaation (r=.502, p<.001). Vain muutama vastaaja sanoo, että he eivät pidä tai ole 

taitavia lapsiin liittyvissä töissä ja yhdessäolossa, mutta neljännes vastaajista kertoo, että 

heidän puolisonsa hoitaa lapsia ja on lasten kanssa ajallisesti enemmän. Lasten kanssa 

tehtävistä asioista siis pitää ja niissä on taitavia suurin osa, ja todennäköisesti myös 

puolisot pitävät niistä. Lapsiin liittyvien kotitöiden jakamisen perusteet ovat siis jotain 

muita kuin pitäminen tai osaaminen.  

Huolto- ja rakennustöiden ajallinen jakauma saa suuren korrelaation sekä niistä 

pitämisen (r=.507, p<.001) että niiden osaamisen kanssa (r=.578, p<.001). Huolto- ja 

rakennustöistä pitäminen ja niiden osaaminen korreloivat keskenään poikkeuksellisen 

suuresti (r=,738, p<.001). Näiden töiden osalta vastaajissa on myös paljon niitä, jotka 

eivät ole niissä taitavia: puolet vastaajista ei koe olevansa taitava (asteikolla 1–5 19 % 

vastasi 1, 32 % vastasi 2). Tässä on selkeä ero kotitaloustöihin ja lapsiin liittyviin töihin, 

joissa vain harva kertoi olevansa taitamaton. Ne, jotka tekevät suurimman osan perheen 

huolto- ja rakennustöitä siis myös pitkälti pitävät niistä ja ovat niissä taitavia. Toisaalta 

ne, jotka tekevät niitä vähemmän kuin puolisonsa, eivät osaa niitä yhtä hyvin, eivätkä 

välitä niiden tekemisestä. Huolto- ja rakennustöissä on siis nähtävissä selvimmin 

erikoistumista, sillä niitä tekevät ne, jotka pitävät niistä ja ovat tulleet niissä taitaviksi, 

kun kotitaloustöitä ja lasten kanssa olemista osaavat enemmän tai vähemmän tehdä 

lähes kaikki vastaajat. 

5.1.3 Ostettu kotityö ja läheisten apu 
Rahalla apua koti- ja huoltotöihin hankkii yli kolmannes vastaajien perheistä: 25 % 

kysymykseen vastanneista kertoo käyttävänsä ostopalveluita satunnaisesti ja 10 % 

säännöllisesti (N=183, kaikki ko. kysymykseen vastanneet). 

Meillä käy siivousfirma kerran kuussa. Epäsäännöllisesti käytämme sähkö- 

ja LVI-alan firmoja sellaisiin korjauksiin, jossa tarvitaan ko. alojen 

ammattiosaamista. (Vastaaja 299) 

Kysyin avoimella kysymyksellä, minkälaisia ostopalveluita vastaajat käyttävät. 

Palveluiden ostajista kolme neljännestä kertoi ostavansa erilaisia huolto- ja asennus- ja 

remonttipalveluita. Näitä ovat sekä pienet työt, kuten taulujen tai verhotankojen 
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kiinnittäminen, että ammattilaisia vaativat työt, kuten putki- ja sähköasennukset. 

Kolmannes vastaajista ostaa siivouspalveluita ja 15 % tilaa ruokaostokset kotiin 

kuljetettuina. Vain kaksi vastaajaa kertoo ostavansa lastenhoitopalveluita.  

Vastaajista 49 % kertoo, että he eivät saa apua koti- tai huoltotöissä ystäviltä tai 

sukulaisilta, jotka eivät asu samassa taloudessa. 7 % saa apua säännöllisesti ja 44 % 

silloin tällöin (N=183). 

Molempien isät auttavat korjaus- ja huoltotöissä sekä autoon liittyvissä 

asioissa. (Vastaaja 194) 

Ystävät ja sukulaiset auttavat pääosin erilaisissa huolto- ja asennus- ja remonttitöissä: 

yli 80 % apua saavista saa apua niissä. Kun ostopalveluissa mainittiin usein 

ammattimaiset huoltotyöt, läheiset auttavat enemmän pienissä töissä. Monet saavat apua 

poraamisessa ja auton huollossa. Lastenhoidossa läheiset auttavat reilua neljännestä 

niistä vastaajista, jotka kertovat saavansa apua. Lastenhoidossa saadaan siis apua paljon 

useammin läheisiltä kuin maksetuilta lastenhoitajilta. Noin kymmenes läheisapua 

saavista saa apua siivouksessa ja muutama myös ruuanlaitossa. 

Aineistossani, joka koostuu valtaosin naispareista, siis sekä ostetaan että saadaan apua 

pääasiassa miestapaisiin kotitöihin, kuten huolto- ja remonttitöihin. Tämä voi liittyä 

siihen, että puolet vastaajista eivät koe olevansa taitavia huolto- ja rakennustöissä. Myös 

Adolfsenin (2020) haastattelemista naisista jotkut kertoivat, miten heidän miespuoliset 

läheisensä auttavat heitä miestapaisissa kotitöissä, joita he itse vierastavat. 

5.1.4 Koronapandemian vaikutus 
Aineistoni on kerätty koronapandemian aikana vuodenvaihteessa 2020–2021. Koska 

pandemiasta johtuneet poikkeusolot ovat vaikuttaneet monien elämään esimerkiksi 

etätöiden lisääntymisen kautta, kysyin vastaajiltani, onko korona vaikuttanut kotitöiden 

tekemiseen tai jakamiseen heidän taloudessaan. Myöntävästi vastasi 35 %.  

Niiltä, jotka vastasivat, että koronatilanne on vaikuttanut, kysyin avoimella 

jatkokysymyksellä miten. Monet kertovat, että kotitöiden määrä on lisääntynyt, kun 

ollaan enemmän kotona, ruokaa pitää tehdä enemmän ja tiskiä ja sotkua syntyy. Jotkut 

myös ovat hoitaneet hoidosta poissaolleita lapsia tai auttaneet etäkoulun kanssa. 

Etätöissä oleminen on lisännyt monilla vastaajilla kotitöiden tekemisen määrää paitsi 

siksi, että tekemistä syntyy enemmän, myös siksi, että etätöiden lomassa voi samalla 
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hoitaa esimerkiksi pyykinpesua. Jotkut vastaajat myös kertovat, että puoliso, jonka työt 

ovat vähentyneet, on tehnyt enemmän kotitöitä.  

Teen etätöitä, jonka ohella voi hoitaa enemmän pyykin ja astioiden pesua. 

Etätöistä siirtyy nopeammin vapaalle ja sitä myötä ruuanlaitto tippuu 

omalle tontille. Puolisolla ei mahdollisuutta etätöihin, joten kotona olemista 

ja vapaa-aikaa jää vähemmän. (Vastaaja 255) 

Siitä, että kotitöitä tekevät nyt enemmän etätöissä olevat, kertoo myös tilastollisesti 

merkitsevä ero (p=.039) korkeakoulutettujen ja ei-korkeakoulutettujen välillä. 

Korkeakoulutetuista vastaajista 40 % vastasi myöntävästi, kun ei-korkeakoulutetuista 

vain 22 % koki koronan vaikuttaneen kotitöihin perheessään. Korkeakoulutettujen voi 

ajatella olevan useammin työtehtävissä, joita pystyy hoitamaan etänä. 

5.2 Yksittäisten kotitöiden vastuiden jakautuminen talouksissa  
Tässä luvussa esittelen tulokset siitä, miten vastuu eri kotitöistä jakautuu taloudessa 

asuvien kesken. Vastausmäärä (N=192) tähän kysymykseen on suurempi kuin koko 

kyselyyn (N=167), sillä tätä kysyttiin kyselyn alussa, ja osa vastaajista keskeytti 

vastaamisen tämän kysymyksen jälkeen.  

Kysymys on jaettu kolmeen eri osa-alueeseen kotitaloustyyppien mukaan: 

kotitaloustöihin, lapsiin liittyviin kotitöihin (joita kysyttiin vain niiltä, joiden taloudessa 

asuu lapsia) ja huoltotöihin. Tarkastelen seuraavaksi tuloksia osa-alueittain. 

5.2.1 Kotitaloustöiden vastuunjako 
Yksittäisten kotitöiden tekemisestä kysyttiin, kuka taloudessa on niistä useimmiten 

vastuussa. Olen ottanut tulosten tarkasteluun mukaan vastaukset, jotka ovat joko minä, 

puoliso tai molemmat yhtä paljon ja jättänyt pois lapset, muu kotitalouden jäsen tai ei 

koske perhettäni. Näin eri kotitöiden vertailu keskenään on selkeämpää, kun käsitellään 

vain talouksia, joissa puolisot tekevät kyseisiä kotitöitä. Kaikkien kotitaloustöiden 

osalta vastausvaihtoehdon molemmat yhtä paljon keskiarvo on 45 %. Toiseksi korkein 

keskiarvo on vaihtoehdolla minä, 34 %, ja sitten puoliso, 20 %. Tulokset ovat nähtävillä 

liitetaulukossa 8 sekä kuviossa 6. 

Vastuu on yhtä paljon molemmilla puolisoilla useammin kuin vain jommallakummalla 

puolisoista viidessä kotityössä kysytystä yhdeksästä. Useimmiten vastuu on molemmilla 
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jätehuollosta (58 %), asunnon siivouksesta (56%), kokonaisvastuusta ja suunnittelusta, 

eli ns. metatyöstä (54 %), astianpesusta (53 %) ja päivittäisostoksista (51 %).  

Loput kotitaloustyöt ovat useammin jommankumman vastaajan vastuulla kuin tasaisesti 

jaettu. Vastaajista 43 % on vastuussa ruuanlaitosta arkisin, puolisoista 22 % ja 

molemmat yhtä paljon 34 %:ssa vastauksista. Viikonloppuisin ruuanlaitto jakautuu 

tasaisemmin, silloin 43 %:ssa talouksissa vastuuta on molemmilla yhtä paljon. 

Arkiruuanlaiton lisäksi vastaaja itse oli useimmin vastuussa silityksestä (minä 53 %, 

puoliso 23 %, molemmat yhtä paljon 24 %). Pyykinpesuvastuu jakautui lähes tasaisesti 

kolmanneksiin: vastaajista 35 % on vastuussa pyykinpesusta, puolisoista 29 % ja 

molemmat yhtä paljon 36 %:ssa vastauksista. 

Olen siis rajannut pois vaihtoehdot lapset, muu kotitalouden jäsen ja ei koske 

perhettäni. Tulokset, joissa nämä vaihtoehdot ovat mukana, ovat liitetaulukossa 9. Siitä 

näkyy, että lapsilla ja muilla kotitalouden jäsenillä on pääasiallista vastuuta 

kotitaloustöistä vain harvoin. Eniten lapsilla on päävastuuta roskien lajittelusta ja 

viennistä (4 %:ssa vastauksista) ja astianpesusta (3 %). Joissakin vastaajatalouksissa ei 

tehdä kaikkia kotitöitä, merkittävimpänä silitys, jota ei tehdä yli puolessa talouksista. 

 

 Kuvio 6. Kotitaloudessa useimmiten kotitaloustöistä vastuussa oleva henkilö 

5.2.2 Lapsiin liittyvien kotitöiden vastuunjako 
Kysymykseen lapsiin liittyvistä kotitöistä vastasivat ne, joiden taloudessa asuu lapsia. 

Osa kotitöistä ei liity kaikkiin lapsiin. Esimerkiksi läksyistä huolehtiminen tulee 

ajankohtaiseksi vasta silloin, kun perheessä on kouluikäisiä lapsia ja harrastuksiin 
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kuljettaminen edellyttää harrastavia lapsia. Tämän takia muutamissa kysymyksissä ei 

koske perhettäni -vastausten osuus oli suuri.  

Seuraavaksi tarkastelen pariskuntien välistä työnjakoa, ja olen rajannut pois muut kuin 

minä, puoliso tai molemmat yhtä paljon. Näin eri kotitöiden vertailu keskenään on 

selkeämpää, kun käsitellään vain talouksia, joissa puolisot tekevät kyseisiä kotitöitä. 

Puolisoiden vastuiden jakaumat näkyvät liitetaulukosta 10 sekä kuviosta 7. Kaikki 

vastaukset ovat liitetaulukkona 11. Siinä näkyy, että muutamissa talouksissa päävastuu 

liittyen läksyihin, lastenhoitoon ja kouluun kuljettamiseen on lapsilla itsellään.  

Lapsiin liittyvien kotitöiden päävastuu on jaettu useammin tasan kuin vain 

jommallekummalle puolisolle. Keskiarvo vastauksessa molemmat yhtä paljon on 51 %, 

minä 31 % ja puoliso 17 %.  

Yhdeksästä lapsiin liittyvästä kotityöstä viisi on sellaisia, joissa vastuu useimmiten 

jaetaan tasan molemmille puolisoille. Selvästi eniten tasaisesti on jaettu lasten kanssa 

keskustelemista, leikkimistä ja opettamista, eli muunlaista lasten kanssa olemista kuin 

varsinaista hoitoa: 79 % vastaajista sanoo, että vastuuta tästä on molemmilla yhtä 

paljon. Myös lastenhoidon (70 %) ja sairaan lapsen hoidon (62%) vastuu on 

suurimmaksi osaksi jaettu tasan niissä talouksissa, joissa lapsia hoidetaan. 

Vastuu lasten läksyjen teosta huolehtimisesta ja päiväkotiin tai kouluun kuljettamisesta 

on jaettu tasan puolessa niistä perheistä, joissa näitä tehtäviä on. 

Vaatehuolto on useimmin sellainen lapsiin liittyvä kotityö, jota hoitaa tyypillisesti vain 

toinen vanhemmista: vain 24 %:ssa vastauksista vastuu siitä on jaettu tasan. Muut 

lapsiin liittyvät kotityöt, joissa molemmilla puolisoilla on yhtä paljon vastuuta alle 

puolessa vastauksista, ovat yhteydenpito päiväkodin tai koulun kanssa (molemmat yhtä 

paljon 40 %), kuljettaminen harrastuksiin (43 %) ja lapsiin liittyvä metatyö (44 %). 
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Kuvio 7. Kotitaloudessa useimmiten lapsiin liittyvistä kotitöistä vastuussa oleva 
henkilö 

5.2.3 Huolto- ym. töiden vastuunjako 
Hoito-, huolto- ja suunnittelutöissä oli muutama kysymys, jotka eivät koske kaikki 

talouksia, kuten lemmikkieläinten hoito perheitä, joissa ei ole lemmikkejä tai pihatyöt 

niitä, joilla ei ole pihaa. Lapsilla ja muilla kotitalouden jäsenillä oli muutamia yksittäisiä 

päävastuita huoltotöissä, useimmin lapsilla tietokoneiden ym. huoltaminen, joka on 3 

%:ssa vastauksista lapsen vastuulla. Tarkastelen seuraavaksi vastauksia, joissa 

päävastuullinen on joko vastaaja, puoliso tai molemmat. Liitetaulukossa 12 ja kuviossa 

8 on mukana tulokset puolisoiden osalta ja liitetaulukossa 13 kaikkien talouden 

henkilöiden osalta. 

Huolto- ym. töissä vastuu jakautuu molemmille puolisoille tasaisesti keskiarvolla 41 %. 

Vastaajien keskiarvo on 31 % ja puolisoiden 29 %, mikä on tasaisempi tulos kuin 

kotitaloustöissä ja lapsiin liittyvissä töissä, joissa vastaajat itse olivat useammin 

vastuussa kuin heidän puolisonsa. 

Seitsemästä kysytystä hoito-, huolto- ja suunnittelutyöstä yhdessä yli puolet vastaajissa 

kertoo, että vastuu on jaettu tasaisesti: lemmikkieläimien hoidosta yhdessä on vastuussa 

52 %. Kodin talousasioista vastuu on jaettu tasan 48 %:ssa ja puutarha- ja pihatöistä 45 

%:ssa vastaajatalouksista. Kulkuneuvojen huolto on useimmin jommankumman 

puolison oma vastuualue, sillä vain 26 % jakaa vastuun siitä yhdessä. Myös 

tietoteknisistä laitteista huolehtiminen ja muu huolto, korjaus ja rakentaminen on 
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pääosin jommankumman puolison vastuulla, vaikka niistäkin yli kolmanneksessa vastuu 

on puolisoilla yhdessä. 

 

Kuvio 8. Kotitaloudessa useimmiten hoito-, huolto- ja suunnittelutöistä vastuussa 
oleva henkilö  

5.3 Vertailu Tasa-arvobarometriin 2017 
Vertailen seuraavaksi tuloksiani kotityövastuiden jakamisesta Tasa-arvobarometriin 

2017, jossa on myös kysytty kotitöistä. Haluan tällä tavalla tutkia, miten 

sateenkaariperheiden kotityönjako eroaa koko väestön kotityönjaosta. 

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman Tasa-arvobarometrin 2017 on toteuttanut 

Tilastokeskus puhelinhaastatteluin syys-marraskuussa 2017. Otokseen kuului 3000 

satunnaisesti valittua 15–74-vuotiasta Suomessa asuvaa henkilöä, jotka edustivat 

poimintahetken väestöä ikä- ja sukupuolijakaumaltaan ja asuinpaikaltaan. Heistä 1682 

vastasi haastatteluun. Heistä kotityön jakamiseen liittyviin kysymyksiin vastasivat ne, 

jotka asuvat puolison kanssa. Tällaisia ”parisuhdeperheitä” oli 1081, joista 1071 oli 

naisen ja miehen muodostamia ja 10 samaa sukupuolta olevia pareja. Lapsiin liittyvien 

kotitöiden tekemisestä on kysytty vastaajilta, joiden taloudessa asuu kokoaikaisesti alle 

18-vuotiaita lapsia. Heitä oli 432, joista 5 samaa sukupuolta olevien pariskuntien 

perheitä. Lastenhoidosta kysyttiin vastaajilta, joiden taloudessa oli alle kouluikäisiä 

lapsia ja läksyjen teosta niiltä, joiden taloudessa oli 7–17-vuotiaita lapsia. Sairaan 

lapsen hoitoa kysyttiin niiltä, joiden taloudessa oli alle 10-vuotiaita lapsia. (THL & 

Tilastokeskus, 2017.)  
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Tasa-arvobarometrissa on siis mukana myös muutamia sateenkaariperheitä, mutta koska 

heidän osuutensa on vain prosentin luokkaa, Tasa-arvobarometrin tulokset kertovat 99-

prosenttisesti naisten ja miesten muodostamista parisuhdeperheistä. Kirjoitan siis 

yleistävästi heteroperheistä, kun kerron Tasa-arvobarometrin tuloksista, koska 

sateenkaariperheiden osuus on niin pieni, ettei se juuri vaikuta tuloksiin. 

5.3.1 Aineiston vertailu Tasa-arvobarometrin aineistoon 
Verrattuna Tasa-arvobarometriin tutkielmani aineistossa on suuria eroja ikäjakauman ja 

sukupuolijakauman suhteen. Jakaumat ovat nähtävissä liitetaulukossa 14. Tasa-

arvobarometrin kotityökysymyksiin vastanneista 49 % on naisia ja 51 % miehiä, kun 

aineistossani 95 % on viralliselta sukupuoleltaan naisia ja 5 % miehiä. Puolison 

sukupuoli on Tasa-arvobarometrissa 51 %:lla nainen ja 49 %:lla mies, kun aineistossani 

puolisoista 93 % on virallisesti naisia ja 7 % virallisesti miehiä. Tasa-arvobarometrissa 

ei ole erikseen kysytty virallisesta ja itse määritellystä sukupuolesta, vaan kysymyksellä 

”Oletko: Mies; Nainen; Muu” ja ”Onko puolisosi/kumppanisi: Mies; Nainen; Muu”. Se, 

onko vastaaja kertonut sukupuolensa virallisen vai oman määrittelynsä mukaan, ei siis 

selviä Tasa-arvobarometrin aineistosta.  

Ikäjakauma on Tasa-arvobarometrissa ilmoitettu kymmenen vuoden luokissa. Valtaosa 

tutkielman vastaajista kuuluu ikäryhmiin 25–34 ja 35–44, kun taas Tasa-

arvobarometriin vastanneiden ikäryhmät jakautuvat tasaisemmin. Tasa-

arvobarometrissa kotityökysymyksiin on vastannut huomattavasti enemmän yli 45-

vuotiaita kuin tutkielman aineistossa, mikä selittyy sillä, että Tasa-arvobarometrissa on 

haettu väestöä edustavaa otosta ja tutkielman aineistoon on valikoitunut pääosin 

lapsiperheitä tai perheen perustamista suunnittelevia nuoria. Tasa-arvobarometrissa 

myös lapsiin liittyviin kysymyksiin vastanneissa on enemmän yli 45-vuotiaita kuin 

tutkielman lapsiperheellisissä. Sateenkaariperheelliset taas ovat tyypillisesti muita 

lapsiperheellisiä nuorempia. Puolison ikää en pystynyt vertailemaan, sillä sitä ei kysytty 

Tasa-arvobarometrissa.   

Tasa-arvobarometriin on siis vastannut paljon enemmän yli 45-vuotiaita vastaajia kuin 

kyselyyni. Vanhempien ikäluokkien käytännöt voivat kuitenkin erota nuoremmista, 

joten välttääkseni erilaisista ikärakenteista johtuvat erot tuloksissa rajaan seuraavaksi 

tarkastelun alle 45-vuotiaisiin. Kun 45-vuotiaat ja vanhemmat poistetaan aineistoista, 

nuorempien ikäluokkien jakaumat ovat lähellä toisiaan vertailtavissa aineistoissa ja 
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tulokset ovat paremmin vertailukelpoisia kuin koko aineistoja verrattaessa (liitetaulukko 

15). Aineistojen vertailukelpoisuus paranee myös siltä osin, että lapsiperheiden osuus 

kotityökysymyksiin vastanneista kasvaa ikärajauksella lähes samaksi kuin aineistossani: 

alle 45-vuotiaista lapsiperheellisiä on tutkielma-aineistossa 70 % ja Tasa-

arvobarometrissa 67 % (naiset 70 % ja miehet 65 %). Tällä ikärajauksella ikäryhmien ja 

lapsiperheellisten osuuksien suhteen tutkielman ja Tasa-arvobarometrin välille ei synny 

tilastollisesti merkitsevää eroa. 

Lisäksi olen vertailussa poistanut vastaukset, joissa kyseinen kotityö on jonkun muun 

kuin puolison tekemä tai ei koske taloutta lainkaan, jotta voin paremmin vertailla 

nimenomaan puolisoiden välistä vastuunjakoa. Kyselyssäni oli muutama kotityö 

enemmän kuin Tasa-arvobarometrissa, joten vertailussa on vain ne kotityöt, jotka on 

kysytty molemmissa tutkimuksissa.  

5.3.2 Kotityövastuiden jakaminen suhteessa Tasa-arvobarometriin 
Seuraavaksi vertailen soveltuvin osin omia tuloksiani Tasa-arvobarometrin tuloksiin. 

Kotitöiden sukupuolistuneisuus näkyy Tasa-arvobarometrin tuloksissa, ja vastuu 

joistain kotitöistä on painottunut voimakkaasti enemmän toiselle sukupuolelle. 

Joidenkin kotitöiden osalta on myös nähtävissä, että miehet kokevat naisia useammin, 

että vastuu jakautuu tasaisesti. Jotta nämä erot tulisivat huomioiduiksi, vertailen oman 

aineistoni tuloksia sekä miesten että naisten tuloksiin. 

Aiemman kansainvälisen tutkimuksen mukaan (esim. Bauer, 2016; Esmail, 2010; 

Kurdek, 2007) naisparit tekevät heteropariskuntia useammin kotitöitä yhdessä sekä 

samoja tehtäviä vuorotellen, eikä vastuu niistä ole vain jommallakummalla puolisolla. 

Tulosteni perusteella myös suomalaisissa sateenkaariperheissä vastuuta on jaettu 

heteroperheitä tasaisemmin monessa kotityössä.  

Heteroperheissä naisilla vastuu monista kotitöistä kumuloituu eri tavalla kuin miehillä. 

Naisilla on valtaosassa perheitä päävastuu sekä monista kotitaloustöistä että lapsiin 

liittyvistä töistä, kun miehillä on päävastuu vain huoltotöistä. Vaikka 

sateenkaariperheissäkin monissa kotitöissä jompikumpi puoliso on päävastuullinen, 

niissä on kuitenkin paljon naisia, joiden puolisot hoitavat päävastuun joistain kotitöistä 

– toisin kuin heteroperheissä, joissa naisten puolisot hoitavat päävastuun vain harvoin. 
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Käyn seuraavaksi läpi vertailun tulokset ensin kotitaloustöistä, sitten lapsiin liittyvistä 

kotitöistä ja lopuksi huolto- ym. töistä. Näiden tulokset ovat liitetaulukkoina 16 

(kotitaloustyöt), 17 (lapsiin liittyvät kotityöt) ja 18 (huolto- ja pihatyöt, kodin talousasiat 

ja lemmikkien hoito). 

Kotitaloustöiden osalta nähdään, että aineistoni sateenkaariperheiden keskuudessa on 

joissain kotitöissä enemmän tasaista vastuunjakoa kuin Tasa-arvobarometrin vastaajien 

talouksissa. Eroa on etenkin suhteessa Tasa-arvobarometrin naisvastaajiin, jotka 

kantavat suurimman osan kotitaloustöiden päävastuusta. Miehillä päävastuuta on naisia 

useammin vain roskien viennissä ja kierrätyksessä. Jätteistä huolehtiminen on ainoa 

kotityö, josta vastuu on molemmilla puolisoilla tasaisesti yli puolessa heteroperheistä. 

Miehet tosin kokevat naisia useammin, että vastuu jakautuu tasaisesti arkiruuanlaitossa 

ja asunnon siivouksessa, mutta niissäkin päävastuu on naisilla suurimmassa osassa 

talouksista.  

Aineistoni vastaajien talouksissa vastuu on molemmilla puolisoilla useammin kuin 

Tasa-arvobarometrin naisten talouksissa arkiruuanlaitossa, pyykinpesussa ja asunnon 

siivouksessa. Koska miehet kokevat naisia useammin, että vastuunjako on tasainen, 

aineistoni ero tasaisessa vastuunjaossa ei tullut merkitseväksi suhteessa Tasa-

arvobarometrin miesvastaajiin. Vaikka tasaista vastuunjakoa on aineistossani enemmän 

kuin heteroperheissä, ruuanlaitosta ja pyykinpesusta on sateenkaariperheissäkin 

useimmiten vastuussa jompikumpi puoliso.  

Lapsiin liittyvissä kotitöissä suurimmat erot aineistoni ja Tasa-arvobarometrin kanssa 

ovat lastenhoitoon ja lasten asioiden hoitoon liittyvissä kotitöissä.  

Tasa-arvobarometrin tuloksista nähdään, että heteroperheissä naiset hoitavat pääosin 

yhteydenpidon koulun tai päiväkodin kanssa, sekä suurimman osan lastenhoidosta ja 

sairaan lapsen hoidosta, kun taas miehillä päävastuu näistä on vain harvoin. 

Aineistossani vastuu lastenhoidosta ja sairaan lapsen hoidosta on selvästi useammin 

tasaisesti jaettu kuin Tasa-arvobarometrin naisten perheissä. Myös yhteydenpito 

päiväkodin tai koulun kanssa on aineistossani useammin molemmilla yhtä paljon, 

vaikkakin myös sateenkaariperheissä suurimmassa osassa kodeista jommallakummalla 

puolisoista. 

Huolto- ja pihatöiden, kodin talousasioiden ja lemmikkien hoidon suhteen aineistossani 

on puolisoiden kesken tasainen vastuunjako heteroperheitä useammin kulkuneuvojen 
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huollossa, laitteiden huollossa ja ohjelmistojen asentamisessa sekä muussa huollossa, 

korjauksessa ja rakentamisessa. Heteroperheissä näiden vastuu on voimakkaasti 

painottunut miehille. Huoltotyöt ovat kuitenkin myös sateenkaariperheissä useimmiten 

jommankumman puolison vastuulla. 

Kotityövastuiden lisäksi Tasa-arvobarometrissa on kysytty kokemusta kotityövastuun 

jakautumisen tasapuolisuudesta, ja kysyin tätä myös omalta aineistoltani. Tulokset ovat 

liitetaulukossa 19. Tuloksissa näkyy taas selvä ero sukupuolien suhteen: naisista vain 35 

%:lle ei ole tullut viime aikoina mieleen, että he ovat liikaa vastuussa kotitöistä. 

Miehistä 74 % ei ole ajatellut olevansa liikaa vastuussa kotitöistä. Aineistossani 50 % ei 

ole kokenut olevansa liikaa vastuussa, joka on merkitsevä ero suhteessa Tasa-

arvobarometrin naisiin, mutta ei miehiin. Toisaalta aineistossani on niitä, jotka tuntevat 

olevansa liikaa vastuussa usein tai silloin tällöin tilastollisesti merkitsevästi enemmän 

kuin Tasa-arvobarometrin miesvastaajissa. 

5.4 Faktorianalyysi  
Halusin tarkastella, miten erilaiset kotityöt ryhmittyvät keskenään sen suhteen, kuka 

niistä on vastuussa taloudessa, joten tein faktorianalyysin kysymyksistä, joissa on 

kysytty eri kotitöiden pääasiallisesta vastuusta. Korrelaatiomatriisi muuttujista on 

liitetaulukkona 20. 

Ensin muokkasin kotityömuuttujia siten, että koodasin vaihtoehdon minä arvolla 1, 

molemmat yhtä paljon arvolla 2 ja puoliso arvolla 3. Tällä tavoin sain muuttujat 

järjestykseen, jossa mitataan etäisyyttä omasta vastuusta: 1= täysi vastuu; 2= puolet 

vastuusta; 3= ei lainkaan vastuuta.  

Koska halusin tarkastella nimenomaan kotityövastuuta suhteessa puolisoon, poistin 

vastausvaihtoehdot lapsi/lapset, muu kotitalouden jäsen ja ei koske perhettäni. 

Faktoroinnissa korvasin nämä muuttuvat arvot keskiarvolla (replace with mean), sillä 

jos olisin jättänyt käyttämättä vastaukset, joissa on yksikin puuttuva arvo (exclude 

listwise), analyysissa käytettävien vastausten määrä olisi jäänyt pieneksi. Keskiarvojen 

käyttäminen tasoittaa eroja, ja ne kotityöt, joissa oli eniten keskiarvolla korvattuja 

vastauksia (pääasiassa ei koske perhettäni -vastauksia), jäivätkin lopulta 

kommunaliteeteiltaan niin pieniksi, että ne eivät päässeet mukaan faktoreihin. Nämä 

kotityöt olivat silitys (korvattuja vastauksia 59 %), lemmikkieläinten hoito (42 %), 

puutarha- ja pihatyöt (33 %) sekä lasten läksyjen teosta huolehtiminen (65 %). 
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Tein ensin kotitaloustöitä ja huolto- ym. töitä käsittelevän faktorianalyysin ja lapsiin 

liittyvät kotitaloustyöt faktoroin erikseen. Kokeilin ensin myös laittaa kaikki kotityöt 

yhteen, mutta Bartlettin testi ei tullut tilastollisesti merkitseväksi6, joten päädyin 

erottamaan lapsiin liittyvät kotityöt muista.  

Kyseessä on eksploratiivinen faktorianalyysi, sillä minulla ei etukäteen ollut käsitystä 

faktorien määrästä tai tulkinnasta (vs. konfirmatorinen faktorianalyysi, jossa 

vahvistetaan ennakoitu faktorirakenne). 

5.4.1 Faktorianalyysi kotitalous- ja huolto ym. töistä 
Ensimmäiseen faktorianalyysiin valitsin kotitalous- ja huolto- ym. töihin liittyvät 

muuttujat. KMO-testin7 mukaan muuttujien korrelaatiot ovat keskimäärin suurempia 

kuin 0.6, joten ne soveltuvat faktorianalyysiin. Bartlettin testi ei kuitenkaan ollut tässä 

vaiheessa vielä tilastollisesti merkitsevä (p= 0.09), ja muuttujien joukosta erottui 

joitakin muuttujia, joiden kommunaliteetti oli <.30, eli faktorit eivät selittäneet niiden 

vaihtelua juurikaan. Lähdin ensin poistamaan muuttujia, joiden kommunaliteetti oli liian 

alhainen, yksi kerrallaan siten, että poistin aina pienimmän kommunaliteetin saaneen 

muuttujan. Poistetut muuttujat ja niiden kommunaliteetit poistovaiheessa olivat silitys 

(0.107), lemmikkieläinten hoito (0.100), pyykinpesu (0.169) ja puutarha- ja pihatyöt 

(0.207). Poistettuani nämä muuttujat ja ajettuani faktorit uudelleen KMO oli 0,629 ja 

Bartlettin testi tilastollisesti merkitsevä (p < .001). 

Faktoreita, joiden ominaisarvo on yli yhden, muodostui viisi. Kuudes faktori selittää 

muuttujien yhteisvaihtelusta jo selvästi vähemmän (ks. liitekuvio 1), joten päädyin 

viiden faktorin ratkaisuun. Kokonaisvarianssin selitysasteeksi tulee viidellä faktorilla 

52.23 %. Jokaiselle faktorille latautuu vähintään kaksi muuttujaa >.40 latauksella.  

Faktorimalli on taulukkona 5. Ensimmäiseen faktoriin latautuu huoltotöitä ja niiden 

suunnittelua. Toiseen faktoriin latautuvat kotityöt liittyvät ruokaan: sekä sen 

laittamiseen että ostamiseen. Kolmanteen faktoriin latautuvat metatyö kotitaloustöihin 

liittyen sekä asunnon siivous. Neljänteen faktoriin latautuvat astianpesu ja jätehuolto. 

Viidenteen faktoriin latautuvat talous- ja laiteasioiden hoitaminen.  

                                                 
6 Bartlettin testi kertoo, onko muuttujien välillä riittävästi yhteisvaihtelua faktorianalyysin laskemiseksi. 
Sen tulisi olla <.05, ja sain tulokseksi p=1. 
7 KMO (Kayser-Meyer-Olkin) on testi, jolla todetaan, onko muuttujajoukolla tarpeeksi yhteisvaihtelua 
faktorianalyysin laskemiseksi. KMO tulisi olla yli 0.6, ja mieluiten mahdollisimman lähellä arvoa 1.  
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Taulukko 5. Eksploratiivinen faktorianalyysi kotitöiden vastuunjaosta (N=192) 

  

Kulku-
neuvojen ja 
muu huolto 

Ruuanlaitto ja 
päivittäis-
ostokset 

Kokonais-
vastuu 

kotitaloustöist
ä ja siivous 

Astianpesu ja 
jätehuolto 

Talous-
asioiden ja 
laitteiden 

hoito 
Kommuna-

liteetti 
Muu huolto, korjaus ja 
rakentaminen .98     .96 

Kokonaisvastuu huoltotöiden 
suunnittelusta ja hoitumisesta .73     .64 

Kulkuneuvojen huolto .57     .41 

Ruuanlaitto arkisin (myös 
ruuan lämmitys) 

 .81    .71 

Ruuanlaitto viikonloppuisin 
(myös ruuan lämmitys) 

 .68    .50 

Päivittäisostokset  .49    .32 

Kokonaisvastuu 
kotitaloustöiden 
suunnittelusta ja hoitumisesta 

  .90   .88 

Asunnon siivous   .41   .35 

Astianpesu    .70  .52 

Jätehuolto, kuten roskien 
vienti, lajittelu ja kierrätys 

   .55  .32 

Kodin taloutta koskevien 
asioiden hoito 

    .51 .31 

Tietokoneiden, puhelimien ja 
tablettien sekä niihin 
liittyvien ohjelmistojen 
asentaminen ja huolto 

    .48 .35 

Ominaisarvo 2.6 2.0 1.7 1.1 1.1   
Selitysosuus % 16.2 12.5 9.2 8.3 6.0   
Raportoitu lataukset >.4             

 

5.4.2 Faktorianalyysi lapsiin liittyvistä kotitöistä 
Lapsiin liittyvien kotitöiden korrelaatiomatriisi on liitetaulukkona 21. Lapsiin liittyvät 

kotityöt olivat hyvin faktoroitavissa, sillä niiden KMO oli yli 0.7 ja Bartlettin testi oli jo 

ensimmäisellä kierroksella tilastollisesti merkitsevä (p< .001). Yksi kotityö, lasten 

läksyistä huolehtiminen, sai liian pienen kommunaliteetin (0.178), joten poistin sen 

faktoroitavien muuttujien joukosta. Tämän jälkeen KMO oli 0.793 ja Bartlettin testi 

edelleen p< .001. Faktoreita, joiden ominaisarvo on yli yhden, muodostui kaksi. 

Kolmannen faktorin ominaisarvo on kuitenkin lähellä yhtä (ks. liitekuvio 2), joten 

tarkastelin sekä kahden että kolmen faktorin malleja.   

Kahdella faktorilla kokonaisvarianssin selitysasteeksi tulee 46.21 % ja kolmella 

faktorilla 52.71 %. Kolmen faktorin mallissa lastenhoito ja yhdessäolo lasten kanssa 

erottuvat lapsiin liittyvien asioiden hoidosta, jotka kahden faktorin mallissa latautuivat 
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kaikki yhdelle isolle faktorille. Kolmen faktorin malli on temaattisesti erottelevampi ja 

sen selitysaste on parempi, joten päädyin kolmen faktorin ratkaisuun.  

Sairaan lapsen hoito latautui lähes yhtä tasaisesti kahdelle faktorille, joten poistin sen 

mallista. Malliin jäi edelleen kaksi muuttujaa, kokonaisvastuu ja yhteydenpito 

päiväkodin tai koulun kanssa, jotka latautuvat yli 0.4 latauksella kahdelle faktorille, 

mutta koska kummassakin tapauksessa lataus on voimakkaampi toiselle faktorille, pidin 

ne mukana mallissa.  

Faktorimalli on taulukkona 6. Ensimmäiseen faktoriin latautuu lasten asioiden hoitoon 

liittyviä kotitöitä: yleistä suunnittelua ja vastuuta, vaatehuoltoa ja yhteydenpitoa koulun 

tai päiväkodin kanssa. Toiseen faktoriin latautuvat lastenhoito ja lasten kanssa 

oleminen. Kolmanteen faktoriin latautuvat lasten kuljettamiseen liittyvät kotityöt. 

Taulukko 6. Eksploratiivinen faktorianalyysi lapsiin liittyvien kotitöiden 
vastuunjaosta (N=131) 

  Lasten 
asioiden hoito 

Lastenhoito 
ja 

yhdessäolo Kuljettaminen Kommunaliteetti 
Kokonaisvastuu lasten asioiden 
suunnittelusta ja hoitumisesta (ns  
metatyö) 

.72 .41  .7 

Lasten vaatehuolto (esim  uusien 
vaatteiden hankkiminen, vanhojen 
kierrättäminen ja näiden suunnittelu) 

.71   .59 

Yhteydenpito päiväkodin tai koulun 
kanssa .67  .43 .63 

Lastenhoito (esim  peseminen, 
pukeminen, syöttäminen) 

 .69  .56 

Keskusteleminen, leikkiminen lasten 
kanssa, iltasatujen lukeminen, taitojen 
opettaminen tms 

 .56  .39 

Lasten kuljettaminen päiväkotiin tai 
kouluun 

  .63 .42 

Lasten kuljettaminen harrastuksiin   .60 .41 

Ominaisarvo 2.86 1.33 0.94   
Selitysosuus % 22.38 15.69 14.90   
Raportoitu lataukset >.4         

 

Muodostettuani faktorit tallensin niiden faktoripisteet muuttujiksi. 

Faktoripistemuuttujien avulla voin tarkastella faktorien keskiarvoja suhteessa 

taustamuuttujiin. 
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5.4.3 Yhteenveto löydetyistä faktoreista 
Faktoreista nähdään, miten eri tyyppiset kotityöt ryhmittyvät sen suhteen, kuka niistä on 

vastuussa. Samalle faktorille latautuvat kotityöt keskittyvät siis samalle vastuutaholle: 

joko jommallekummalle puolisolle tai molemmille yhtä paljon. 

Kotityöt, jotka liittyvät ajoneuvojen ja muuhun huoltoon, rakentamiseen ja 

korjaamiseen sekä korjaustöistä huolehtimiseen, latautuvat voimakkaasti samalle 

faktorille. Kulkuneuvojen huoltaminen ja muu huolto, korjaaminen ja rakentaminen 

ovat Tasa-arvobarometrin (Attila ym. 2018) mukaan valtaosin miespuolison vastuulla. 

Faktorianalyysin mukaan vastuu niistä keskittyy perheen sisällä samalle tekijälle tai 

samoille tekijöille myös sateenkaariperheissä. 

Ruokaan liittyvät kotitaloustyöt ryhmittyvät yhteen. Vastuut sekä arjen että viikonlopun 

ruuanlaitosta korreloivat paitsi keskenään, myös päivittäisostosten kanssa, eli 

ruuanlaittaja usein myös hankkii ruokatarvikkeet. 

Kokonaisvastuu kotitaloustöistä ja niiden suunnittelu, eli ns. metatyö latautui samalle 

faktorille siivouksen kanssa. Myös silitys ja pyykinpesu korreloivat jonkin verran 

(0.328 ja 0.3) metatyön kanssa, mutta ne eivät päässeet mukaan faktorimalliin liian 

matalan kommunaliteetin takia. Metatyön ja siivouksen ryhmittyminen yhteen kuvaa 

sitä, että se, joka hoitaa kaikkien kotitöiden sujumisen, kantaa enimmäkseen vastuun 

myös siivoamisesta – tai jos metatyö tehdään yhdessä, myös vastuu siivoustaakasta 

jakautuu tasaisesti. 

Astianpesu ryhmittyy yhteen roskien viennin, lajittelun ja kierrätyksen kanssa. 

Astianpesulla on keskikokoinen korrelaatio (0.327) myös asunnon siivouksen kanssa, 

mutta metatyön kanssa korrelaatio jää pieneksi (0.147). Jätteistä ja kierrätyksestä 

huolehtiminen korreloi hieman asunnon siivouksen kanssa (0.209), mutta metatyön 

kanssa ei lainkaan. Astioiden peseminen ja roskista huolehtiminen ovat siis sellaisia 

kotitöitä, joita tekevät myös ne, jotka eivät ole vastuussa kotitaloustöiden suunnittelusta 

ja hoitumisesta. Ne eivät vaadi kovin paljon tietotaitoa ja ovat selkeitä 

vastuukokonaisuuksia, jotka voi osoittaa hoidettavaksi myös sellaiselle, jolla ei ole 

metatyövastuuta. Tähän viittaa myös se, että lapset ovat päävastuussa kyseisistä 

kotitöistä useammin kuin muista kotitöistä (astianpesusta 3 % ja roskista 

huolehtimisesta 4 %). 
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Kodin taloutta koskevien asioiden hoito ja tietoteknisistä laitteista ja niiden 

ohjelmistoista huolehtiminen latautuvat samalle faktorille. Molemmat kotityöt vaativat 

jonkin verran erityisosaamista. Ne korreloivat myös hieman huoltotöiden 

kokonaisvastuun kanssa (talousasiat 0.232 ja laiteasiat 0.307). Laiteasioista 

huolehtiminen korreloi lisäksi jonkin verran kulkuneuvojen huollon (0.334) ja muun 

huollon ym. kanssa (0.32), mutta talousasioista huolehtiminen ei. 

Lapsiin liittyvistä kotitöistä kokonaisvastuu lasten asioista, lasten vaatehuolto sekä 

yhteydenpito koulun tai päiväkodin kanssa latautuvat samalle faktorille. Ne ovat kaikki 

kotitöitä, jotka liittyvät lasten asioiden hoitamiseen. Varsinaisesti lasten kanssa 

vuorovaikutuksessa tehtävät asiat, eli lastenhoito (peseminen, pukeminen, syöttäminen 

ym.) ja muu yhdessäolo lasten kanssa (leikkiminen, keskusteleminen, opettaminen ym.) 

ryhmittyvät puolestaan yhteen. Kolmas lapsiin liittyvien kotitöiden ryhmä on 

kuljettaminen, sillä kouluun tai päiväkotiin kuljettaminen ja harrastuksiin kuljettaminen 

latautuvat samalle faktorille.  

5.5 Varianssianalyysi 
Olen siis muodostanut faktoripistemuuttujat, jotka edustavat erilaisten kotitöiden 

ryhmittymistä. Faktoripisteet kuvaavat kyseisen kotityöryhmän vastuunkannon 

etäisyyttä vastaajasta siten, että pienimmät pistearvot = vastuu lähinnä vastaajaa, ja 

suurimmat pistearvot = vastuu lähinnä puolisoa. 

Seuraavaksi halusin tarkastella muodostuneiden faktorien mahdollisia eroja eri 

taustaryhmissä, eli sitä, painottuuko vastuu tietyistä kotityöryhmistä enemmän 

tietyntyyppisille puolisoille. Tätä varten tein varianssianalyyseja, joiden avulla näin, 

muodostuuko eri ryhmien välille eroja faktoripisteiden keskiarvojen suhteen. Paneudun 

seuraavaksi maskuliinisuuden ja feminiinisyyden sekä synnyttämisen ja 

vanhempainvapaiden vaikutukseen. Vertailin myös muiden taustaluokkien, kuten 

asuinpaikan, tulojen, koulutustason ja ammattiaseman, eroja faktoreissa, mutta niissä ei 

ollut juurikaan merkitseviä eroja. 

5.5.1 Maskuliinisuus ja feminiinisyys 
Olen kiinnostunut kotitöiden tekemisen sukupuolistuneisuudesta ja mies- ja 

naistapaisuudesta, joten halusin tutkia, näkyykö tiettyjen kotitöiden mies- tai 

naistapaisuus myös samaa sukupuolta olevien parien keskuudessa ja tällä tavoin testata 

teoriaa sukupuolen tuottamisesta kotitöiden tekemisen kautta. Performatiivisen 
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sukupuolen tuottamisen teorian mukaan esimerkiksi maskuliinisuutta tuotetaan 

tekemällä miestapaisia kotitöitä (Butler, 2006; Jokinen, 2005). Miestapaisuus siis ei ole 

sidottu miessukupuoleen, vaan voi ilmetä maskuliinisuuden tuottamisena myös naisten 

tai muunsukupuolisten parissa. 

Muodostin kaksi dikotomista muuttujaa, joista toinen kuvaa maskuliinisuutta ja toinen 

feminiinisyyttä. Näitä ominaisuuksia mittasin alun perin 7-portaisella Likert-asteikolla, 

jossa kysyttiin ”Kuinka maskuliiniseksi ja kuinka feminiiniseksi koet itsesi?”, ja jossa 

arvo 1 sai merkityksen ”en lainkaan” ja 7 = ”erittäin paljon”. Koodasin alkuperäisten 

muuttujien luokat 5–7 arvoksi 1 (maskuliininen / feminiininen) ja luokat 1–4 arvoksi 0 

(ei maskuliininen / ei feminiininen). Näin muodostuneissa muuttujissa oli maskuliinisia 

40 ja ei-maskuliinisia 120 ja feminiinisiä 95 ja ei-feminiinisiä 67. 

Maskuliinisuus ja feminiinisyys eivät ole toisiaan poissulkevia tai toisaalta kaikki eivät 

koe olevansa kumpaakaan. Taulukossa 7 näkyy, miten vastaajat jakautuvat 

maskuliinisuuden ja feminiinisyyden suhteen, ja miten osa heistä kokee olevansa 

samanaikaisesti maskuliinisia ja feminiinisiä, osa jompaakumpaa ja osa ei kumpaakaan. 

Kaikki vastaajat eivät halunneet vastata tähän kysymykseen, joten 

kokonaisvastausmäärä on 160. 

Taulukko 7. Vastaajien jakauma maskuliinisiin ja feminiinisiin, %, (N) 

 Maskuliininen Ei-maskuliininen 

Feminiininen 6 52 

 (10) (83) 

Ei-feminiininen 19 23 

 (30) (37) 

 

Päädyin käyttämään varianssianalyysissa selittävinä muuttujina kahta dikotomista 

muuttujaa, feminiinisyys ja maskuliinisuus. Näin vastaajien lukumäärä analyysissa säilyi 

mahdollisimman suurena ja minun oli mahdollista ottaa mukaan tarkasteluun myös ne 

vastaajat, jotka kokivat olevansa samanaikaisesti sekä feminiinisiä että maskuliinisia.  

Yksisuuntaisessa varianssianalyysissa nousi esiin tilastollisesti merkitseviä eroja 

kolmen faktorin faktoripisteiden keskiarvoissa suhteessa maskuliinisuuteen ja ei-

maskuliinisuuteen: kulkuneuvojen ym. huolto ja huollon suunnittelu (F(1, 158)=8.84, 

p=.003), talous- ja laiteasioiden hoito (F(1, 158)=11.79, p=.001) ja lasten asioiden 
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hoito (F(1, 110)=6.04, p=.016). Kaikkien yksisuuntaisten varianssianalyysien tulokset 

sekä faktoripisteiden keskiarvot ja keskihajonnat näkyvät taulukosta 8.  

Vastuu kulkuneuvojen ja muun huollon tekemisestä ja huollon suunnittelusta on 

perheissä useammin maskuliinisiksi itsensä kokevilla vastaajilla kuin ei-maskuliinisilla. 

Samoin vastuu talous- ja laiteasioiden hoidosta on perheissä useammin maskuliinisiksi 

itsensä kokevilla vastaajilla kuin ei-maskuliinisilla. Toisaalta maskuliinisten vastaajien 

puolisoilla on useammin vastuu lasten asioiden hoidosta kuin ei-maskuliinisten 

vastaajien. Viidessä muussa faktorissa kotityövastuun jakautumisella ei ole merkitsevää 

eroa maskuliinisuuden suhteen. 

Suhteessa feminiinisyyteen ja ei-feminiinisyyteen merkitseviä eroja faktoripisteiden 

keskiarvoissa löytyi kolmesta faktorista (taulukko 8): lasten asioiden hoito (Welch F(1, 

68.743)=5.58, p=.021), lasten kuljettaminen (F(1, 110)=6.40, p=.013) ja kulkuneuvojen 

ja muu huolto ja huollon suunnittelu (F(1, 160)=7.67, p=.006). Kaikkien 

yksisuuntaisten varianssianalyysien tulokset sekä faktoripisteiden keskiarvot ja 

keskihajonnat näkyvät taulukosta 8.  

Feminiinisillä vastaajilla on useammin vastuu lasten asioiden hoidosta ja lasten 

kuljettamisesta kuin ei-feminiinisillä. Kulkuneuvojen ja muu huolto puolestaan on 

feminiinisten vastaajien talouksissa useammin puolison vastuulla. Lopuissa viidessä 

faktorissa kotityövastuun jakautumisella ei ole merkitsevää eroa feminiinisyyden 

suhteen.  

Huoltotyöt ovat siis sellaisia, joita sekä maskuliiniset vastaajat tekevät enemmän, että 

feminiiniset vastaajat vähemmän. Lasten asioiden hoito vastaavasti on useammin 

feminiinisten ja harvemmin maskuliinisten vastaajien vastuulla. Näissä kotitöissä 

vaikuttaa olevan siis myös samansukupuolisten pariskuntien keskuudessa 

heterotapaisuutta, jossa maskuliinisuus ja feminiinisyys näyttäytyvät toistensa 

vastinparina. Nämä kaksi kotityötyyppiä ovat myös Tasa-arvobarometrissa niitä, joissa 

on voimakas sukupuolijako.  

Tasa-arvobarometrissa kulkuneuvojen huoltaminen ja muu huolto, korjaus ja 

rakentaminen ovat voimakkaasti painottuneet miesten vastuulle. Miehistä 89 % sanoo 

vastaavansa itse kulkuneuvojen huoltamisesta. Naisista 83 % kertoo puolisoidensa 

olevan vastuussa siitä. Muusta huollosta, korjauksesta ja rakentamisesta kertoo olevansa 

vastuussa 85% miehistä. Naisista 76 % vastaa, että muu huolto on heidän puolisoidensa 
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vastuulla. Huoltotyöfaktorissani on mukana nämä kaksi kotityötä sekä huoltotöiden 

metatyövastuu, jota ei ole kysytty Tasa-arvobarometrissa. 

Lasten asioista hoitamisen faktorissani on mukana metatyö sekä vaatehuolto, joita ei 

kysytty Tasa-arvobarometrissa. Lasten asioiden hoitamisen faktorille latautuu kuitenkin 

myös yhteydenpito päiväkodin tai koulun kanssa, jota on kysytty Tasa-

arvobarometrissa. Yhteydenpito on kaikista Tasa-arvobarometrissa kysytyistä lapsiin 

liittyvistä kotitöistä voimakkaimmin sukupuolen mukaan jakautuva: naisista 78 % 

vastaa, että vastuu yhteydenpidosta on heillä itsellään ja miehistä 57 % vastaa, että 

vastuu on puolisolla. (Attila ym., 2017.) 

Vaikka tuloksissani on merkkejä heterotapaisuudesta, on pantava merkille, että 

kotitaloustöistä muodostuneista faktoreista ei löytynyt merkitseviä eroa 

maskuliinisuuden tai feminiinisyyden mukaan. Tasa-arvobarometrin mukaan lähes 

kaikki kotitaloustyöt ovat selvästi useammin naisten kuin miesten vastuulla. 

Kotitaloustöistä ei siis ole löydettävissä sateenkaariperheiden keskuudessa samanlaista 

maskuliinisuus–feminiinisyys-heijastumaa mies- ja naistapaisuudesta kuin huoltotöistä 

ja lasten asioiden hoitamisesta. 
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Taulukko 8. Faktoripisteiden keskiarvot ja keskihajonnat, yksisuuntaisen varianssianalyysin F-arvot ja merkitsevyydet koetun maskuliinisuuden 

ja feminiinisyyden mukaan. Merkitsevyydet <.05 korostettu lihavoinnilla. 
 

Maskuliinisuus  Feminiinisyys 
 

Maskuliininen Ei maskuliininen  Feminiininen Ei feminiininen 
 

 
M SD M SD ANOVA M SD M SD ANOVA 

Kulkuneuvojen ja muu 

huolto ja suunnittelu 
-0.375 1.024 0.165 0.985 F(1, 158)=8.84, p=.003 0.204 0.993 -0.236 1.003 F(1, 160)=7.67, p=.006 

Ruuanlaitto ja 

päivittäisostokset 
-0.171 0.893 0.083 1.054 F(1, 158)=1.87, p=.174 -0.120 1.030 0.190 0.987 F(1, 160)=3.68, p=.057 

Kokonaisvastuu 

kotitaloustöistä ja siivous 
0.129 1.037 -0.094 0.987 F(1, 158)=1.49, p=.223 -0.128 0.946 0.085 1.058 

F(1, 160)=1.80, p=.182 

Astianpesu ja jätehuolto 0.028 1.131 0.038 0.949 F(1, 158)=.003, p=.957 0.059 0.963 -0.013 1.048 F(1, 160)=.21, p=.651 

Talousasioiden ja 

laitteiden hoito 
-0.450 0.841 0.166 1.023 F(1, 158)=11.79, p=.001 0.090 0.950 -0.099 1.085 

F(1, 160)=1.39, p=.241 

Lasten asioiden hoito 0.336 0.862 -0.189 0.962 F(1, 110)=6.04, p=.016 -0.255 0.780 0.210 1.144 
Welch F(1, 68.743)=5.58, 

p=.021 

Lastenhoito ja 

yhdessäolo 
0.025 1.182 -0.061 1.004 F(1, 110)=.13, p=.719 -0.110 0.945 0.064 1.179 F(1, 110)=.74, p=.393 

Kuljettaminen 0.147 1.331 -0.049 0.916 
Welch F(1, 30.807)=.48, 

p=.495 
-0.196 0.909 0.291 1.118 F(1, 110)=6.40, p=.013 

Kotityöt (N) (40)  (120)   (95)  (67)   

Lapsiin liittyvät kotityöt (N) (25)  (87)   (68)  (44)   

Faktoripisteet: pienin=vastuu lähinnä vastaajaa, suurin=vastuu lähinnä puolisoa. 

Maskuliininen ja feminiininen=asteikolla 1–7 (1=en lainkaan, 7=erittäin paljon) valinnut 5–7. 

Levenen testi varianssien yhtäsuuruudesta >.05, jos ei, niin Welchin testi ja korjattu F-arvo raportoitu 
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Löydettyäni yksisuuntaisissa varianssianalyyseissa kotityöt, joihin maskuliinisuus ja 

feminiinisyys vaikuttaa (huoltotyöt, talous- ja laiteasioiden, lasten asioiden hoito ja 

lasten kuljettaminen), tutkin seuraavaksi, säilyvätkö maskuliinisuuteen ja 

feminiinisyyteen liittyvät erot, kun analyysiin otetaan mukaan muita selittäviä 

muuttujia. 

Etsin siis feminiinisyyden ja maskuliinisuuden mahdollisia interaktioita muiden 

muuttujien kanssa kaksisuuntaisella varianssianalyysilla. Löydettyjen 

yhdysvaikutuksessa olevien tekijöiden keskiarvot ja keskihajonnat näkyvät taulukossa 

9. 

Tutkin maskuliinisuuden ja lapsiperheellisyyden vaikutusta huoltotöiden vastuunjakoon 

(ks. liitekuvio 3). Kaksisuuntaisen varianssianalyysin (F(1,156)=5.28, p=.002, η2=.092) 

efektikoko on keskikokoinen8. Maskuliinisuuden päävaikutus (F(1,156)=4.31, p=.040, 

η2=.027) on lähes saman suuruinen kuin tekijöiden yhdysvaikutus (F(1,156)=4.51, 

p=.035, η2=.028). Pelkällä lapsiperheellisyydellä ei ole vaikutusta (F(1,156)=.17, 

p=.681, η2=.001). Maskuliiniset vastaajat, joilla on lapsia, ovat useammin vastuussa 

huoltotöistä kuin ei-maskuliiniset lapsiperheelliset vastaajat. Sillä, onko vastaaja 

maskuliininen vai ei, ei ole nähtävissä vaikutusta huoltotöiden vastuunkannossa 

lapsettomissa perheissä. 

Lisäksi tutkin feminiinisyyden ja puolison työntekijyyden vaikutusta huoltotöihin (ks. 

liitekuvio 4). Kaksisuuntainen varianssianalyysi (F(3,158)=4.35, p=.006, η2=.076) 

osoitti feminiinisyyden (F(1,158)=4.59, p=.034, η2=.028) vaikuttavan huoltotöihin, 

sekä tilastollisesti merkitsevän interaktion (F(1,158)=4.56, p=.034, η2=.028), mutta 

pelkällä puolison työntekijyydellä ei ollut päävaikutusta (F(1,158)=.17, p=.680, 

η2=.001).  Kun vastaaja on itse feminiininen ja hänen puolisonsa ei ole työntekijä, 

vastuu huoltotöistä on painottunut puolisolle. Ei-feminiiniset vastaajat hoitavat 

huoltotyöt, jos heidän puolisonsa ei ole työntekijä. Jos puoliso on työntekijä, 

feminiinisyys ei vaikuta huoltotöiden vastuunjakoon. 

Seuraavaksi tutkin asuinpaikan koon ja feminiinisyyden vaikutusta lasten asioiden 

hoitamiseen (ks. liitekuvio 5). Kaksisuuntaisessa varianssianalyysissa (F(3,107)=5.45, 

p=.002, η2=.133) molemmat tekijät selittivät lasten asioiden hoidon vastuunjakoa, 

                                                 
8 Kriteerit η2-kertoimen ilmaisemalle efektikoolle: pieni .01, keskikokoinen .09, suuri .25 
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minkä lisäksi niiden välillä on interaktio, ja mallin efektikoko on keskikokoinen. 

Feminiinisyyden päävaikutus (F(1,107)=11.35, p=.001, η2=.096) oli suurempi kuin 

asuinpaikan (F(1,107)=6.02, p=.016, η2=.053), joka puolestaan on efektiltään samaa 

kokoluokkaa kuin interaktio (F(1,107)=5.34, p=.023, η2=.048). Lasten asioiden 

hoidossa ne feminiiniset vastaajat, jotka eivät asu isoissa kaupungeissa, hoitavat lasten 

asioita enemmän kuin ei-feminiiniset pienillä paikkakunnilla asujat. Isoissa 

kaupungeissa ei ole eroa lasten asioiden hoitamisessa feminiinisyyden suhteen.  

 
Taulukko 9. Selittävien muuttujien yhdysvaikutukset: keskiarvot, keskihajonnat ja 
N 
 
Kulkuneuvojen ja muu huolto ja huollon suunnittelu M SD N 

Maskuliininen Ei lapsia -.173 1.042 15 
 Lapsia -.496 1.015 25 
Ei maskuliininen Ei lapsia -.182 .881 33 
 Lapsia .297 .995 87 

Feminiininen Puoliso 
työntekijä -.055 .979 36 

 Puoliso ei 
työntekijä .362 .976 59 

Ei feminiininen Puoliso 
työntekijä -.056 1.01 24 

 Puoliso ei 
työntekijä -.337 1.00 43 

 

   

Lasten asioiden hoito  M SD N 

Feminiininen Iso kaupunki -.265 .795 43 
 Ei iso kaupunki -.238 .770 25 

Ei feminiininen Iso kaupunki -.066 1.137 29 
 Ei iso kaupunki .828 .966 14 

Faktoripisteet: pienin=vastuu lähinnä vastaajaa, suurin=vastuu lähinnä puolisoa. 

Maskuliininen ja feminiininen=asteikolla 1–7 (1=en lainkaan, 7=erittäin paljon) valinnut 5–7. 

Levenen testi varianssien yhtäsuuruudesta >.05 
 

5.5.2 Synnyttäminen ja vanhempainvapaat 
Aiemman tutkimuksen mukaan heteropareilla lasten saaminen lisää kotityönjaon 

heterotapaisuutta. Toisaalta isien pitämät pidemmät vanhempainvapaat ja tasainen 

lastenhoitovastuu näkyvät tasaisempana kotityönjakona. (Lammi-Taskula, 2007, s. 89.) 
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Halusin tutkia, miten vanhemmuus vaikuttaa kotityöjakoon sateenkaariperheissä. 

Aiemmassa kansainvälisessä tutkimuksessa on nähty, että naisparien keskuudessa 

työnjako ei lasten saamisen myötä eriydy yhtä voimakkaasti kuin heteropareilla, mutta 

toisaalta on myös viitteitä siihen, että synnyttäneet äidit hoitavat lapsiin liittyviä 

kotitöitä sateenkaariperheissäkin enemmän kuin ei-synnyttäneet (Chan ym., 1998; 

Downing & Golderg, 2011). 

Tutkin ensin faktoripisteiden keskiarvojen eroja synnyttämisen suhteen. Kysyin 

vastaajilta, kuka on synnyttänyt taloudessa asuvat lapset. Aineistossani oli 52 

synnyttänyttä, joiden puoliso ei ole synnyttänyt, 38 ei-synnyttänyttä, joiden puoliso on 

synnyttänyt, sekä 20 synnyttänyttä, joiden puoliso on myös synnyttänyt. Lisäksi 

muutaman vastaajan taloudessa on vain lapsia, jotka on synnyttänyt joku ei taloudessa 

asuva henkilö, mutta jätin nämä vastaukset tarkastelun ulkopuolelle ja muodostin 

vastauksista kolmiarvoisen muuttujan tarkastelua varten. 

Yksisuuntaisessa varianssianalyysissa oli tilastollisesti merkitseviä eroja synnyttämisen 

suhteen neljässä faktorissa: kulkuneuvojen ja muu huolto ja huollon suunnittelu (F(1, 

107)=8.78, p<.001), lasten asioiden hoito (F(1, 107)=28.37, p<.001) ja lastenhoito ja 

yhdessäolo (F(1, 107)=4.67, p=.011) sekä astianpesu ja jätehuolto (Welch F(2, 

64.565)=4.77, p=.012) Muissa faktoreissa ei ollut eroa synnyttämisen suhteen. Kaikkien 

yksisuuntaisten varianssianalyysien tulokset sekä faktoripisteiden keskiarvot ja 

keskihajonnat näkyvät taulukosta 10.  

Huoltotyövastuuta kuvaavan faktorin keskiarvoissa puoliso synnyttäjänä eroaa muista 

synnyttäjäryhmistä. Jos vastaajan puoliso on synnyttänyt, mutta vastaaja ei, vastuu 

huoltotöistä on painottunut vastaajalle. Ero löytyy sekä suhteessa vain vastaajaan 

synnyttäjänä että suhteessa molempiin puolisoihin synnyttäjänä.  

Toinen ero puolison synnyttäjänä ja muiden kanssa on lasten asioiden hoito -faktorissa. 

Kun vastaajan puoliso on synnyttänyt, mutta vastaaja ei, lasten asioiden hoito on 

todennäköisemmin puolisolla. Kun vastaaja on synnyttänyt tai molemmat puolisot ovat 

synnyttäneet, vastuu on painottunut vastaajalle itselleen. 

Kolmas faktori, josta löytyy ero synnyttämisen suhteen, on lastenhoito ja yhdessäolo. 

Niissä talouksissa, joissa molemmat puolisot ovat synnyttäneet, vastuu lastenhoidosta ja 

lasten kanssa olemisesta on jakautunut tasaisesti molemmille puolisoille. Jos vain 
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vastaaja on synnyttänyt, vastuu painottuu vastaajalle, ja jos vain puoliso on synnyttänyt, 

vastuuta on enemmän puolisolla. 

Neljäs faktori, jossa on tilastollisesti merkitsevä ero synnyttämisen mukaan, on 

astianpesu ja jätteistä huolehtiminen. Jos vastaajan puoliso on synnyttänyt, vastaaja itse 

hoitaa astianpesut ja roskien viennin, erona siihen, jos molemmat puolisot ovat 

synnyttäneet, jolloin vastuu on painottunut puolisolle. 

Seuraavaksi tarkastelen vanhempainvapaalla olemisen vaikutusta kotityövastuisiin. 

Vastaajilta kysyttiin, ovatko he ja heidän puolisonsa tällä hetkellä tai joskus aiemmin 

olleet vanhempainvapaalla. Vastaajista 12 on tällä hetkellä vanhempainvapaalla ja 77 on 

joskus ollut, muttei tällä hetkellä. Puolisoista 18 on tällä hetkellä vanhempainvapaalla ja 

67 on joskus ollut. Muodostin näiden kysymysten perusteella kolmiarvoisen muuttujan 

siten, että yhdistin tällä hetkellä ja aiemmin vanhempainvapaalla olleet, sekä erottelin 1) 

vastaajat, joiden taloudessa molemmat puolisot ovat (olleet) vanhempainvapaalla, 2) ne, 

joiden taloudessa vain vastaaja on (ollut) vanhempainvapaalla ja 3) ne, joiden 

taloudessa vain puoliso on (ollut) vanhempainvapaalla. On siis hyvä huomioida, että osa 

vanhempainvapailla olevista on kotona vastaamishetkellä, mikä voi vaikuttaa 

kotityövastuun jakamiseen. 

Vanhempainvapailla oleminen näkyi yksisuuntaisessa varianssianalyysissa tilastollisesti 

merkitsevinä eroina samoissa faktoreissa kuin synnyttämisenkin suhteen: huoltotöissä 

(F(1, 109)=7.84, p=.001), lasten asioiden hoidossa (Welch F(2, 47.228)=18.57, p<.001) 

ja lastenhoidossa ja yhdessäolossa (F(1, 105)=6.63, p=.002). Kaikkien yksisuuntaisten 

varianssianalyysien tulokset sekä faktoripisteiden keskiarvot ja keskihajonnat näkyvät 

taulukosta 10. 

Huoltotöiden osalta ne, joiden puoliso on ollut vapaalla, kantavat vastuuta useammin 

kuin ne, jotka ovat itse olleet vapaalla, ja vastaavasti itse vapaalla olleiden puolisot 

kantavat pääasiassa vastuun huoltotöistä. Jos molemmat ovat olleet 

vanhempainvapaalla, vastuu jakautuu tasaisemmin. 

Lasten asioiden hoidosta suurimman vastuun kantaa se, joka on ollut 

vanhempainvapaalla. Jos molemmat puolisot ovat olleet vanhempainvapaalla, vastuu 

jakautuu tasaisesti. Myös yhdessäolo lasten kanssa ja lastenhoito painottuu niille, jotka 

ovat (olleet) vapaalla, mutta ei yhtä voimakkaasti kuin lasten asioiden hoito. 
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Ristiintaulukoin vielä synnyttäneet ja vanhempainvapaat tarkastellakseni, miten se, 

kumpi puolisoista on synnyttänyt, näkyy niissä perheissä, joista molemmat ovat olleet 

vanhempainvapailla. Lasten asioiden hoidossa näkyi edelleen merkitsevä ero 

synnyttämisen suhteen, vaikka molemmat puolisot olivatkin olleet vanhempainvapailla. 

Perheissä, joissa vain vastaaja oli synnyttänyt (N=27), lasten asioiden hoidon keskiarvo 

oli -.376, kun niissä perheissä, joissa vain vastaajan puoliso on synnyttänyt (N=19) 

keskiarvo oli .682 (p=.001). Tosin erot synnyttäneiden puolisoiden välillä ovat vielä 

suuremmat niissä perheissä, joissa vain synnyttänyt puoliso on ollut kotona (vain 

vastaaja synnyttänyt ja ollut kotona: N=22, KA=-.693; vain puoliso synnyttänyt ja ollut 

kotona N=17, KA=.838). Lastenhoidossa merkitsevää eroa ei syntynyt. 

Synnyttäminen ja kotona oleminen näkyy siis lisäävän vastuuta lapsiin liittyvistä 

kotitöistä, ja ei-synnyttäneet ja ei-kotona olleet puolisot ovat useammin vastuussa 

huoltotöistä. Perheissä, joissa molemmat puolisot ovat synnyttäneet tai olleet kotona, 

kotityövastuut on jaettu tasaisemmin. Vastuu lasten asioiden hoidosta painottuu 

kuitenkin synnyttäjille, vaikka molemmat vanhemmat olisivatkin olleet kotona. 

Sateenkaariperheissä on siis nähtävissä sama ilmiö kuin heteroperheissä: lasten 

saaminen vahvistaa kotitöiden eriytymistä, mutta tasaisesti jaettu lastenhoitovastuu 

toisaalta tasaa myös kotityövastuuta. 
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Taulukko 10. Faktoripisteiden keskiarvot ja keskihajonnat, yksisuuntaisen varianssianalyysin F-arvot ja merkitsevyydet synnyttämisen ja vanhempainvapaiden mukaan ja 

Post Hoc -testissä ilmenneet merkitsevät erot luokkien välillä. 
 

Synnyttäneet puolisot Vanhempainvapaat 
 

Molemmat puolisot 

synnyttäneet 

Vastaaja 

synnyttänyt Puoliso synnyttänyt 
 

Molemmat olleet 

vapaalla 

Vastaaja ollut 

vapaalla Puoliso ollut vapaalla 

 

 M SD M SD M SD ANOVA M SD M SD M SD ANOVA 

Kulkuneuvojen ja muu 

huolto ja suunnittelu 
0.434** 1.011 0.344** 0.972 -0.455** 0.987 

F(1, 107)=8.78, 

p<.001 
0.120* 1.049 0.602*** 0.869 -0.499*(**) 0.904 

F(1, 109)=7.84, 

p=.001 

Ruuanlaitto ja 

päivittäisostokset 
-0.360 1.006 -0.017 1.063 0.142 1.071 

F(1, 107)=1.48, 

p=.233 
0.165 1.106 -0.356 0.991 -0.120 0.945 

F(1, 109)=2.45, 

p=.091 

Kokonaisvastuu 

kotitaloustöistä ja 

siivous 

-0.172 0.916 -0.165 0.958 0.197 1.019 
F(1, 107)=1.74, 

p=.180 
0.025 1.045 -0.361 0.788 0.212 0.956 

F(1, 109)=2.38, 

p=.097 

Astianpesu ja 

jätehuolto 
0.365* 0.578 0.239 1.153 -0.220* 0.890 

Welch F(2, 

64.565)=4.77, 

p=.012 

0.138 1.038 0.330 0.985 -0.166 0.845 
F(1, 109)=1.58, 

p=.211 

Talousasioiden ja 

laitteiden hoito 
-0.096 1.029 0.087 1.003 -0.015 1.072 

F(1, 107)=.26, 

p=.774 
0.012 1.090 0.105 1.070 -0.107 0.990 

F(1, 109)=.24, 

p=.784 

Lasten asioiden hoito -0.259*** 0.884 -0.524*** 0.754 0.752*** 0.836 
F(1, 107)=28.37, 

p<.001 
0.000*** 1.006 -0.689*** 0.515 0.603*** 0.969 

Welch F(2, 

47.228)=18.57, 

p<.001 

Lastenhoito ja 

yhdessäolo 
-0.004 0.933 -0.293** 1.084 0.348** 0.858 

F(1, 107)=4.67, 

p=.011 
0.142** 0.908 -0.583** 1.082 0.328** 0.956 

F(1, 105)=6.63, 

p=.002 

Kuljettaminen 0.180 0.874 -0.255 0.966 0.201 1.015 
F(1, 107)=2.95, 

p=.056 
0.080 0.939 -0.339 1.050 0.060 1.066 

F(1, 105)=1.73, 

p=.182 

Kotityöt (N) (20)  (52)  (38)   (62)  (27)  (23)   

Lapsiin liittyvät 

kotityöt (N) 
(20)  (52)  (38)   (62)  (26)  (20)  

 

Post Hoc -testi Bonferroni *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001  Lihavoinnit: merkitsevä ero suhteessa toisiinsa. Kursivoinnit: merkitsevä ero suhteessa toisiinsa.  

Faktoripisteet: pienin=vastuu lähinnä vastaajaa, suurin=vastuu lähinnä puolisoa. 

Levenen testi varianssien yhtäsuuruudesta >.05, jos ei, niin Welchin testi ja korjattu F-arvo raportoitu, ja post hoc -testinä Games-Howell.
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5.5.3 Tyytyväisyys kotityönjakoon 
Tutkittuani kotityönjakoon vaikuttavia tekijöitä, tarkastelen vielä, kuinka tyytyväisiä 

vastaajat ovat kotityönjakoon itsensä ja puolisonsa välillä. Mittasin tyytyväisyyttä 7-

portaisella Likert-asteikolla, jossa arvo 1 sai merkityksen ”en lainkaan tyytyväinen” ja 7 

merkityksen ”erittäin tyytyväinen”. Kaikkien kyselyyn kokonaan vastanneiden (N=167) 

keskiarvo kysymykseen on 5.37 ja keskihajonta 1.55. Tarkastelin tyytyväisyyttä 

suhteessa eri taustamuuttujiin yksisuuntaisella varianssianalyysilla. Havaitsin 

tilastollisesti merkitsevät erot tyytyväisyydessä suhteessa siihen, asuuko taloudessa 

lapsia, feminiinisyyteen sekä vanhempainvapaisiin.  

Yksisuuntaisen varianssianalyysin (Welch F(1, 116.522)=4.76, p=.031) mukaan 

vastaajat, joilla on lapsia, ovat keskimäärin tyytymättömämpiä kotityönjakoon (N=115, 

ka=5.21, SD=1.61) kuin ne vastaajat, joilla ei ole lapsia (N=52, ka=5.73, SD=1.35). 

Yksisuuntaisen varianssianalyysin (F(1, 160)=4.26, p=.041) mukaan vastaajat, jotka 

määrittelevät itsensä feminiinisiksi, kokevat olevansa keskimäärin tyytymättömämpiä 

kotityönjakoon (N=95, ka=5.14, SD=1.60) kuin ei-feminiinisiksi itsensä kokevat 

vastaajat (N=67, ka=5.64, SD=1.43). Yksisuuntaisen varianssianalyysin (Welch F(2, 

53.520)=6.92, p=.002) mukaan vastaajat, joiden puoliso on ollut vanhempainvapaalla, 

mutta he itse eivät, ovat tyytyväisimpiä (N=23, ka=6.13, SD=1.10) kotityönjakoon. 

Vastaajat, jotka ovat olleet itse vanhempainvapaalla, mutta heidän puolisonsa eivät, ovat 

puolestaan vähiten tyytyväisiä kotityönjakoon (N=27, ka=4.89, SD=1.85). 

Tyytyväisyydeltään näiden kahden ryhmän välissä ovat vastaajat, joiden perheissä 

molemmat puolisot ovat olleet vanhempainvapailla (N=62, ka=5.11, SD=1.61). 

Tulokset tyytyväisyyden suhteen näyttävät, että tyytyväisyys kotityönjakoon vähenee, 

kun perheeseen syntyy lapsi. Lisäksi lasten kanssa kotona olleet ovat selvästi 

vähemmän tyytyväisiä kotityönjakoon, kuin ne, jotka eivät ole olleet kotona lasten 

kanssa. Feminiiniset vastaajat ovat tyytymättömämpiä kotityönjakoon kuin ei-

feminiiniset. Aiemmista tuloksista nähtiin, että feminiiniset vastaajat kantavat ei-

feminiinisiä useammin vastuun lasten asioista, ja että ne puolisot, jotka ovat olleet 

lasten kanssa kotona, kantavat suuremman vastuun lastenhoidosta ja lasten asioiden 

hoidosta kuin ne puolisot, jotka eivät ole olleet kotona. Tyytymättömyyttä 

kotityövastuun jakamisesta näkyy siis olevan niillä puolisoilla, joille on kasaantunut 

vastuuta lapsiin liittyvistä kotitöistä.  
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6 Pohdinta ja johtopäätökset 

Suomessa ei ole aiemmin tutkittu sateenkaariperheiden kotityönjakoa määrällisesti. 

Tutkielmaani keräämäni aineisto onkin Suomessa ainutlaatuinen. Monet 

tutkimustulokseni olivat linjassa aiemman tutkimuksen kanssa, mutta tutkielmani lisäsi 

kuitenkin tietoa sinänsä, että suomalainen konteksti oli aiheelle uusi. 

Sateenkaariperheiden näkyvyys kyselyissä ja tilastoissa on ollut heikkoa. Motivoinkin 

vastaajia mainitsemalla kutsussa siitä, että sateenkaariperheellisten arjesta on Suomessa 

vain vähän tietoa. Kerroin samalla myös omasta sateenkaariperheellisyydestäni, ja että 

haluan tehdä tutkielmassani erilaisia perheitä näkyviksi. Positioni 

sateenkaariperheellisenä – yhtenä joukosta, eikä vain ulkopuolisena tutkijana – saattoi 

vaikuttaa siihen, että niin monet halusivat vastata kyselyyni. 

Oma paikantumiseni sateenkaariperheelliseksi näkyi toki myös tutkielma-aiheeni 

valinnassa. Olemme perheessäni keskustelleet kotitöiden jakamisesta paljon enemmän 

lasten syntymän jälkeen, mikä varmasti on lisännyt mielenkiintoani aihetta kohtaan. Voi 

myös olla, että sateenkaari-ihmisenä olen osannut ottaa tutkielmassani huomioon 

erilaisia seikkoja, jotka eivät välttämättä ole itsestään selviä kaikille, kuten sukupuolen 

moninaisuuden tai sen, että perheessä voi olla kaksi synnyttänyttä vanhempaa. En 

kuitenkaan valitettavasti pystynyt ottamaan tutkielmassani huomioon monisuhteisuutta, 

sillä keskityin kahden puolison väliseen työnjakoon. 

Tulosteni luotettavuutta vähentää se, että olen kysynyt kotityönjaosta kyselyllä, ja 

asioista jälkikäteen raportoiminen on epätarkempaa kuin saman tien kirjaaminen tai 

havainnointi. On myös tyypillistä, että puolison työmäärää pidetään vähäisempänä, kuin 

se todellisuudessa on. Tämä näkyy myös tuloksista sinänsä, että vastaajat itse kertovat 

olevansa lähes kaikissa kotitöissä useammin vastuussa kuin heidän puolisonsa. Lisäksi 

on mahdollista, että vastaajilla on taipumus rakentaa tasa-arvoisuuden ideaalia 

esittämällä kotityönjakonsa tasapuolisemmin kuin mitä se todellisuudessa on.  

Ensimmäinen tutkimustehtäväni oli tarkastella, miten vastuut erilaisista kotitöistä 

jakautuvat sateenkaariperheissä. Tulosteni mukaan suurimmassa osassa 

sateenkaariperheitä pääosa kotitaloustöiden vastuusta jaetaan puolisoiden kesken tasan. 

Poikkeuksena ovat ruuanlaitto ja vaatehuolto, jotka ovat jommankumman puolison 

vastuulla suurimmassa osassa perheitä. Faktorianalyysin mukaan ne, jotka hoitavat 

ruuanlaittoa, ovat pääosin vastuussa myös päivittäisostoksista. Metakotityö ja 
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siivousvastuu ryhmittyvät samoille vastuutahoille. Astianpesu ja roskista ja 

kierrättämisestä huolehtiminen ovat kolmas kotitaloustöiden ryhmä. 

Lapsiin liittyvissä kotitöissä sateenkaariperheelliset ovat pääosin hyvin tasapuolisia. 

Etenkin yhdessäolo lasten kanssa ja lastenhoito jaettiin valtaosassa perheistä tasaisesti. 

Lasten vaatehuolto on puolestaan voimakkaasti erikoistunut tehtävä: yli kolmessa 

neljänneksessä perheistä vain yksi puoliso kantaa siitä vastuun. Faktorianalyysin 

mukaan lapsiin liittyvät kotityöt ryhmittyvät lasten asioiden hoitoon, lastenhoitoon sekä 

lasten kuljettamiseen. 

Kulkuneuvojen huollossa, muussa huollossa, korjaamisessa ja rakentamisessa, sekä 

teknisten laiteasioiden hoidossa, eli ns. miestapaisissa kotitöissä oli nähtävissä 

erikoistumista, eli niitä hoitaa yleensä vain toinen puolisoista. Huoltotyöt ja niiden 

suunnittelu ryhmittyivät faktorianalyysissa vahvasti yhteen, eli näihin erikoistuneet 

puolisot hoitavat kaikkia huoltotöitä. Ne kotityöt, joissa on eniten erikoistumista (ruoka- 

ja vaatehuolto sekä huolto- ym. työt) ovat myös niitä, joissa on eniten havaittavaa 

sukupuolitapaisuutta Tasa-arvobarometrin tuloksissa. 

Toinen tutkimustehtäväni oli selvittää, miten sateenkaariperheiden kotityönjako 

vertautuu heteroperheisiin. Aiemmassa tutkimuksessa on huomattu, että 

sateenkaariperheissä pyritään tasapuolisempaan kotityönjakoon kuin heteroperheissä. 

Tulosteni mukaan tämä pitää paikkansa myös Suomessa. Ero kotityövastuiden määrässä 

oli selvä etenkin suhteessa heteronaisiin, joille suuri osa kotityövastuista ja 

lastenhoidosta kasaantuu. Huoltotöiden suhteen puolestaan heteromiehet hoitavat 

valtaosan päävastuusta perheissään, ja vaikka sateenkaariperheissäkin oli huoltotöiden 

osalta enemmän erikoistumista kuin kotitaloustöissä, myös niiden osin oli enemmän 

puolisoiden yhdessä jakamaa vastuuta. Eron heteropareihin tunnistaa myös seuraava 

vastaaja avoimessa kommentissaan: 

Kotityöt jakaantuvat pääosin tasaisesti, kauhulla katsomme 

heteropariskuntia ja heidän arkeaan, kun nainen hoitaa lähes kaiken yksin. 

Esimerkkejä lähipiirissä useita! (Vastaaja 126) 

Heteronaisilla kotityövastuiden kasaantuminen johtaa myös kokemukseen liiallisesta 

vastuusta. Vain 35 % heteronaisista ei ole lainkaan ajatellut viime aikoina, että olisi 

liikaa vastuussa kotitöistä. Sateenkaariperheellisistä 50 % ei ole ajatellut olevansa liikaa 
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vastuussa. Heteromiehillä on vähiten liiallisen vastuun kokemusta: 74 % heistä ei ole 

ajatellut olevansa liikaa vastuussa. 

Kolmas tutkimustehtäväni oli tarkastella, millä perusteella suomalaiset 

sateenkaariperheelliset jakavat kotitöitä perheessään. Tätä varten luokittelin vastaajien 

avoimia vastauksia, joiden mukaan puolet perheistä jakaa töitä puolisoiden 

mielenkiinnon kohteiden mukaan. Noin kolmannes mainitsi, että se, jolla on enemmän 

aikaa, tekee kotitöitä. Neljännes vastaajista kertoi kotitöitä jaettavan osaamisen mukaan. 

Tarkastelin osaamisen ja pitämisen suhdetta kotitöiden jakamiseen myös asteikollisilla 

mittareilla. Niiden mukaan etenkin huolto- ja rakennustöiden tekeminen korreloi niistä 

pitämisen ja niiden osaamisen kanssa. Moni vastaajista myös vastasi, ettei osaa eikä 

pidä huolto- ja rakennustöistä. Myös Adolfsenin (2020) haastattelemista naispareista 

jotkut kertoivat vieroksuvansa huoltotöitä.  

Kotitaloustöitä puolestaan kertoo osaavansa tehdä edes jossain määrin lähes kaikki 

vastaajista. Niiden tekeminen ei korreloikaan yhtä paljon osaamisen kanssa kuin 

huoltotyöt. Pitämisellä on vielä vähemmän yhteyttä kotitaloustöiden tekemiseen kuin 

osaamisella.  

Huoltotöitä tekevät siis enemmän ne, jotka pitävät niistä enemmän, mutta kotitaloustöitä 

tehdään tasaisemmin siten, että myös ne, jotka eivät pidä niistä, tekevät niitä. 

Seuraavassa vastaajan kommentissa näkyy, miten perheessä on otettu huomioon sekä 

mielenkiinto, osaaminen, että tasapuolisuus niiden töiden osin, joista kumpikaan ei 

välitä.  

Kotitöitä pyritään jakamaan niin, että kumpikin saisi tehdä niitä asioita 

mistä pitää tai missä on hyvä. Sellaiset kotityöt yritetään jakaa suht tasan 

mistä kumpikaan ei pidä. (Vastaaja 276) 

Naisparien pyrkimys neuvottelevaan, molempia osapuolia tyydyttävään kotityönjakoon 

on huomattu aiemmissa tutkimuksissa (Adolfsen, 2020; Esmail, 2010). Tulosteni 

perusteella osassa sateenkaariperheistä kotityönjaosta on neuvoteltu tarkkaan, mutta 

toisaalta monessa perheessä siitä ei ole sovittu lainkaan. Sopimisen määrä ei korreloinut 

sen kanssa, miten tyytyväisiä kotityönjakoon oltiin, eli on sateenkaariperheitä, joissa 

kotityönjako on tapahtunut luontevasti ilman sopimista, ja perheessä ollaan tyytyväisiä 

siihen. Toisaalta sopiminen ei ole tae tyytyväisyydelle. 
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Neljäs tutkimustehtäväni oli selvittää, vaikuttaako puolisoiden maskuliinisuus tai 

feminiinisyys kotityönjakoon perheessä. Maskuliinisuus vaikutti vastuuta lisäävästi 

huoltotöihin ja laiteasioiden hoitoon. Nämä ovat Tasa-arvobarometrin mukaan eniten 

miesten vastuulla olevia töitä, eli voimakkaimmin miestapaisia. Maskuliiniset vastaajat 

vaikuttavat siis konstruoivan maskuliinisuutta tekemällä miestapaisia kotitöitä. 

Toisaalta maskuliiniset vastaajat kantoivat vähemmän vastuuta lasten asioiden hoidosta, 

joka on tyypillisesti naistapaista. Huoltotöihin maskuliinisuus vaikutti vain 

lapsiperheissä, kun ei-lapsiperheissä maskuliinisuus ei lisännyt huoltotyövastuuta.  

Feminiiniset vastaajat puolestaan hoitivat puolisoitaan enemmän lasten kuljettamista. 

Myös lasten asioiden hoito painottui feminiinisille vastaajille, mutta vain pienemmillä 

paikkakunnilla. Feminiinisyys vaikutti myös huoltotöiden tekemiseen siten, että 

feminiinisten vastaajien puolisot hoitivat huoltotyövastuut, mutta vain niissä perheissä, 

joissa puoliso ei ole ammattiasemaltaan työntekijä. Jos puoliso on työntekijä, 

feminiinisyydellä ei ole vaikutusta.  

Huomionarvoista on, että maskuliinisuus tai feminiinisyys ei vaikuttanut 

kotitaloustöiden tekemiseen. Vastaajat, jotka ovat pääosin naisia, eivät siis rakentaneet 

feminiinisyyttä naistapaisilla kotitaloustöillä, vaan feminiinisyys oli yhteydessä vain 

lapsiin liittyviin tehtäviin. Maskuliinisuuden rakentamista miestapaisilla kotitöillä 

puolestaan esiintyi, etenkin lapsiperheissä.  

Viides tutkimustehtäväni oli tarkastella, miten synnyttäminen ja vanhempainvapaat 

näkyvät suomalaisten sateenkaariperheiden kotityönjaossa. Aiemmassa tutkimuksessa 

on nähty, miten lastenhoito ja naistapaiset kotityöt saattavat kasaantua myös 

sateenkaariperheissä synnyttäneille puolisoille (Downing & Goldberg, 2011). 

Adolfsenin (2020) haastattelemista suomalaisista naispareista useimpien perheissä 

lasten asioista huolehtiminen oli jäänyt perhevapaita pitäneiden synnyttäneiden äitien 

vastuulle.  

Tulokseni olivat saman suuntaisia, sillä synnyttäneet puolisot, joiden puoliso ei ollut 

synnyttänyt, kantoivat enemmän vastuuta lastenhoidosta ja etenkin lasten asioiden 

hoidosta kuin ei-synnyttäneet puolisot. Ero oli selvä siitä huolimatta, että naispareilla on 

vahva pyrkimys tasapuoliseen työnjakoon etenkin lastenhoidon suhteen (esim. 

Adolfsen, 2020). Kotona olleet puolisot olivat myös vähiten tyytyväisiä kotityönjakoon, 
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kun taas ne, jotka eivät olleet olleet kotona, olivat tyytyväisimpiä. Kotona olemisen 

vaikutus näkyi myös joissakin avoimissa kommenteissa: 

Kotityöt ovat jakautuneet kiinnostuksen ja käytännöllisyyden mukaan. Myös 

lasten saanti ja toisen kotona olo vaikutti kotitöiden jakautumiseen. Roolit 

jäivät ennalleen vauva-ajan jälkeenkin. (Vastaaja 171) 

Naisparien erikoisuus on, että molemmat puolisot ovat voineet synnyttää lapsen. 

Tulosteni mukaan niiden vastaajien perheissä, joissa molemmat puolisot ovat 

synnyttäneet, lastenhoito ja lasten asioiden hoito jakautui tasaisemmin kuin niissä 

perheissä, joissa vain toinen puoliso on synnyttänyt. Tämäkin tukee sitä käsitystä, että 

synnyttämisellä on vaikutus lapsiin liittyvien kotitöiden vastuunjakoon. 

Vanhempainvapailla on huomattu olevan vaikutusta kotityö- ja lastenhoitovastuisiin 

siten, että kotona ollut on enemmän vastuussa, mutta jos molemmat ovat olleet kotona, 

vastuukin jakautuu tasaisemmin (Lammi-Taskula, 2007, s. 88–89). Tätä tukevat myös 

tulokseni, joiden mukaan lasten asioiden ja lastenhoito jakautuvat tasaisimmin niissä 

perheissä, joissa molemmat puolisot ovat olleet vanhempainvapaalla. Synnyttäneet 

puolisot hoitavat kuitenkin enemmän lasten asioita myös niissä perheissä, joissa 

molemmat ovat olleet vanhempainvapailla. 

Vastuu ruuanlaitosta, siivouksesta ja metakotityöstä, jotka ovat tyypillisesti naistapaisia, 

ja heteroperheissä kasautuvat äideille, ei puolestaan juurikaan vaihdellut synnyttämisen 

tai vanhempainvapaiden mukaan.  

Kiinnostavaa oli huomata, että ei-synnyttäneet puolisot ovat useammin vastuussa 

huoltotöistä, jotka ovat tyypillisesti miestapaisia. Samoin vastaajan maskuliinisuus 

vaikutti huoltotöiden tekemiseen, mutta tämä yhteys oli nähtävissä vain niissä perheissä, 

joissa on lapsia. Lasten saaminen lisää siis myös sateenkaariperheissä ns. 

heterotapaisuutta siinä suhteessa, että ei-synnyttänyt ja/tai maskuliininen puoliso alkaa 

hoitaa miestapaisia kotitöitä.  

Aineistoni synnyttäneistä vastaajista valtaosa oli feminiinisiä, mutta ei-maskuliinisia. 

Ei-synnyttäneissä vastaajissa puolestaan korostui maskuliinisuus.9 Voi olla, että 

naiselliset puolisot kokevat biologisen äitiyden luontevammaksi kuin maskuliiniset 

                                                 
9 Synnyttäneestä 71 vastaajasta 70% on feminiinisiä, mutta ei maskuliinisia. 17% on ei-maskuliinisia ja 
ei-feminiinisiä ja vain 13% on maskuliinisia. Ei-synnyttäneistä 41 vastaajasta 27% on feminiinisiä ja ei-
maskuliinisia, 39% maskuliinisia ja 34% ei kumpaakaan.  
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puolisot. Koska lisääntyminen liittyy olennaisesti naiskehoon, se on sosiaalisesti 

sukupuolistettu naiselliseksi (Ryan, 2013). Ryan (2013) haastatteli maskuliinisia lesboja 

heidän suhteestaan lisääntymiseen, ja jotkut heistä eivät voineet kuvitella olevansa 

raskaana siihen liittyvän naisellisuuden, kuten kehon muutosten takia.  

On myös mahdollista, että biologisen äitiyden kautta vastaajat ovat alkaneet tuntea 

itsensä feminiinisemmiksi. Ei kuitenkaan tunnu todennäköiseltä, että ei-synnyttäneeksi 

vanhemmaksi tuleminen lisäisi maskuliinisuuden tuntemusta, vaan että paremminkin 

maskuliinisuus on ensisijainen ominaisuus, joka heijastuu siihen, päätyykö 

synnyttämään. 

Maskuliinisiksi luokitelluista vastaajista 15 % on transmiehiä ja 10 % 

muunsukupuolisia. Heidän määränsä on liian pieni erillisen analyysin tekemiseen, mutta 

voi osaltaan vaikuttaa siihen, että maskuliinisissa vastaajissa on vähemmän synnyttäjiä. 

Synnyttäminen on kulttuurisesti merkitty naiselliseksi, joten ihmiset, jotka eivät 

identifioidu naisiksi, saattavat valita olla synnyttämättä, vaikka se olisi muuten 

mahdollista. Lisäksi Suomessa on edelleen voimassa oleva translaki, jossa vaaditaan 

lisääntymiskyvyttömyyttä (Trasek, 2021). 

Tutkielmani aiempaan tutkimukseen ja teoriaan perustunut hypoteesi oli, että 

sateenkaariperheissä voidaan tehdä kotitöitä vapaammin ja tasapuolisemmin kuin 

heteroperheissä, joihin kohdistuva heteronormatiivinen paine ilmenee kotitöiden 

sukupuolistuneisuutena. Tulokseni osoittavat, että suomalaisten sateenkaariperheiden 

kotityönjako on monin osin tasapuolisempaa kuin heteropareilla. Ero on suuri etenkin 

verrattuna heteroperheissä eläviin naisiin, joilla on suurin kotityökuorma. Paitsi 

sateenkaariperheiden kotityönjakoa, tulokseni valottavat osaltaan myös heteroperheiden 

kotityönjaon perusteita. Jos heteroaspektin puuttuminen lisää tasapuolisuutta, tämä 

vahvistaa näkemystä heteroparien kotityönjaon sukupuolistuneesta luonteesta – 

kotityönjaon epätasaisuudessa ei ole siis kyse vain esimerkiksi erosta naisten ja miesten 

ansiotasoissa tai työajoissa, kuten resurssiteoriat ehdottavat. 

Tasapuolisuus ja pyrkimys siihen ei kuitenkaan tarkoita, että sateenkaariperheet 

eläisivät sukupuolistuneen kotityömallin ulkopuolella. Maskuliiniset 

sateenkaariperheelliset näyttävät käyttävän miestapaisuuden kulttuurista kehikkoa oman 

maskuliinisuutensa rakentamiseen. Toisaalta lapsiperheissä näkyy heteroperheistä tuttua 
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vastuiden kasautumista lapsia kotona hoitaneelle puolisolle, mikä myös 

sateenkaariperheissä aiheuttaa jonkin verran tyytymättömyyttä kotityönjakoon. 

Käytännössä toivon, että tutkimustuloksistani olisi hyötyä sateenkaariperheellisille, 

jotka reflektoisivat omia kotityökäytäntöjään ja tarpeen mukaan kiinnittäisivät huomiota 

etenkin siihen, että kotona olleille vanhemmille ei kasaannu liikaa kotityövastuuta. 

Sateenkaariperheet ry:llä on monenlaista perhetoimintaa, neuvontaa ja tukipalveluita. 

Esimerkiksi perhevalmennuskurssilla he paitsi opastavat sateenkaariperheellistymisen 

käytännön asioissa, myös pyrkivät ongelmien ennaltaehkäisyyn käymällä läpi 

sateenkaariperheiden tyypillisiä haasteita. Tietoa siitä, että myös sateenkaari-ihmisillä 

lasten saannin myötä kotityönjako voi eriytyä ja aiheuttaa tyytymättömyyttä, voisi jakaa 

esimerkiksi perhevalmennuksessa tai jollakin muulla luento- tai keskustelukerralla. 

Olisi hyvä, että perheissä tiedostettaisiin, että tasapuolisuuden pyrkimyksistä huolimatta 

kotityövastuut voivat lasten tulon myötä muuttua niin, että se aiheuttaa 

tyytymättömyyttä, jotta siihen osattaisiin kiinnittää huomiota ja ennaltaehkäistä sitä. 

Jatkotutkimuksen kannalta olisi toivottavaa, että sateenkaariperheet saataisiin entistä 

paremmin näkyviin myös koko väestöä koskeviin kotityötutkimuksiin. Tämä onnistuisi 

kysymällä vastaajien sukupuolia ja heidän puolisoidensa sukupuolia sen sijaan, että niitä 

oletettaisiin: hyvänä esimerkkinä tästä on Tasa-arvobarometri, johon tällaiset 

kysymykset lisättiin vuonna 2017 (Lehtonen, 2019). Jos vastaajamäärät jäävät liian 

pieniksi, lisäotosten tekemistä voisi miettiä. Jos esimerkiksi ajankäyttötutkimuksessa 

pystyisi tarkastelemaan sateenkaariperheitä, saataisiin tarkkaa tietoa erilaisten kotitöiden 

tekemiseen käytetyn ajan määrästä, ja sitä voisi vertailla muihin väestöryhmiin. 

Sateenkaariperheiden saaminen mukaan toistuviin tutkimuksiin tekisi myös ajallisen 

muutoksen tutkimisen mahdolliseksi. 

Kotitöiden tutkimuksen lisäksi olisi tärkeää saada sateenkaariperheitä ja seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöihin kuuluvia paremmin näkyviin muussakin tutkimuksessa. 

Perhemuotojen, seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus olisi otettava huomioon 

kaikenlaisten tutkimusten suunnittelussa, jotta kuva todellisuudesta ei jäisi liian 

yksipuoliseksi tai vajaaksi. Sateenkaarikansan kokemukset voivat lisätä myös 

valtaväestön ymmärrystä, ja mahdollisesti emansipoida kaikkia näkemään, miten 

sukupuolistuneet ja heteronormatiiviset valtarakenteet vaikuttavat, ja miten noita 

rakenteita voi rikkoa toisin tekemällä.   
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Liitteet 

 

Liite 1. Kutsu, saate ja lomake. 

Kutsu tutkimukseen sähköpostiuutiskirjeessä ja Facebookissa: 

 

Kutsu: 

Vastaa kyselyyn sateenkaariperheiden kotitöiden tekemisestä! 

Sateenkaariperheiden arjesta Suomessa on vain vähän kattavaa tietoa, sillä tutkimuksissa ei usein huomioida 
perheiden moninaisuutta. Olen itse sateenkaariperheellinen, ja haluan maisterintutkielmassani tuottaa uutta 
tietoa, joka tekee erilaisia perheitä näkyviksi. Jos asut puolison kanssa (tai olet aiemmin asunut), vastaa 
kyselyyni ja kerro omasta arjestasi! Vastaaminen kestää 10-15 minuuttia. Vastauksista kiittäen, 
maisteriopiskelija Outi Lepistö, Helsingin yliopisto. Vastaa kyselyyn täällä 

 

Saate: 

Hyvä vastaaja, 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on kerätä uutta tietoa kotitöiden tekemisestä ja niiden jakamisesta 
sateenkaariperheissä. Toivon saavani mahdollisimman laajan ja kattavan kuvan erilaisten perheiden arjesta, 
joten toivon, että jaksat vastata kyselyyn. 
 
Tutkimukseen toivotaan vastauksia sateenkaariperheellisiltä, joilla on, tai on ollut, samassa taloudessa asuva 
puoliso. Koska kyselyssä kysytään kotitöiden jakamisesta, siihen ei voi vastata, jos kokemusta asumisesta 
puolison tai kumppanin kanssa ei ole. 
 
Osallistuminen kyselyyn on täysin vapaaehtoista. Vastaamalla kyselyyn suostut siihen, että antamiasi tietoja 
voidaan käyttää osana tutkimuksen aineistoa. Vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Voit halutessasi 
lopettaa vastaamisen kesken kyselyn. 
 
Kyselyssä ei kysytä mitään henkilötietoja tai muita tietoja, joita voisi käyttää vastaajan tunnistamiseen. 
Henkilö- ja talouskohtaisia tietoja, kuten ikää tai lasten lukumäärää, kysytään vain tulosten tilastolliseen 
luokitteluun. Vastaukset annetaan siis täysin anonyymisti ja tulokset raportoidaan ryhmien, ei yksittäisen 
henkilön, tasolla. 
 
Kerättyä aineistoa käytetään vain maisterintutkielmani tekemiseen. Aineistoa säilytetään Helsingin 
yliopiston suojatulla verkkolevyllä sekä omalla tietokoneellani. Tutkimuksen valmistuttua aineisto 
hävitetään. 
 
Kiitos osallistumisestasi kyselyyn! 
 
Outi Lepistö 
Sosiaalitieteiden maisteriohjelma, Helsingin yliopisto 
sähköposti outi.a.lepisto@helsinki.fi 

 

mailto:outi.a.lepisto@helsinki.fi
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Lomake:  

1) Keitä taloudessasi asuu lisäksesi? Merkitse myös lapset, jotka asuvat luonasi osa-aikaisesti. Voit valita 
useita.* 
[ ] Puoliso 

[ ] Vanhemmuuskumppani 

[ ] Lapsi(a) 

[ ] Muu, kuka: _________ 

[ ] Ei muita kuin minä 

2) Kuinka monta henkilöä asuu taloudessasi, itsesi mukaan lukien? 

_________ 

 

3) Tässä kyselyssä on kysymyksiä kotitöiden tekemisestä ja jakamisesta samassa taloudessa asuvan 
puolison/kumppanin kanssa. Vastasit, että et tällä hetkellä asu puolison kanssa. 
 
Jos olet aiemmin asunut puolison kanssa, voit vastata kyselyyn siten, että ajattelet edellistä suhdettasi, ja 
kuinka asiat siinä tehtiin. 
( ) Vastaan kyselyyn aiemman suhteeni perusteella 

( ) En halua jatkaa kyselyä 

 

4) Tässä kyselyssä on kysymyksiä liittyen puolisoon. Vastasit, että et asu puolison kanssa, mutta sinulla on 
vanhemmuuskumppani. Voit vastata kyselyyn siten, että ajattelet puolison sijaan vanhemmuuskumppaniasi. 
  

( ) Vastaan kyselyyn vanhemmuuskumppanuuden perusteella 

( ) En halua jatkaa kyselyä 

 

5) Kuka kotitaloudessasi on useimmiten vastuussa seuraavista kotitaloustöistä? 

 Minä Puoliso 
Molemmat 

yhtä 
paljon 

Lapsi/lapset 
Muu 

kotitalouden 
jäsen 

Ei koske 
perhettäni 

Ruuanlaitto 
arkisin (myös 
ruuan lämmitys) 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Ruuanlaitto 
viikonloppuisin 
(myös ruuan 
lämmitys) 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Astianpesu ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Pyykinpesu ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  
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Silitys ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Asunnon siivous ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Jätehuolto, kuten 
roskien vienti, 
lajittelu ja 
kierrätys 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Päivittäisostokset ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Kokonaisvastuu 
kotitaloustöiden 
suunnittelusta ja 
hoitumisesta (ns. 
metatyö) 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

 

6) Kuka kotitaloudessasi on useimmiten vastuussa seuraavista lapsiin liittyvistä kotitöistä? 
  

 Minä Puoliso 
Molemmat 

yhtä 
paljon 

Lapsi/lapset 
Muu 

kotitalouden 
jäsen 

Ei koske 
perhettäni 

Lasten 
kuljettaminen 
päiväkotiin tai 
kouluun 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Lasten 
kuljettaminen 
harrastuksiin 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Yhteydenpito 
päiväkodin tai 
koulun kanssa 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Lasten läksyjen 
teosta 
huolehtiminen 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Keskusteleminen, 
leikkiminen 
lasten kanssa, 
iltasatujen 
lukeminen, 
taitojen 
opettaminen tms. 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  
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Lastenhoito 
(esim. peseminen, 
pukeminen, 
syöttäminen) 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Sairaan lapsen 
hoito 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Lasten 
vaatehuolto 
(esim. uusien 
vaatteiden 
hankkiminen, 
vanhojen 
kierrättäminen ja 
näiden 
suunnittelu) 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Kokonaisvastuu 
lasten asioiden 
suunnittelusta ja 
hoitumisesta (ns. 
metatyö) 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

 

7) Kuka kotitaloudessasi on useimmiten vastuussa seuraavista hoito-, huolto- ja suunnittelutöistä? 
 * 

 Minä Puoliso 
Molemmat 

yhtä 
paljon 

Lapsi/lapset 
Muu 

kotitalouden 
jäsen 

Ei koske 
perhettäni 

Lemmikki-
eläinten hoito 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Kulkuneuvojen 
huolto 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Tietokoneiden, 
puhelimien ja 
tablettien sekä 
niihin liittyvien 
ohjelmistojen 
asentaminen ja 
huolto 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Muu huolto, 
korjaus ja 
rakentaminen 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  
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Kokonaisvastuu 
huoltotöiden 
suunnittelusta ja 
hoitumisesta (ns. 
metatyö) 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Puutarha- ja 
pihatyöt (esim. 
nurmikon 
leikkuu, kasvien 
hoito, lumityöt) 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Kodin taloutta 
koskevien 
asioiden hoito 
(esim. maksujen, 
lainojen, 
vakuutusten ym. 
hoito) 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

 

8) Kuinka alla mainittujen kotitöiden tekeminen jakautuu ajallisesti sinun ja puolisosi välille? 
  

 
5 Minä 

teen 
paljon 

enemmän 

4 Minä 
teen jonkin 

verran 
enemmän 

3 
Molemmat 

tekevät yhtä 
paljon 

2 Puolisoni 
tekee 

jonkin 
verran 

enemmän 

1 Puolisoni 
tekee 

paljon 
enemmän 

Kotitaloustyöt, 
kuten ruuanlaitto, 
pesu, siivous 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Lapsiin liittyvät 
työt ja hoito, sekä 
lasten kanssa 
oleminen ja 
leikkiminen 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Huolto- ja 
rakennustyöt 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  
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9) Kuinka paljon pidät alla mainittujen kotitöiden tekemisestä? 
  

 5 Pidän 
erittäin paljon 4 3 2 1 En pidä 

lainkaan 

Kotitaloustyöt, kuten ruuanlaitto, pesu, 
siivous 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Lapsiin liittyvät työt ja hoito, sekä lasten 
kanssa oleminen ja leikkiminen 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Huolto- ja rakennustyöt ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

 

10) Kuinka taitava olet tekemään alla mainittuja kotitöitä? 
  

 5 Erittäin 
taitava 4 3 2 1 En lainkaan 

taitava 

Kotitaloustyöt, kuten ruuanlaitto, pesu, 
siivous 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Lapsiin liittyvät työt ja hoito, sekä lasten 
kanssa oleminen ja leikkiminen 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Huolto- ja rakennustyöt ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

 

11) Käytättekö taloudessanne ostopalveluita koti- tai huoltotöiden tekemiseen? 
  
( ) Kyllä, säännöllisesti 

( ) Kyllä, silloin tällöin 

( ) Ei 

 

12) Minkälaisia ostopalveluita käytätte? 
 ____  

 

13) Auttavatko ystävät tai sukulaiset, jotka eivät asu taloudessanne, koti- tai huoltotöiden tekemisessä? 
  
( ) Kyllä, säännöllisesti 

( ) Kyllä, silloin tällöin 

( ) Ei 
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14) Missä koti- tai huoltotöissä ystävät tai sukulaiset auttavat perhettänne? 
 ____  

 

15) Millä perusteilla kotityöt on jaettu perheessänne? Mitkä asiat ovat vaikuttaneet kotitöiden jakamiseen? 
Kerro omin sanoin. 

____  

 

16) Kuinka paljon aikaa käytät itse kotitöihin arkipäivänä keskimäärin, kun mukaan ei lasketa lastenhoitoa ja 
vapaa-ajan toimintaa? Laske mukaan kotitaloustyöt, kuten ruuanlaitto ja siivous, sekä huoltotyöt ja 
suunnittelutyö. Kirjoita alle arvioimasi aikamäärä. 
_________ 

 

17) Kuinka paljon aikaa käytät itse kotitöihin viikonloppupäivänä keskimäärin, kun mukaan ei lasketa 
lastenhoitoa ja vapaa-ajan toimintaa? Laske mukaan kotitaloustyöt, kuten ruuanlaitto ja siivous, sekä 
huoltotyöt ja suunnittelutyö. Kirjoita alle arvioimasi aikamäärä. 
_________ 

 

18) Kuinka paljon aikaa käytät itse lastenhoitoon ja lasten kanssa olemiseen arkipäivänä keskimäärin? 
Kirjoita alle arvioimasi aikamäärä. 
_________ 

 

19) Kuinka paljon aikaa käytät itse lastenhoitoon ja lasten kanssa olemiseen viikonloppupäivänä 
keskimäärin? Kirjoita alle arvioimasi aikamäärä. 
 _________ 

 

20) Kuinka tarkkaan olette puolisosi kanssa yhdessä neuvotelleet ja sopineet, miten kotityöt jaetaan? 
  
( ) 7 Kotitöistä on neuvoteltu ja sovittu erittäin tarkasti 

( ) 6 

( ) 5 

( ) 4 

( ) 3 

( ) 2 

( ) 1 Kotitöistä ei ole neuvoteltu ja sovittu lainkaan 

 



79 
 

 

21) Onko sinulle tullut viime aikoina mieleen, että olet liikaa vastuussa kotitöistä? 
  
( ) Kyllä, usein 

( ) Kyllä, silloin tällöin 

( ) Kyllä, mutta harvoin 

( ) Ei ollenkaan 

 

22) Kuinka tyytyväinen olet kotityönjakoon sinun ja puolisosi välillä? 
  
( ) 7 Erittäin tyytyväinen 

( ) 6 

( ) 5 

( ) 4 

( ) 3 

( ) 2 

( ) 1 En lainkaan tyytyväinen 

 

23) Ovatko koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolosuhteet vaikuttaneet kotitöiden tekemiseen tai 
jakamiseen taloudessasi? 
  
( ) Kyllä 

( ) Ei 

 

24) Miten koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolosuhteet ovat vaikuttaneet kotitöiden tekemiseen tai 
jakamiseen taloudessasi? 
_________ 

 

25) Montako alle 18-vuotiasta lasta kotitaloudessasi asuu? Kirjoita lukumäärä. 
_________ 

 

26) Minkä ikäisiä taloudessasi asuvat lapset ovat? Kirjoita kunkin lapsen ikä omalle rivilleen. 
  
Lapsi 1: _________ 

Lapsi 2: _________ 

Lapsi 3: _________ 

Lapsi 4: _________ 

Lapsi 5: _________ 

Lapsi 6: _________ 
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27) Oletko ollut vanhempainvapaalla, eli kotona hoitamassa lapsia niin, että sinulle on maksettu 
vanhempainpäivärahaa tai kotihoidontukea? 
  
( ) Kyllä, olen tällä hetkellä vanhempainvapaalla 

( ) Kyllä, olen ollut, mutta en ole tällä hetkellä 

( ) En 

 

28) Onko puolisosi ollut vanhempainvapaalla, eli kotona hoitamassa lapsia niin, että puolisollesi on 
maksettu vanhempainpäivärahaa tai kotihoidontukea? 
  
( ) Kyllä, puolisoni on tällä hetkellä vanhempainvapaalla 

( ) Kyllä, puolisoni on ollut, mutta ei ole tällä hetkellä 

( ) Ei 

 

29) Kumpi on viimeksi ollut vanhempainvapaalla, eli hoitanut lasta/lapsia kotona? 
  
( ) Minä 

( ) Puolisoni 

 

30) Kumpi on hoitanut lasta/lapsia kotona yhteensä pidempään sinä aikana, kun olette asuneet yhdessä? 
  
( ) Minä 

( ) Puolisoni 

( ) Olemme olleet kotona suurin piirtein yhtä pitkään 

31) Kuinka monta vuotta olet asunut yhdessä nykyisen puolisosi kanssa? Kirjoita numeroina. 
 _________ 

 

32) Kuka on synnyttänyt taloudessasi asuvat lapset? Voit valita useamman vaihtoehdon, jos lapsilla on eri 
synnyttäjä. 
  
[ ] Minä 

[ ] Nykyinen puolisoni 

[ ] Entinen puolisoni 

[ ] Joku muu 

33) Mikä on syntymävuotesi? 
 _________ 
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34) Mikä on virallinen, väestörekisterissä oleva sukupuolesi? Jos oma sukupuolen määrittelysi on eri kuin 
virallinen, voit kertoa sen myöhemmässä kysymyksessä. 
  
( ) Nainen 

( ) Mies 

 

35) Onko oma sukupuolen määrittelysi eri kuin virallinen sukupuolesi, tai onko se joskus ollut eri? 
  
( ) Ei. Virallinen sukupuoleni sopii omaan määrittelyyni 

( ) Ei enää, mutta se on joskus ollut ristiriidassa 

( ) Kyllä. Oma määrittelyni eroaa virallisesta sukupuolestani 

( ) En halua vastata 

 

36) Miten määrittelet sukupuolesi? 
 _________ 

 

37) Kuinka maskuliiniseksi ja kuinka feminiiniseksi koet itsesi? Vastaa molempiin. 
  

 7 Erittäin 
paljon 6 5 4 3 2 1 En 

lainkaan 
En halua 
vastata 

Maskuliiniseksi ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Feminiiniseksi ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

 

38) Mikä on puolisosi syntymävuosi? 
 _________ 

 

39) Mikä on puolisosi virallinen, väestörekisterissä oleva sukupuoli? Jos puolisosi sukupuolen määrittely on 
eri kuin virallinen, voit kertoa sen myöhemmässä kysymyksessä. 
  
( ) Nainen 

( ) Mies 

 

40) Onko puolisosi sukupuolen määrittely eri kuin hänen virallinen sukupuolensa? 
  
( ) Ei. Hänen virallinen sukupuolensa sopii hänen omaan määrittelyynsä 



82 
 

 

( ) Ei enää, mutta se on joskus ollut ristiriidassa 

( ) Kyllä. Puolisoni oma määrittely eroaa hänen virallisesta sukupuolestaan 

( ) En halua vastata 

 

41) Miten puolisosi määrittelee sukupuolensa? 
 _________ 

 
42) Mitä teet pääasiassa? Valitse se, johon menee eniten aikaa. 
  
( ) Johtavassa asemassa 

( ) Ylempi toimihenkilö 

( ) Alempi toimihenkilö 

( ) Työntekijä 

( ) Yrittäjä 

( ) Opiskelen 

( ) Varusmies- tai siviilipalveluksessa 

( ) Työtön 

( ) Eläkkeellä 

( ) Äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla 

( ) Hoidan kotona lapsia kotihoidontuen turvin 

( ) Hoidan muita omaisia (esim. omaishoitajana) 

( ) Muu, mikä?: _________ 

 

43) Kuinka monta tuntia teet ansiotöitä keskimäärin viikossa? 
 _________ 

 

44) Mikä on koulutuksesi? Valitse ylin suorittamasi koulutustaso. 
  
( ) Perus- tai kansakoulu 

( ) Ammattikoulu 

( ) Opistotason ammatillinen koulutus 

( ) Ylioppilas 

( ) Ammattikorkeakoulu tai muu alempi korkeakoulututkinto 

( ) Ylempi korkeakoulututkinto 

( ) Lisensiaatti- tai tohtorintutkinto 

( ) Muu, mikä: _________ 
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45) Mitä puolisosi tekee pääasiassa? Valitse se, johon menee eniten aikaa. 
  
( ) Johtavassa asemassa 

( ) Ylempi toimihenkilö 

( ) Alempi toimihenkilö 

( ) Työntekijä 

( ) Yrittäjä 

( ) Opiskelee 

( ) Varusmies- tai siviilipalveluksessa 

( ) Työtön 

( ) Eläkkeellä 

( ) Äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla 

( ) Hoitaa kotona lapsia kotihoidontuen turvin 

( ) Hoitaa muita omaisia (esim. omaishoitajana) 

( ) Muu, mikä?: _________ 

 

46) Kuinka monta tuntia puolisosi tekee ansiotöitä keskimäärin viikossa? 
 _________ 

 

47) Mikä on puolisosi koulutus? Valitse ylin puolisosi suorittama koulutustaso. 
  
( ) Perus- tai kansakoulu 

( ) Ammattikoulu 

( ) Opistotason ammatillinen koulutus 

( ) Ylioppilas 

( ) Ammattikorkeakoulu tai muu alempi korkeakoulututkinto 

( ) Ylempi korkeakoulututkinto 

( ) Lisensiaatti- tai tohtorintutkinto 

( ) Muu, mikä: _________ 

 

48) Kun otetaan huomioon kaikki tulonlähteet, onko sinulla vai puolisollasi suuremmat tulot? 
  
( ) Minulla on paljon suuremmat tulot 

( ) Minulla on suuremmat tulot 

( ) Meillä on suunnilleen samansuuruiset tulot 

( ) Puolisollani on suuremmat tulot 

( ) Puolisollani on paljon suuremmat tulot 



84 
 

 

( ) En tiedä / en halua vastata 

49) Kuinka suuret keskimäärin ovat omat kuukausitulosi veroja vähentämättä (=bruttotulot) mukaan lukien 
pääomatulot ja kaikki sosiaalietuudet? 
 _________ 

 

50) Millä alueella asut? 
  
( ) Ahvenanmaa 

( ) Etelä-Karjala 

( ) Etelä-Pohjanmaa 

( ) Etelä-Savo 

( ) Kainuu 

( ) Kanta-Häme 

( ) Keski-Pohjanmaa 

( ) Keski-Suomi 

( ) Kymenlaakso 

( ) Lappi 

( ) Pirkanmaa 

( ) Pohjanmaa 

( ) Pohjois-Karjala 

( ) Pohjois-Pohjanmaa 

( ) Pohjois-Savo 

( ) Päijät-Häme 

( ) Satakunta 

( ) Uusimaa 

( ) Varsinais-Suomi 

 

51) Minkälaisessa kunnassa asut? 
  
( ) Yli 150 000 asukkaan kaupunki 

( ) 70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 

( ) 30 000 - 70 000 asukkaan kaupunki/kunta 

( ) Alle 30 000 asukkaan kaupunki/kunta 

( ) Maaseutumainen kunta 

52) Kiitos vastauksistasi! Tähän voit halutessasi kirjoittaa vielä omin sanoin ajatuksiasi tai kokemuksiasi 
kotitöiden tekemisestä, ja jakamisesta puolison kanssa. Voit myös kirjoittaa avointa palautetta kyselyn 
tekijälle. 

____  
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Liitetaulukko 1. Vastaajien ja heidän puolisoidensa iät ja sukupuolet 
 
  N % 
Vastaajan ikä 20-24 11 7 

25-29 27 16 
30-34 31 19 
35-39 46 28 
40-44 32 19 
45-49 12 7 
50-66 7 4 

Mikä on virallinen, väestörekisterissä oleva 
sukupuolesi? 

Nainen 157 95 
Mies 8 5 

Onko oma sukupuolen määrittelysi eri kuin 
virallinen sukupuolesi, tai onko se joskus ollut 
eri?   

Ei. Virallinen sukupuoleni sopii omaan 
määrittelyyni 

144 86 

Ei enää, mutta se on joskus ollut ristiriidassa 4 2 

Kyllä. Oma määrittelyni eroaa virallisesta 
sukupuolestani 

16 10 

En halua vastata 3 2 

Puolison ikä 19-24 13 8 
25-29 25 15 
30-34 33 20 
35-39 41 25 
40-44 33 20 
45-49 12 7 
50-68 7 4 

Mikä on puolisosi virallinen, väestörekisterissä 
oleva sukupuoli? 

Nainen 153 93 
Mies 11 7 

Onko puolisosi sukupuolen määrittely eri kuin 
hänen virallinen sukupuolensa?   

Ei. Hänen virallinen sukupuolensa sopii hänen 
omaan määrittelyynsä 

146 87 

Ei enää, mutta se on joskus ollut ristiriidassa 6 4 

Kyllä. Puolisoni oma määrittely eroaa hänen 
virallisesta sukupuolestaan 

10 6 

En halua vastata 5 3 
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Liitetaulukko 2. Taloudessa asuvat henkilöt ja yhdessä asutut vuodet 

    N % 
Keitä taloudessasi asuu lisäksesi? Merkitse 
myös lapset, jotka asuvat luonasi osa-aikaisesti 

Puoliso 158 95 
Vanhemmuuskumppani 0 0 
Lapsi(a) 115 69 
Muu, kuka 5 3 
Ei muita kuin minä 1 1 

Kuinka monta henkilöä asuu taloudessasi, itsesi 
mukaan lukien? 

1 1 1 
2 53 32 
3 52 31 
4 44 26 
5 11 7 
6 2 1 
7 4 2 

Yhdessä asutut vuodet 10 vuotta tai enemmän 44 26 
5-9 vuotta 59 35 
Alle 5 vuotta 64 38 

 

Liitetaulukko 3. Talouden lapset, vanhempainvapaat ja synnyttäjät 

    N % 
Montako alle 18-vuotiasta lasta 
kotitaloudessasi asuu? Kirjoita lukumäärä    

0 1 1 
1 49 43 
2 44 38 
3 13 11 
4 2 2 
5 6 5 

Lasten iät 0-2-vuotiaita 54 47 
3-6-vuotiaita 53 46 
7-12-vuotiaita 44 38 
13-18-vuotiaita 22 19 

Oletko ollut vanhempainvapaalla, eli kotona 
hoitamassa lapsia niin, että sinulle on 
maksettu vanhempainpäivärahaa tai 
kotihoidontukea?   

Kyllä, olen tällä hetkellä vanhempainvapaalla 12 7 

Kyllä, olen ollut, mutta en ole tällä hetkellä 77 46 

En 78 47 
Onko puolisosi ollut vanhempainvapaalla, 
eli kotona hoitamassa lapsia niin, että 
puolisollesi on maksettu 
vanhempainpäivärahaa tai 
kotihoidontukea?   

Kyllä, puolisoni on tällä hetkellä vanhempainvapaalla 18 11 

Kyllä, puolisoni on ollut, mutta ei ole tällä hetkellä 67 40 

Ei 82 49 
Kumpi on viimeksi ollut 
vanhempainvapaalla, eli hoitanut 
lasta/lapsia kotona?   

Minä 29 47 
Puolisoni 33 53 

Kumpi on hoitanut lasta/lapsia kotona 
yhteensä pidempään sinä aikana, kun olette 
asuneet yhdessä?   

Minä 25 41 
Puolisoni 20 33 
Olemme olleet kotona suurin piirtein yhtä pitkään 16 26 

Kuka on synnyttänyt Minä 72 63 
Nykyinen puolisoni 58 50 
Entinen puolisoni 9 8 
Joku muu 6 5 
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Liitetaulukko 4. Vastaajien ja puolisoiden ammattiasema ja koulutus 

    N % 
Mitä teet pääasiassa? Valitse se, johon menee 
eniten aikaa    

Johtavassa asemassa 6 4 
Ylempi toimihenkilö 36 22 
Alempi toimihenkilö 13 8 
Työntekijä 59 35 
Yrittäjä 9 5 
Opiskelen 23 14 
Varusmies- tai siviilipalveluksessa 0 0 
Työtön 5 3 
Eläkkeellä 3 2 
Äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla 6 4 
Hoidan kotona lapsia kotihoidontuen turvin 3 2 
Hoidan muita omaisia (esim omaishoitajana) 1 1 

Muu, mikä? 3 2 
Mikä on koulutuksesi? Valitse ylin 
suorittamasi koulutustaso    

Perus- tai kansakoulu 1 1 
Ammattikoulu 14 8 
Opistotason ammatillinen koulutus 11 7 
Ylioppilas 15 9 
Ammattikorkeakoulu tai muu alempi 
korkeakoulututkinto 

58 35 

Ylempi korkeakoulututkinto 59 35 
Lisensiaatti- tai tohtorintutkinto 9 5 
Muu, mikä 0 0 

Mitä puolisosi tekee pääasiassa? Valitse se, 
johon menee eniten aikaa    

Johtavassa asemassa 8 5 
Ylempi toimihenkilö 37 22 
Alempi toimihenkilö 17 10 
Työntekijä 60 36 
Yrittäjä 6 4 
Opiskelee 17 10 
Varusmies- tai siviilipalveluksessa 0 0 
Työtön 5 3 
Eläkkeellä 4 2 
Äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla 9 5 
Hoitaa kotona lapsia kotihoidontuen turvin 3 2 
Hoitaa muita omaisia (esim omaishoitajana) 0 0 
Muu, mikä? 1 1 

Mikä on puolisosi koulutus? Valitse ylin 
puolisosi suorittama koulutustaso    

Perus- tai kansakoulu 4 2 
Ammattikoulu 29 17 
Opistotason ammatillinen koulutus 12 7 
Ylioppilas 20 12 
Ammattikorkeakoulu tai muu alempi 
korkeakoulututkinto 

44 26 

Ylempi korkeakoulututkinto 50 30 
Lisensiaatti- tai tohtorintutkinto 8 5 
Muu, mikä 0 0 
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Liitetaulukko 5. Vastaajien tulot 

    N % 
Kun otetaan huomioon kaikki tulonlähteet, 
onko sinulla vai puolisollasi suuremmat 
tulot?   

Minulla on paljon suuremmat tulot 14 9 
Minulla on suuremmat tulot 36 22 
Meillä on suunnilleen samansuuruiset tulot 47 29 

Puolisollani on suuremmat tulot 49 30 
Puolisollani on paljon suuremmat tulot 17 10 
En tiedä / en halua vastata 1 1 

Vastaajan bruttotulot kuukaudessa 3500+ eur/kk 46 31 
2500-3499 eur/kk 41 28 
1500-2499 eur/kk 34 23 
Alle 1500 eur/kk 27 18 

 

Liitetaulukko 6. Vastaajien asuinpaikka 

    N % 
Millä alueella asut?   Ahvenanmaa 0 0 

Etelä-Karjala 2 1 
Etelä-Pohjanmaa 2 1 
Etelä-Savo 2 1 
Kainuu 1 1 
Kanta-Häme 2 1 
Keski-Pohjanmaa 2 1 
Keski-Suomi 6 4 
Kymenlaakso 1 1 
Lappi 1 1 
Pirkanmaa 14 9 
Pohjanmaa 3 2 
Pohjois-Karjala 3 2 
Pohjois-Pohjanmaa 9 6 
Pohjois-Savo 7 4 
Päijät-Häme 4 2 
Satakunta 0 0 
Uusimaa 92 57 
Varsinais-Suomi 11 7 

Minkälaisessa kunnassa asut?   Yli 150 000 asukkaan kaupunki 106 65 
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 12 7 
30 000 - 70 000 asukkaan kaupunki/kunta 16 10 

Alle 30 000 asukkaan kaupunki/kunta 15 9 
Maaseutumainen kunta 14 9 
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Liitetaulukko 7. Sateenkaariperheet ry:n jäsenien ja vastaajien asuinpaikat  
 

Sateenkaariperheet ry:n jäsenet Aineisto (asuinpaikkaan vastanneet)  
N % N % 

Helsinki 776 55  80 49  
Tampere 111 8  12 7  
Turku 96 7  7 4  
Oulu 59 4  5 3  
Kuopio 45 3  4 2  
Jyväskylä 41 3  5 3  
Hämeenlinna 35 2  2 1  
Pori 22 2  0 0  
Seinäjoki 19 1  1 1  
Kotka 13 1  0 0  
Mikkeli 10 1  1 1  
Lahti 8 1  2 1  
Joensuu 7 0  3 2  
Rovaniemi 7 0  0 0  
Kokkola 6 0  0 0  
Muut 147 10  40 25  
Yht. 1402 100  162 100  

 

Liitetaulukko 8. Kotitaloudessa useimmiten kotitaloustöistä vastuussa oleva puoliso, %, (N) 

 
Minä Puoliso 

Molemmat 
yhtä paljon Yhteensä N 

Ruuanlaitto arkisin (myös 
ruuan lämmitys) 43 22 34 100 (192) 

Ruuanlaitto viikonloppuisin 
(myös ruuan lämmitys) 38 19 43 100 (191) 

Astianpesu 27 19 53 100 (186) 

Pyykinpesu 35 29 36 100 (190) 

Silitys 53 23 24 100 (79) 

Asunnon siivous 24 20 56 100 (187) 
Jätehuolto, kuten roskien 
vienti, lajittelu ja kierrätys 22 20 58 100 (183) 

Päivittäisostokset 33 16 51 100 (191) 
Kokonaisvastuu 
kotitaloustöiden 
suunnittelusta ja hoitumisesta 
(ns  metatyö) 

34 12 54 100 (190) 
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Liitetaulukko 9. Kotitaloudessa useimmiten kotitaloustöistä vastuussa oleva henkilö, % 
(N=192) 

 Minä Puoliso 

Molemmat 
yhtä 
paljon 

Lapsi/ 
lapset 

Muu koti-
talouden 
jäsen 

Ei koske 
perhettäni 

Ruuanlaitto arkisin 43 22 34 0 0 0 

Ruuanlaitto viikonloppuisin 38 19 43 1 0 0 
Astianpesu 27 19 52 3 0 1 

Pyykinpesu 34 29 36 1 0 0 
Silitys 22 9 10 0 0 59 

Asunnon siivous 23 20 55 1 0 2 
Jätehuolto, kuten roskien 
vienti, lajittelu ja kierrätys 21 19 56 4 1 0 

Päivittäisostokset 33 16 51 0 0 1 
Kokonaisvastuu 
kotitaloustöiden 
suunnittelusta ja hoitumisesta 
(ns  metatyö) 

33 12 54 0 0 1 

 

Liitetaulukko 10. Kotitaloudessa useimmiten lapsiin liittyvistä kotitöistä vastuussa 
oleva puoliso, %, (N) 
 

  Minä Puoliso 
Molemmat 
yhtä paljon Yhteensä N 

Lasten kuljettaminen päiväkotiin tai kouluun 27  23  51  100  (93) 

Lasten kuljettaminen harrastuksiin 34  22  43  100  (76) 

Yhteydenpito päiväkodin tai koulun kanssa 43  18  40  100  (108) 

Lasten läksyjen teosta huolehtiminen 33  17  50  100  (46) 

Keskusteleminen, leikkiminen lasten kanssa, 
iltasatujen lukeminen, taitojen opettaminen tms  12  9  79  100  (131) 

Lastenhoito  20  10  70  100  (121) 

Sairaan lapsen hoito 27  11  62  100  (127) 

Lasten vaatehuolto  47  29  24  100  (131) 

Kokonaisvastuu lasten asioiden suunnittelusta 
ja hoitumisesta (ns  metatyö) 39  18  44  100  (131) 
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Liitetaulukko 11. Kotitaloudessa useimmiten lapsiin liittyvistä kotitöistä vastuussa oleva  
henkilö, % (N=131) 
 

  
Minä Puoliso 

Molemmat 
yhtä paljon 

Lapsi/ 
lapset 

Muu koti-
talouden 
jäsen 

Ei koske 
perhettäni 

Lasten kuljettaminen päiväkotiin 
tai kouluun 19  16  36  1  0  28  

Lasten kuljettaminen 
harrastuksiin 20  13  25  0  0  42  

Yhteydenpito päiväkodin tai 
koulun kanssa 35  15  33  0  0  18  

Lasten läksyjen teosta 
huolehtiminen 11  6  18  4  0  61  

Keskusteleminen, leikkiminen 
lasten kanssa, iltasatujen 
lukeminen, taitojen opettaminen 
tms  

12  9  79  0  0  0  

Lasten-hoito  18  9  65  2  0  6  

Sairaan lapsen hoito 26  11  60  0  0  3  

Lasten vaatehuolto  47  29  24  0  0  0  
Kokonaisvastuu lasten asioiden 
suunnittelusta ja hoitumisesta (ns  
metatyö) 

39  18  44  0  0  0  

 
 
Liitetaulukko 12. Kotitaloudessa useimmiten hoito-, huolto- ja suunnittelutöistä vastuussa 
oleva puoliso, %, (N) 
 

 Minä Puoliso 
Molemmat 
yhtä paljon Yhteensä N 

Lemmikkieläinten hoito 27  20  52  100  (113) 

Kulkuneuvojen huolto 31  43  26  100  (162) 

Tietokoneiden, puhelimien ja tablettien sekä 
niihin liittyvien ohjelmistojen asentaminen 
ja huolto 

34  29  37  100  (180) 

Muu huolto, korjaus ja rakentaminen 33  32  35  100  (181) 

Kokonaisvastuu huoltotöiden suunnittelusta 
ja hoitumisesta (ns  metatyö) 31  28  41  100  (185) 

Puutarha- ja pihatyöt 27  28  45  100  (128) 

Kodin taloutta koskevien asioiden hoito 31  21  48  100  (191) 
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Liitetaulukko 13. Kotitaloudessa useimmiten hoito-, huolto- ja suunnittelutöistä vastuussa 
oleva henkilö, % (N=192) 
  

Minä Puoliso 
Molemmat 
yhtä paljon 

Lapsi/ 
lapset 

Muu koti-
talouden 
jäsen 

Ei koske 
perhettäni 

Lemmikkieläinten hoito 16  12  31  0  1  41  

Kulkuneuvojen huolto 26  36  22  0  0  16  

Tietokoneiden, puhelimien ja 
tablettien sekä niihin liittyvien 
ohjelmistojen asentaminen ja 
huolto 

32  27  34  3  1  3  

Muu huolto, korjaus ja 
rakentaminen 31  30  33  0  1  5  

Kokonaisvastuu huoltotöiden 
suunnittelusta ja hoitumisesta 
(ns  metatyö) 

30  27  40  0  0  4  

Puutarha- ja pihatyöt 18  19  30  0  0  33  

Kodin taloutta koskevien 
asioiden hoito 31  21  48  0  0  1  

 

Liitetaulukko 14. Tutkielman ja Tasa-arvobarometrin vastaajien ikä ja sukupuoli ja puolison 
sukupuoli 

    Tasa-arvobarometri 2017   Tutkielma    

    
Vastannut 
kotityökysymyksiin 

Vastannut lapsiin 
liittyviin kysymyksiin 

Vastannut 
kotityökysymyksiin 

Vastannut lapsiin 
liittyviin 
kysymyksiin 

    N % N % N % N % 
Vastaajan ikä 15-24 36 3 3 1 11 7 1 1 

25-34 158 15 97 25 58 35 35 30 
35-44 198 18 164 43 78 47 67 58 
45-54 200 19 99 26 16 10 11 10 
55-64 220 20 17 4 2 1 1 1 
65-74 269 25 3 1 1 1 0 0 

Vastaajan sukupuoli 
(virallinen) 

Nainen 528 49 181 47 157 95 111 97 
Mies 553 51 202 53 8 5 4 3 

Puolison sukupuoli 
(virallinen) 

Nainen 547 51 197 51 153 93 104 91 
Mies 534 49 186 49 11 7 10 9 
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Liitetaulukko 15. Ikäluokat aineistossa ja Tasa-arvobarometrissa 

   Vastannut kotityökysymyksiin, % Vastannut kotityökysymyksiin % 

  Tutkielma 

Tasa-
arvobarometri 
Miehet 

Tasa-
arvobarometri 
Naiset Tutkielma 

Tasa-
arvobarometri 
Miehet 

Tasa-
arvobarometri 
Naiset 

15-24 7 8 11 1 1 1 
25-34 39 38 43 34 32 41 
35-44 53 54 47 65 67 57 
Yht. 100 100 100 100 100 100 
(N) (147) (195) (197) (103) (126) (138) 

 

Liitetaulukko 16. Päävastuu kotitaloustöistä, vertailu Tasa-arvobarometriin 2017. Pearsonin 
chi2-testi, %, (N), kaksisuuntaiset z-testit Bonferroni-korjauksella. 
  

Tutkielma 

Tasa-
arvobarometri 
miehet 

Tasa-
arvobarometri 
naiset Tutkielma 

Tasa-
arvobarometri 
miehet 

Tasa-
arvobarometri 
naiset   

% % % (A) (B) (C) 
Ruuanlaitto arkisin*** 
 

( =65,7, df=4, 
p<.001) 

Sinä 41 25 63 B 
 

A B 
Puoliso/kumppani 22 41 15 

 
A C 

 

Molemmat yhtä paljon 37 33 22 C C 
 

(N) (147) (193) (194)   
 

Astianpesu*** 
 

( =29,5, df=4, 
p<.001) 

Sinä 29 25 48 
  

A B 
Puoliso/kumppani 22 27 12 

 
C 

 

Molemmat yhtä paljon 50 48 39 
   

(N) (143) (192) (186) 
   

Pyykinpesu*** 
 

( =177,6, df=4, 
p<.001) 

Sinä 36 12 71 B 
 

A B 
Puoliso/kumppani 29 63 8 C A C 

 

Molemmat yhtä paljon 36 25 21 C 
  

(N) (146) (193) (195) 
   

Silitys*** 
 

( =107,6, df=4, 
p<.001) 

Sinä 57 16 70 B 
 

B 
Puoliso/kumppani 20 57 9 

 
A C 

 

Molemmat yhtä paljon 23 27 21 
   

(N) (60) (152) (149) 
   

Asunnon siivous*** 
 

( =106,0, df=4, 
p<.001) 

Sinä 26 13 56 B 
 

A B 
Puoliso/kumppani 17 34 5 C A C 

 

Molemmat yhtä paljon 57 54 39 C C 
 

(N) (143) (191) (194) 
   

Jätehuolto, kuten 
roskien vienti, lajittelu 
ja kierrätys*** 

( =32,2, df=4, 
p<.001) 

Sinä 20 38 24 
 

A C 
 

Puoliso/kumppani 22 7 27 B 
 

B 
Molemmat yhtä paljon 58 55 50 

   

(N) (139) (187) (187) 
   

Päivittäisostokset 
 

( =6,7, df=4, p<.001) 

Sinä 34 29 40 
   

Puoliso/kumppani 16 21 19 
   

Molemmat yhtä paljon 50 50 40 
   

(N) (147) (194) (196) 
   

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
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Parilla, jonka välillä on merkitsevä ero, isomman kategorian kohdalla näkyy pienemmän kategorian kirjain. Merkitsevyystaso .05 

Liitetaulukko 17. Päävastuu lapsiin liittyvistä kotitöistä, vertailu Tasa-arvobarometriin 2017. 
Pearsonin chi2-testi, %, (N), kaksisuuntaiset z-testit Bonferroni-korjauksella. 
  

Tutkielma 

Tasa-
arvobarometri 
miehet 

Tasa-
arvobarometri 
naiset Tutkielma 

Tasa-
arvobarometri 
miehet 

Tasa-
arvobarometri 
naiset   

% % % (A) (B) (C) 
Lasten kuljettaminen 
päiväkotiin tai kouluun 

( =8,2, df=4, p=.086) 

Sinä 27 19 37   B 
Puoliso/kumppani 23 28 18    
Molemmat yhtä paljon 49 53 45    
(N) (73) (94) (100)    

Lasten kuljettaminen 
harrastuksiin* 

( =9,6, df=4, p<.048) 

Sinä 38 25 31    
Puoliso/kumppani 22 14 25    
Molemmat yhtä paljon 40 61 44  A C  
(N) (60) (97) (108)    

Yhteydenpito 
päiväkodin tai koulun 
kanssa*** 

( =65,7, df=4, p<.001) 

Sinä 46 8 81 B  A B 
Puoliso/kumppani 13 53 3 C A C  
Molemmat yhtä paljon 41 39 17 C C  
(N) (85) (105) (118)    

Lasten läksyjen teosta 
huolehtiminen*** 

( =144,5, df=4, p<.001) 

Sinä 30 3 56 B  A B 
Puoliso/kumppani 14 29 7  C  
Molemmat yhtä paljon 57 68 37  C  
(N) (37) (69) (71)    

Keskusteleminen, 
leikkiminen lasten 
kanssa, iltasatujen 
lukeminen, taitojen 
opettaminen*** 

( =31,3, df=4, p<.001) 

Sinä 14 3 24 B  B 
Puoliso/kumppani 10 18 5  C  
Molemmat yhtä paljon 77 79 71    
(N) 

(103) (124) (133)    
Lastenhoito*** 

( =87,3, df=4, p<.001) 

Sinä 23 2 52 B  A B 
Puoliso/kumppani 9 37 3  A C  
Molemmat yhtä paljon 68 61 45 C   
(N) (97) (95) (93)    

Sairaan lapsen hoito*** 

( =98,3, df=4, p<.001) 

Sinä 29 7 55 B  A B 
Puoliso/kumppani 10 49 7  A C  
Molemmat yhtä paljon 61 45 37 C   
(N) (100) (103) (110)    

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

Parilla, jonka välillä on merkitsevä ero, isomman kategorian kohdalla näkyy pienemmän kategorian kirjain. Merkitsevyystaso .05 
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Liitetaulukko 18. Päävastuu huolto- ja pihatöistä, kodin talousasioista ja lemmikkien 
hoidosta, vertailu Tasa-arvobarometriin 2017. Pearsonin chi2-testi, %, (N), kaksisuuntaiset z-
testit Bonferroni-korjauksella. 
  

Tutkielma 

Tasa-
arvobarometri 
miehet 

Tasa-
arvobarometri 
naiset Tutkielma 

Tasa-
arvobarometri 
miehet 

Tasa-
arvobarometri 
naiset   

% % % (A) (B) (C) 

Lemmikkieläinten 
hoito** 

( =16,0, df=4, p=.003) 

Sinä 18 23 41   A B 
Puoliso/kumppani 24 25 15    
Molemmat yhtä paljon 58 52 45    
(N) (88) (102) (110)    

Kulkuneuvojen 
huolto*** 

( =294,0, df=4, p<.001) 

Sinä 30 84 5 C A C  
Puoliso/kumppani 44 6 84 B  A B 
Molemmat yhtä paljon 26 11 11 B C   
(N) (122) (190) (188)    

Tietokoneiden, 
puhelimien ja tablettien 
sekä niihin liittyvien 
ohjelmistojen 
asentaminen ja 
huolto*** 

( =121,8, df=4, p<.001) 

Sinä 32 68 19 C A C  
Puoliso/kumppani 29 10 52 B  A B 
Molemmat yhtä paljon 40 21 28 B   
(N) 

(136) (191) (186)    
Muu huolto, korjaus tai 
rakentaminen*** 

( =285,0, df=4, p<.001) 

Sinä 28 81 6 C A C  
Puoliso/kumppani 34 3 72 B  A B 
Molemmat yhtä paljon 38 16 22 B C   
(N) (139) (191) (193)    

Puutarha- ja pihatyöt 

( =7,2, df=4, p=.123) 

Sinä 25 29 25    
Puoliso/kumppani 28 17 16    
Molemmat yhtä paljon 47 54 59    
(N) (97) (149) (157)    

Kodin taloutta 
koskevien asioiden 
hoito* 

( =12,7, df=4, p=.013) 

Sinä 32 37 22  C  
Puoliso/kumppani 20 13 21    
Molemmat yhtä paljon 49 49 57    
(N) (146) (194) (196)    

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

Parilla, jonka välillä on merkitsevä ero, isomman kategorian kohdalla näkyy pienemmän kategorian kirjain. Merkitsevyystaso .05 

Liitetaulukko 19. Kokemus liiallisesta kotityövastuusta, vertailu Tasa-arvobarometriin 2017..  
  

Tutkielma 

Tasa-
arvobarometri 
miehet 

Tasa-
arvobarometri 
naiset Tutkielma 

Tasa-
arvobarometri 
miehet 

Tasa-
arvobarometri 
naiset   

% % % (A) (B) (C) 

Onko sinulle tullut 
viime aikoina mieleen, 
että olet liikaa 
vastuussa 
kotitöistä?*** 

( =66,4, df=6, p<.001) 

Kyllä, usein 11 2 12 B   B 
Kyllä, silloin tällöin 20 10 28 B   B 
Kyllä, mutta harvoin 20 13 26     B 
Ei ollenkaan 50 74 35 C A C   
(N) (147) (194) (197) 

   

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

Parilla, jonka välillä on merkitsevä ero, isomman kategorian kohdalla näkyy pienemmän kategorian kirjain. Merkitsevyystaso .05 
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Liitetaulukko 20. Korrelaatiomatriisi kotitöistä           

  

Ruuanlaitto 

arkisin 

Ruuanlaitto 

viikon-

loppuisin Astianpesu Pyykinpesu Silitys 

Asunnon 

siivous Jätehuolto 

Päivittäis-

ostokset 

Kokonais-

vastuu 

kotitalous-

töistä  

Lemmikki-

eläinten 

hoito 

Kulku-

neuvojen 

huolto 

Tietokoneis

ta ym. 

huolehtimin

en 

Muu 

huolto, 

korjaus, ra-

kentaminen 

Kokonais-

vastuu 

huoltotöistä 

Puutarha- ja 

pihatyöt  

Kodin 

talous-

asioiden 

hoito  

Ruuanlaitto 

viikonloppuisin  
.589**                               

Astianpesu -.051 -.061               

Pyykinpesu -.044 -.207** .09              

Silitys .077 -.033 .171 .139             

Asunnon siivous -.125 -.111 .327** .178* .329**            

Jätehuolto -.170* -.159* .375** .03 -.008 .209**           

Päivittäisostokset .355** .308** .1 -.068 .026 -.023 .005          

Kokonaisvastuu 

kotitaloustöistä  
.235** .199** .147* .300** .328** .331** -.088 .204**         

Lemmikkien hoito .103 .129 .078 -.159 .219 .083 .119 .165 .001        

Kulkuneuvojen huolto -.121 -.046 -.091 -.113 .056 -.085 -.013 .043 -.195* .035       

Tietokoneista ym. 

huolehtiminen 
-.007 .021 -.112 -.05 -.098 -.144 -.015 .09 -.1 -.16 .334**      

Muu huolto, korjaus 

ja rakentaminen 
-.011 .047 -.179* -.086 .136 -.01 -.012 -.04 -.1 .216* .608** .320**     

Kokonaisvastuu 

huoltotöistä 
-.153* -.113 -.075 .008 .188 .097 -.013 .003 .109 .172 .496** .307** .721**    

Puutarha- ja pihatyöt .045 -.05 .105 .044 .05 .237** 0 -.09 .09 .192 .299** .067 .341** .366**   

Kodin talousasioiden 

hoito 
-.206** -.124 -.005 .064 .02 .005 .007 .073 .105 -.008 .142 .295** .133 .232** -.071   

Mean 1.79 1.82 1.92 1.94 1.7 1.97 1.98 1.83 1.78 1.93 2.12 1.94 1.99 1.97 2.02 1.9 
Std. Deviation .785 .735 .681 .798 .822 .663 .646 .683 .643 .691 .854 .796 .806 .769 .742 .715 
N 192 191 186 190 79 187 183 191 190 113 162 180 181 185 128 191 
** p < 0.01. * p < 0.05. 1=Täysi vastuu, 2=Puolet vastuusta, 3=Ei lainkaan vastuuta.  
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Liitetaulukko 21. Korrelaatiomatriisi lapsiin liittyvistä kotitöistä 
 

         

  

Lasten 

kuljettaminen 

päiväkotiin tai 

kouluun 

Lasten 

kuljettaminen 

harrastuksiin 

Yhteydenpito 

päiväkodin tai 

koulun kanssa 

Lasten läksyjen 

teosta 

huolehtiminen 

Yhdessäolo 

lapsen kanssa Lastenhoito  

Sairaan lapsen 

hoito 

Lasten 

vaatehuolto  

Kokonais-

vastuu lasten 

asioiden 

suunnittelusta 

ja hoitumisesta  

Lasten kuljettaminen 

harrastuksiin 
.518**         

Yhteydenpito päiväkodin tai 

koulun kanssa 
.369** .295*        

Lasten läksyjen teosta 

huolehtiminen 
.328 .499** .423**       

Yhdessäolo lapsen kanssa .199 .303** .281** .441**      

Lastenhoito  .314** .408** .292** .220 .499**     

Sairaan lapsen hoito .403** .541** .418** .355* .447** .463**    

Lasten vaatehuolto .055 -.045 .480** .230 .239** .347** .304**   

Kokonaisvastuu lasten 

asioiden suunnittelusta ja 

hoitumisesta 

.215* .220 .613** .347* .417** .467** .439** .611**   

Mean 1.96 1.88 1.75 1.85 1.97 1.9 1.84 1.82 1.79 

Std. Deviation .706 .748 .738 .698 .463 .539 .597 .855 .723 

N 93 76 108 46 131 121 127 131 131 
** p < 0.01. * p < 0.05. 1=Täysi vastuu, 2=Puolet vastuusta, 3=Ei lainkaan vastuuta.           
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Liitekuvio 1. Scree plot kotityöfaktoreiden ominaisarvoista 

 

Liitekuvio 2. Scree plot lapsiin liittyvien kotityöfaktoreiden ominaisarvoista 

 

.  

Liitekuvio 3. Kulkuneuvojen ja muu huolto -faktorin faktoripisteiden keskiarvot ja 
luottamusvälit maskuliinisuuden ja talouden lasten mukaan 
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Liitekuvio 4. Kulkuneuvojen ja muu huolto -faktorin faktoripisteiden keskiarvot ja 
luottamusvälit feminiinisyyden ja puolison työntekijyyden mukaan 
 
 
 

 
Liitekuvio 5. Lasten asioiden hoito -faktorin faktoripisteiden keskiarvot ja luottamusvälit 
feminiinisyyden ja asuinpaikan koon mukaan 
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	11) Käytättekö taloudessanne ostopalveluita koti- tai huoltotöiden tekemiseen?

	12) Minkälaisia ostopalveluita käytätte?  ____
	13) Auttavatko ystävät tai sukulaiset, jotka eivät asu taloudessanne, koti- tai huoltotöiden tekemisessä?

	14) Missä koti- tai huoltotöissä ystävät tai sukulaiset auttavat perhettänne?  ____
	15) Millä perusteilla kotityöt on jaettu perheessänne? Mitkä asiat ovat vaikuttaneet kotitöiden jakamiseen? Kerro omin sanoin.
	16) Kuinka paljon aikaa käytät itse kotitöihin arkipäivänä keskimäärin, kun mukaan ei lasketa lastenhoitoa ja vapaa-ajan toimintaa? Laske mukaan kotitaloustyöt, kuten ruuanlaitto ja siivous, sekä huoltotyöt ja suunnittelutyö. Kirjoita alle arvioimasi ...
	17) Kuinka paljon aikaa käytät itse kotitöihin viikonloppupäivänä keskimäärin, kun mukaan ei lasketa lastenhoitoa ja vapaa-ajan toimintaa? Laske mukaan kotitaloustyöt, kuten ruuanlaitto ja siivous, sekä huoltotyöt ja suunnittelutyö. Kirjoita alle arvi...
	18) Kuinka paljon aikaa käytät itse lastenhoitoon ja lasten kanssa olemiseen arkipäivänä keskimäärin? Kirjoita alle arvioimasi aikamäärä. _________
	19) Kuinka paljon aikaa käytät itse lastenhoitoon ja lasten kanssa olemiseen viikonloppupäivänä keskimäärin? Kirjoita alle arvioimasi aikamäärä.  _________
	20) Kuinka tarkkaan olette puolisosi kanssa yhdessä neuvotelleet ja sopineet, miten kotityöt jaetaan?
	21) Onko sinulle tullut viime aikoina mieleen, että olet liikaa vastuussa kotitöistä?
	22) Kuinka tyytyväinen olet kotityönjakoon sinun ja puolisosi välillä?
	23) Ovatko koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolosuhteet vaikuttaneet kotitöiden tekemiseen tai jakamiseen taloudessasi?

	24) Miten koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolosuhteet ovat vaikuttaneet kotitöiden tekemiseen tai jakamiseen taloudessasi? _________
	25) Montako alle 18-vuotiasta lasta kotitaloudessasi asuu? Kirjoita lukumäärä. _________
	26) Minkä ikäisiä taloudessasi asuvat lapset ovat? Kirjoita kunkin lapsen ikä omalle rivilleen.
	27) Oletko ollut vanhempainvapaalla, eli kotona hoitamassa lapsia niin, että sinulle on maksettu vanhempainpäivärahaa tai kotihoidontukea?
	28) Onko puolisosi ollut vanhempainvapaalla, eli kotona hoitamassa lapsia niin, että puolisollesi on maksettu vanhempainpäivärahaa tai kotihoidontukea?
	29) Kumpi on viimeksi ollut vanhempainvapaalla, eli hoitanut lasta/lapsia kotona?
	30) Kumpi on hoitanut lasta/lapsia kotona yhteensä pidempään sinä aikana, kun olette asuneet yhdessä?

	31) Kuinka monta vuotta olet asunut yhdessä nykyisen puolisosi kanssa? Kirjoita numeroina.  _________
	32) Kuka on synnyttänyt taloudessasi asuvat lapset? Voit valita useamman vaihtoehdon, jos lapsilla on eri synnyttäjä.

	33) Mikä on syntymävuotesi?  _________
	34) Mikä on virallinen, väestörekisterissä oleva sukupuolesi? Jos oma sukupuolen määrittelysi on eri kuin virallinen, voit kertoa sen myöhemmässä kysymyksessä.
	35) Onko oma sukupuolen määrittelysi eri kuin virallinen sukupuolesi, tai onko se joskus ollut eri?

	36) Miten määrittelet sukupuolesi?  _________
	37) Kuinka maskuliiniseksi ja kuinka feminiiniseksi koet itsesi? Vastaa molempiin.
	38) Mikä on puolisosi syntymävuosi?  _________
	39) Mikä on puolisosi virallinen, väestörekisterissä oleva sukupuoli? Jos puolisosi sukupuolen määrittely on eri kuin virallinen, voit kertoa sen myöhemmässä kysymyksessä.
	40) Onko puolisosi sukupuolen määrittely eri kuin hänen virallinen sukupuolensa?

	41) Miten puolisosi määrittelee sukupuolensa?  _________
	42) Mitä teet pääasiassa? Valitse se, johon menee eniten aikaa.

	43) Kuinka monta tuntia teet ansiotöitä keskimäärin viikossa?  _________
	44) Mikä on koulutuksesi? Valitse ylin suorittamasi koulutustaso.
	45) Mitä puolisosi tekee pääasiassa? Valitse se, johon menee eniten aikaa.

	46) Kuinka monta tuntia puolisosi tekee ansiotöitä keskimäärin viikossa?  _________
	47) Mikä on puolisosi koulutus? Valitse ylin puolisosi suorittama koulutustaso.
	48) Kun otetaan huomioon kaikki tulonlähteet, onko sinulla vai puolisollasi suuremmat tulot?

	49) Kuinka suuret keskimäärin ovat omat kuukausitulosi veroja vähentämättä (=bruttotulot) mukaan lukien pääomatulot ja kaikki sosiaalietuudet?  _________
	50) Millä alueella asut?
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	52) Kiitos vastauksistasi! Tähän voit halutessasi kirjoittaa vielä omin sanoin ajatuksiasi tai kokemuksiasi kotitöiden tekemisestä, ja jakamisesta puolison kanssa. Voit myös kirjoittaa avointa palautetta kyselyn tekijälle.


