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Muita tietoja: 

Tiivistelmä: Tämän tutkielman aiheena on tutkia tehokkuuden eetoksen kokemuksia. Tehokkuutta 

mitataan usein numeraalisilla mittareilla, jolloin tehokkuuteen liittyvät kokemukset ja tunteet 

sivuutetaan. Tutkielmani tarkoituksena on tehdä näkyväksi tehokkuuden eetokseen piiloutuvia 

sukupuolistuneita normeja. Maisteritutkielmani pääkysymykset ovat: Miten tehokkuuden eetos 

materialisoituu? Miten affektit tuottavat tehokkuuden eetoksen toistamista? Tarkastelen 

maisteritutkielmassani sukupuolistuneita normeja, jotka voivat itsessään olla syrjäyttäviä ja 

ongelmallisia yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmasta. Tutkimusaineistoni koostuu viiden eri 

aloilla ja eri puolella Suomea asiantuntijatyötä tekevän nuoren naisen haastatteluista. Aineiston 

keräsin loka- ja marraskuussa 2021. Tutkimusotteeni on fenomenologinen, jossa ajatellaan, että 

kaikki kokemamme merkitsevät meille jotain. Fenomenologisessa merkitysteoriassa ihminen 

nähdään olemuksellisesti yhteisöllisenä. Aineiston analyysissa otteeni on induktiivinen. Teoreettinen 

viitekehykseni nojaa Ahmedin affektiteoriaan ja kriittiseen työelämä- ja organisaatiotutkimukseen. 



 

 
 

Tutkimukseni perusteella uusliberalistiseen tehokkuuden eetokseen kytkeytyy sukupuolistuneita 

normatiivisuuksia liittyen sukupuoleen, ikään, aikaan, vammattomuuteen ja valkoisuuteen. 

Normatiivisuudet materialisoituvat rakenteissa, käytänteissä, ideoissa ihannetyöntekijyydessä, 

ideaalityöruumiissa ja habituksessa. Normien valta toimii affektien kautta. Haastateltavien 

kokemuksissa sukupuolistuneisiin normeihin törmääminen aiheuttaa tahmaisia riittämättömyyden, 

paineen, ahdistuksen, pelon ja häpeän affekteja.  Sukupuolistuneet normit risteävät toistensa kanssa. 

Useampaan sukupuolistuneeseen normiin törmääminen samanaikaisesti synnyttää erilaisia affekteja, 

jotka myös risteävät, kerrostuvat, tahmaistuvat ja myös voimistavat niitä. Affektit saavat aikaan 

tehokkuuden eetoksen toistamista eri elämänalueilla. 
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1. JOHDANTO 

Hirveä kiire, pitäisi tuottaa, pitäisi kommentoida, pitäisi kirjoittaa 

Ei yhtäkkiä saakaan olla muuta elämää 

Pitää ylittää omia rajojaan 

 

Välillä sitä työtä on ihan mahottomasti.  

Se vaatii sitä tehokkuutta, että ne työt saadaan hoidettua siinä vaiheessa 

 

Miltä multa vaaditaan? 

Pitääkö mun vammaisena tehdä kuitenkin vähän enemmän kuin muut. 

Esihenkilö sanoi, että ethän sä edes tee paljon töitä 

Mä sanoin sille, että en ehkä ajallisesti, mutta määrällisesti teen 

 

Jos olet työyhteisössä ainoa huivia käyttävä musta nainen, sä olet linssin alla  

Täytyy näyttää, että ansaitsee paikkansa 

Kokosin kollektiivisen runon maisteritutkielmaani osallistuneiden asiantuntijatyötä tekevien naisten 

vastauksista. 1Sukupuolen voi ymmärtää kulttuurisena rakennelmana, joka koetaan ruumiillisesti 

elettyinä kokemuksina ja todellisuuksina sekä yhteiskunnallisena ilmiönä (Karkulehto & Rossi 2017, 

11). Henkilökohtainen on poliittista, monimutkaista, historiallista ja joskus niin arkipäiväistä, ettei 

sitä tule edes huomanneeksi. Arkinen asia otetaan usein itsestäänselvyytenä (Ahmed 2018, 235.) 

Tehokkuuden eetos ulottaa lonkeronsa jokaisen elämään, ruumiiseen ja herättää erilaisia affekteja. 

Helen (2016, 288) määrittelee eetoksen eräänlaiseksi elämän käytännöiksi, joissa henkilökohtainen 

elämä ja tavat toimia suunnataan eetoksen mukaiseksi. Eetos muovaa käsitystä hyvästä ja 

tavoiteltavasta moraalisubjektista. Maisteritutkielman aiheen valinta oli minulle erittäin hankalaa, 

koska kiinnostavia teemoja oli lukuisia. Teemoja yhdisti kiinnostukseni tasa-arvoon, 

 

1 Käsitän sukupuolen moninaisena ja lähtökohtaisesti ei-binäärisenä. Sukupuolten moninaisuus tarkoittaa erilaisten 

sukupuolen kokemusten ja myös ilmaisujen kirjoa (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2021.) 
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yhdenvertaisuuteen ja sukupuolistuneisiin normeihin. 2Brunila mainitsi, että kukaan ei ole vielä 

tiettävästi tutkinut sitä, miten tehokkuuden eetosta toistetaan. Maisteritutkielman tekeminen on 

johdattanut minut ihmettelyn tielle niin henkilökohtaisella kuin tutkimuksellisellakin tasolla. 

Ihmetyksen kautta voi tarkastella jonkun itsestään selvän ilmiön historiallisia ja yhteiskunnallisia 

juuria. Ihmetys (amazement) tarkoittaa Ahmedin mukaan affektiivista suhdetta maailmaan, sen 

näkemistä ja tuntemista sellaisena kuin se kohdataan. Ihmetys mahdollistaa sen, että voimme nähdä 

maailman itsestäänselvyydet ja pinnat historiallisesti rakennettuina (Ahmed 2018, 235). 

Länsimaissa ja Suomessa tehokkuutta pidetään kehityksen ja edistyksen merkkinä. Mannevuo (2020, 

181) tuo esille, että tehokkuus on olennainen osa myös rationalisoinnin tieteellistä historiaa, jossa 

järki ja tunteet on erotettu toisistaan. Järki on nähty arvokkaampana kuin tunteet.  Uusliberalistista 

tehokuutta mitataan ja määritellään usein numeraalisessa muodossa, jolloin tehokkuuden 

sisäistettyihin vaatimuksiin liittyvät kokemukset jäävät sivuun tai marginalisoidaan. Tutkimalla 

tehokkuuden sisäistettyjä vaatimuksia eletyn elämän ja kokemusten kautta on mahdollista saada uutta 

tietoa tehokkuuden eetokseen piiloutuvista sukupuolistuneista normeista, jotka voivat olla tasa-arvon 

ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta ulossulkevia, toiseuttavia ja syrjäyttäviä. Butler (2006, 235) 

haastaa ajatuksen sukupuolen pysyvästä identiteetistä tai toimijuuden paikasta, josta seuraa 

tietynlaisia tekoja ja kääntää katseen tarkastelemaan, miten sukupuolta muotoillaan ajassa muun 

muassa normien kautta. Sukupuoli liittyy myös normeihin, jotka ovat kulttuurisesti rakennettuja ja 

kerrostuneita (Butler 2006, 235.) 

Käytän tässä yhteydessä käsitettä sukupuolistunut korostaakseni sitä, että määrittelen sukupuolen 

historiallisena, yhteiskunnallisena ja sosiaalisena konstruktiona. Sukupuolistuneilla normeilla 

tarkoitan tässä yhteydessä käytäntöjä ja niin sanottuja kirjoittamattomia sääntöjä, jotka ohjaavat 

toimintaa. Sukupuolistuneet normit ovat kulttuurisesti rakentuneita, ja niitä voi olla haastavaa havaita, 

koska ne piiloutuvat usein asenteisiin ja käytäntöihin, joista on tullut yleisesti hyväksyttyjä ja 

eräänlaisia jaettuja itsestäänselvyyksiä (Wilchins 2019, 22.) Subjekti ei kohtaa rakenteita yksilönä, 

eikä ole myöskään vapaa historiallisesti, materiaalisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti rakentuneista 

normeista ja niihin kietoutuvasta vallasta (Ojala, Palmu & Saarinen 2009, 14-15.) Kantola, Koskinen 

ja Ylöstalo (2020, 21) kirjoittavat kuinka lainsäädännön ja tasa-arvotyön kautta voidaan saada aikaan 

 

2 Kiitos Kristiina Brunila kiireettömästä keskustelusta, joka johdatti minut maisteritutkielman teeman pariin syksyllä 

2021. 
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paljon hyviä muutoksia työpaikoilla ja politiikassa, mutta epävirallisten käytäntöjen jatkuminen voi 

mitätöidä sen. Sukupuolistuneita normeja eletään arjessa monin eri tavoin. Kyse on Butlerin (2004, 

1) mukaan aina tekemisestä toisille, vaikka se toinen olisikin mielikuvitusta. Tämä kertoo mielestäni 

sukupuolistuneiden normien sosiaalisesta rakentumisesta. Normi-sanaan puolestaan liittyy 

matemaattinen merkitys, joka Wilchinsin (2019, 20) näkemyksen mukaan harvoin rinnastuu 

keskiarvoon vaan siihen, mikä on yleisesti hyväksyttyä ja jaettua 

Normien valta operoi affektien kautta. Määrittelen affektit Ahmedin tapaan yhteiskunnallisina ja 

kulttuurisina käytäntöinä (Ahmed 2018, 20). Aluksi minua pelotti tarttua tämän aihepiirin kriittiseen 

tutkimiseen. Ylitin pelkoni, mutta en suinkaan yksin vaan yhdessä muiden kanssa. Affektiivinen 

käänne on nostanut esiin, ettei rationaalisuus ja kognitio yksin riitä kuvaamaan yksilöiden 

subjektiivisia kokemuksia. Affektit ja tunteet ovat yhtä aikaa ruumiillisia, kulttuurisia ja niiden juuret 

ulottuvat menneisyyteen, aikaan, paikkaan, muistiin ja aineellisuuteen. Affektit muovaavat 

kulttuurisia ilmiöitä ja kokemuksia (Rinne, Kajander & Haanpää 2020, 8.) Sukupuolistuneilla 

normeilla on merkittävä vaikutus ihmisten elämään ja toimintaan, joten niiden tutkiminen on sekä 

yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan kannalta tärkeää (Wilchins 2019, 22.) Sukupuolistuneet normit 

voivat olla monin tavoin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden esteinä. Minua kiinnostaa 

maisteritutkielmassani tarkastella, millaisia sukupuolistuneita normeja tehokkuuden eetokseen 

piiloutuu: Miten tehokkuuden eetos materialisoituu? Miten affektit tuottavat tehokkuuden eetoksen 

toistamista? 

Tutkimusaineistoni koostuu viiden (5) eri aloilla ja eri puolella Suomea asiantuntijatyötä tekevän 

nuoren naisen haastatteluista. Valitsin haastateltavaksi asiantuntijatyötä tekeviä naisia, koska 

aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että organisaatiotutkimuksessa sukupuoli on usein pitkälti 

sivuutettu, joten sukupuolen merkitys on jäänyt pimentoon. Organisaatioiden rakenne ei itsessään ole 

sukupuolineutraali (Karjalainen 2021; McKie & Jyrkinen 2017.) Nykyinen työelämä kohdistaa 

erityisesti naisiin jatkuvia vaatimuksia sopeutumisesta ja oman itsen ja persoonan parantelua ja 

pohtimista (Brunila & Ylöstalo 2021). Samaan aikaan jälkiteollinen palvelutalous hämärtää työn, 

perhe-elämän ja vapaa-ajan rajoja (Parviainen, Kinnunen & Kortelainen 2016, 166). Tehokkuuden 

eetokseen piiloutuvat sukupuolistuneet normit voivat lisätä epätasa-arvoa niin, että se jää 

havaitsematta. 

Haastateltavat työskentelevät asiantuntijatehtävissä eri puolella Suomea. Tutkimushaastatteluiden 

kautta tarkastelen, miten uusliberalistinen tehokkuuden eetos resonoi haastateltavien 

henkilökohtaisissa kokemuksissa. Tutkimusotteeni on fenomenologinen eli keskiössä ovat 
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haastateltavien kokemukset. 3Jokaisella ihmisellä on ainutlaatuinen suhde erilaisiin asioihin 

elämässään. Ihmisen maailmasuhteeseen vaikuttavat myös ihmisen aiemmat kokemukset ja 

elämähistoria (Laine 2018, 30.) Fenomenologien ajattelussa kaikki kokemamme merkitsee jotakin eli 

kokemuksellinen suhteemme maailmaan on intentionaalinen. Laineen (2018, 31) mukaan 

kokemukset rakentuvat merkityksistä, jotka eivät ole yksilöön kiinnittyviä vaan yhteisöllisiä. 

Fenomenologinen merkitysteoria korostaa, että ihmisyksilö on pohjimmiltaan yhteisöllinen. 

Todellisuus avautuu meille merkitysten kautta, mutta merkitykset eivät ole meissä synnynnäisesti 

vaan niiden syntysija on yhteisö, johon jokainen kasvaa ja kasvatetaan. Ihminen rakentuu siis 

suhteessa toisiin ja kulttuuriin (emt. 2018, 31.) 

Eletyt kokemukset ovat aina yhteydessä myös tiettyyn yhteiskunnalliseen aikaan ja paikkaan, joten 

kytken tehokkuuden eetoksen osaksi hyvinvointiyhteiskunnan murroksen kontekstia, uusliberalismia, 

taloudellistumista ja terapeuttista valtaa (Brunila ja Ylöstalo 2021). Sukupuolistuneet normit ja 

diskurssit rakentuvat osaksi yksilöiden kokemuksia tehokkuuden eetoksen materialisoitumisesta. 

Materialistisuus tarkoittaa ruumiillisuutta laajassa kontekstissa eli ei pelkästään ruumista fyysisenä 

aineena vaan myös diskursseja ruumiista, muistia ja kokemuksia (Lempiäinen 2000, 26.) 

Materialisoitumisen kautta on mahdollista tutkia kompleksista, aikaan ja paikaan sidottua yksilön ja 

rakenteen välistä suhdetta (Ojala, Palmu & Saarinen 2009, 15). 

Maisteritutkielmani teoreettinen viitekehys muodostuu Ahmedin (2018, 13) affektiteoriasta, jossa 

tunteet nähdään sosiaalisina, yhteiskunnallisina ja kulttuurisina käytänteinä, jotka ovat myös 

ruumiillisia. Tehokkuuden eetokseen piiloutuu historiallisesti, yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti 

rakentuneita sukupuolistuneita normeja. Uusliberalistisessa tehokkuuden eetoksessa ovat läsnä 

sukupuolen, iän, ajan, valkoisuuden ja vammattomuuden normatiivisuudet. Ne puolestaan 

kytkeytyvät osaksi ajan hallintaa, sukupuolistuneita rakenteita ja käytänteitä, ihannetyöntekijyyttä ja 

työruumiin estetiikkaa ja habitusta. Normit operoivat affektien kautta, jolloin subjektit muuttuvat 

objekteiksi. Useampaan sukupuolistuneeseen normiin törmääminen samanaikaisesti synnyttää 

erilaisia affekteja ja myös voimistaa niitä. Affektit voivat kertaantua, jolloin niistä tulee tahmaisia, ne 

tarttuvat ruumiiseen ja muuttavat subjektin objektiksi. En analysoi affekteja sinänsä vaan tutkin 

millaisissa tilanteissa affektit syntyvät ja mitä ne saavat aikaan. Haastateltavien kokemuksissa 

sukupuolistuneisiin normeihin törmääminen aiheuttaa riittämättömyyden, paineen, ahdistuksen, 

 

3 Fenomenologia korostaa kokemusten kautta saatavaa tietoa ja ihmisten suhteita toisiinsa ja maailmaan (Laine 2018). 
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pelon ja häpeän affekteja. Maisteritutkielmani tarkoituksena on induktiivisen otteen kautta tuoda 

esille myös laajemman yhteiskunnallisen tason ratkaisumalleja, siihen miten uusliberalistiseen 

tehokkuuden eetokseen piiloutuvia sukupuolistuneita normeja on mahdollista purkaa ja tehdä toisin. 

1.1 UUSLIBERALISTINEN EETOS SIVUUTTAA RISTEÄVÄT EROT 

Yksilön ja yhteiskunnallisten rakenteiden suhdetta kuvataan usein toimijuuden käsitteellä. 

Toimijuuteen kytkeytyvät aina valtasuhteet ja mahdollisuudet määritellä ja neuvotella osallistumisen 

ehtoja. Olennaista on esittää kysymyksiä siitä, mitkä tekijät voivat marginalisoida osallisuuden ja 

toimijuuden tietyssä yhteiskunnallisessa ajassa, paikassa ja tilanteessa (Ylitapio-Mäntylä et al., 2017, 

3). Ihmisten väliset erot kuten sukupuoli, yhteiskuntaluokka, ikä, etnisyys, seksuaalisuus ja paikka 

muovaavat toimijuuden mahdollisuuksia. Kyse on siitä, että erot ovat rakenteellisesti ja sosiaalisesti 

tuotettuja, hierarkkisia, diskursiivisiin järjestyksiin kiinnitettyjä ja institutionaalisesti järjestäytyviä 

(Ojala, Palmu & Saarinen 2009, 16.) Esimerkiksi luokkaan ja sukupuoleen liittyvät valtarakenteet 

näyttäytyvät ikään kuin neutraaleina normeina (Käyhkö 2020, 8). Yksilö, joka kasvaa hegemonisessa 

keskiluokkaisessa kulttuurissa saa jo kasvatuksen myötä itselleen yleisesti hyväksytyn ja arvostetun 

elämäntavan, arvot, resurssit ja olemisen tavat, jotka sujuvoittavat esimerkiksi koulutuksen kentällä 

etenemistä ja akateemisessa maailmassa toimimista. Työläisperheestä lähtöisin olevalle yliopisto on 

kulttuurisesti vieras ympäristö (Käyhkö 2020, 10.) Erot ovat läsnä rakenteissa, normeissa, 

vuorovaikutustilanteissa ja käytänteissä. Erot tulee nähdä sosiaalisina asemina, jotka voivat joko 

mahdollistaa tai estää yksilön pääsyä erilaisiin taloudellisiin, kulttuurisiin, sosiaalisiin ja symbolisiin 

resursseihin, jotka olennaisesti vaikuttavat yksilöön mahdollisuuksiin toimia tietyssä ajassa ja 

paikassa (Ojala, Palmu & Saarinen 2009, 16).  

Uusliberalistisessa ideologiassa yhteiskunnallisten instituutioiden ja rakenteiden ja yhteisöjen 

merkitys yksilön toiminnalle tai menestykselle sivuutetaan eli ajatellaan, että jokaisella on kyky 

itseohjautua ja saavuttaa omien ansioiden perusteella menestystä työmarkkinoilla (Parviainen et al., 

2017, 11.) Hyvinvointiyhteiskunnan murtuminen saavat aikaan sen, että esimerkiksi tehokkuuden 

eetoksen vaatimukset individualisoidaan. Brunila ja Ylöstalo (2021, 83) ovat kuvailleet kuinka 

uusliberalistinen eetos kohdistaa katseen ja vaatimukset kohti yksilöä, jolta odotetaan vastuullisuutta, 

yrittäjähenkisyyttä ja vaikeuksien hallintaa. Yksilön vastuun korostamisen taustalla on tehokkuuden 

ja kilpailukyvyn tavoittelu (Lemmetty 2020, 329). Uusliberalistinen eetos on muovannut ajatusta 

yrittäjäkansalaisuudesta, joka on luova, kommunikoiva, itseohjautuva, omatoiminen, 

markkinahenkinen, vastuullinen ja, joka omaa riskinotto- ja laskelmointikykyä (Nuutinen 2017, 11).  
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Kun uusliberalistinen eetos korostaa kilpailua, yksilön rationaalisia valintoja ja markkinoiden 

logiikkaa se sivuuttaa historiallisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti rakennetut erot. 

Ihmisten toimijuuteen vaikuttavat moninaiset ja risteävät eronteot, jotka tuottavat hierarkiaa ja ovat 

institutionaalisesti järjestäytyviä eli ihmisiä paikannetaan erojen kautta tiettyihin järjestyksiin. 

Tuotettuja sosiaalisia eroja ja kategorioita ovat sukupuoli, ikä, yhteiskuntaluokka, etnisyys ja paikka 

(Palmu & Saarinen 2009, 16; Ylitapio-Mäntylä 2017, 16). Intersektionaalisuus tutkii sitä, kuinka 

risteävät vallan suhteet vaikuttavat sosiaalisiin suhteisiin läpi monimuotoisen yhteiskunnan sekä 

yksilöiden jokapäiväisiin kokemuksiin. Analyyttisenä työkaluna intersektionaalisuus tarkastelee 

muun muassa sukupuolen, luokan, rodun, seksuaalisuuden, kansallisuuden, kyvykkyyden, 

etnisyyden, iän ja muiden risteävien erojen vaikutuksia toisiinsa ja ihmisen toiminnan 

mahdollisuuksiin (Collins & Bilge 2020, 221.)  

Intersektionaalisuuden juuret ovat mustassa feminismissä ja sitä on harjoitettu jo pitkään ennen kuin 

Crenshaw antoi käsitteelle nimen vuonna 1989. Crenshaw näkee intersektionaalisuuden toimintaa 

ohjaavana niin, että helpotetaan syrjäytyneiden ryhmien osallistumista, ”kun he tulevat, me kaikki 

tulemme” (Crenshaw 1989, 167.) Cooperin (2016) mukaan intersektionaalisuuden teleologinen 

tavoite paljastaa ja purkaa hallitsevia valtajärjestelmiä, edistää osallisuutta, mustien naisten ja muiden 

värillisten naisten asemaa ja muuttaa niitä epistemologisia perusteita, joilla instituutiot ajattelevat ja 

ymmärtävät itsensä. Intersektionaalisuus on käsitteellisenä vallan analyysin työkaluna Cooperin 

mukaan yksi edelleen hyödyllisimmistä ja laajimmista paradigmoista. 

1.2 TEHOKKUUDEN, TALOUDELLISTUMISEN JA UUSLIBERALISMIN 

KUDELMAT 

Tehokkuuden käsite on peräisin taloustieteestä. Tieteen termipankin mukaan (2021) talous toimii 

tehokkaasti, kun se saa aikaan mahdollisimman suuren tuotoksen annetuilla resursseilla, 

voimavaroilla ja teknologialla. Tehokkuutta mitataan usein numeraalisesti ja se on 

sisäänrakennettuna erilaisiin yhteiskunnallisiin järjestelmiin. Kantolan ja Ylöstalon (2020, 5) mukaan 

taloudellistumiseen liittyy useita toistensa kanssa risteäviä prosesseja, kuten esimerkiksi se, että 

julkisia palveluita avataan kilpailulle ja että yksityisen sektorin johtamisenopit otetaan käyttöön myös 

julkishallinnossa sekä osana politiikan alojen määrittelemistä, mittaamista ja arvottamista 

tehokkuuden ja kilpailukyvyn näkökulmista.  
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Taloudellistumisella on ollut merkittävä rooli 1980-luvulla alkaneessa hyvinvointivaltion 

murroksessa. Suomessa 1990-luvun lamaa pidetään merkittävänä käänteenä, jolloin talouskriisi ja 

massatyöttömyyden seurauksena työ- ja sosiaalipolitiikkaan tehtiin muutoksia. Sosiaalietuuksia 

pienennettiin, ja niitä muutettiin ehdollisemmiksi. Kantola ym. mukaan (2020, 51) mukaan muutosta 

on luonnehdittu siirtymäksi hyvinvointivaltiosta kilpailu- ja tai valmentajavaltioksi. Suomalainen 

hyvinvointivaltio ei ole palannut ennalleen lamavuosien leikkausten jälkeen vaan pikemminkin 

yhteiskunnallisia rakenteita murtava kehitys on kiihtynyt entisestään. Elomäki ja Ylöstalo (2020) 

toteavat, että taloudellistuminen on typistänyt tasa-arvopolitiikan uusliberalistiseksi hallinnaksi, jossa 

tehokkuudesta tulee tasa-arvopolitiikkaa keskeisesti määrittävä tekijä.  

1.3 TERAPEUTTINEN VALTA KUTSUU YKSILÖN MUOKKAAMAAN ITSEÄÄN 

Kun yhteiskunnalliset olosuhteet muuttuvat nopeasti ja monin eri tavoin sitä voidaan kuvata 

prekarisaation käsitteellä (Suoranta & Leinikki 2018,18).  Ilmastokriisi, globaalin markkinatalouden 

muutokset, pandemia ja sota ovat omiaan lisäämään epävarmuuden ja pelon tunteita. Prekaariuden 

ytimessä ovat epävarmuus ja hallitsemattomuus liittyen elämään. Eriarvoisessa yhteiskunnassa ja 

maailmassa toisilla on paremmat taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset resurssit ja mahdollisuudet 

suojautua prekaariudelta kuin toisilla (Suoranta & Leinikki 2018, 21.)  

Muuttuvat työmarkkinat synnyttävät huolta taloudellisesta ja sosiaalisesta selviytymisestä (Brunila, 

Onnismaa & Pasanen 2015, 283). Uusliberalistinen hallinta muokkaa yhteiskunnan lisäksi kulttuuria 

ja subjekteja. Honkasalon (2020, 58) mukaan biovallan ja uusliberalistisen markkinatalouden 

yhdistyminen tuotti subjektin, joka alati tarkkailee omaa kilpailukykyään. Tehokkuuden odotukset 

kilpistyvät yksilöön kohdistuvina ruumiillisina ja henkisinä vaatimuksina elämän eri osa-alueilla niin 

työssä, opiskeluissa, vapaa-ajallakin, sosiaalisissa suhteissa ja itsestä huolehtimisessa. Yksilöllisyyttä 

ja suorituskeskeisyyttä korostavassa ajassa ihmiselämän maksimointi muodostuu vaatimukseksi: 

enemmän, tuottavammin ja tehokkaammin (Brunila & Ylöstalo 2021). Uusliberalistinen tehokkuuden 

eetos on yhtä aikaa kulttuurinen ja yhteiskunnallinen vaatimus, joka operoi normien ja affektien 

kautta.  

Uusliberalistisessa yhteiskunnassa kilpailu itsensä ja muiden kanssa korostuu ja se on omiaan 

herättämään epäilyä, epävarmuutta ja ahdistusta. Tehokkuuden eetoksen vaatimukset kiinnittyvät 

yksilöön sivuuttaen yhteiskunnalliset ja rakenteelliset seikat. Saastamoisen ja Kuuselan (2021,83) 

mukaan yhteiskunnallinen kritiikki on muuttunut itsekriittisyydeksi — halu muutokseen ja vihan 

tunteet ovat siirtyneet pois politiikasta yhteiskunnallisesta kehyksestä yksilöön tarrautuviksi. 
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Uusliberalistisen tehokkuuden eetoksen vaatimuksiin vastaaminen edellyttää yksilöltä hallintaa ja 

itsensä muokkaamista. Terapeuttisesta vallan kautta yksilöitä kehotetaan muokkaamaan itseään. 

Brunilan ja Ylöstalon (2021, 13) mukaan terapeuttinen valta on yhteiskunnallista vallankäyttöä, joka 

läpäisee koko suomalaisen yhteiskunnan yksityisestä julkiseen. Uusliberalistisessa eetoksessa yksilö 

huolehtii tehokkuudestaan. Voit tulla paremmaksi versioksi, jos vain työstät ja kehität itseäsi oikealla 

tavalla, jolloin myös solahdat yhteiskuntaan paremmin (Brunila & Ylöstalo 2021). Kettusen (2021, 

107) mukaan myös työelämä yksilöllistyy ja henkilökohtaistuu uusliberalistisen eetoksen hengessä. 

Erityisesti palvelu- ja tietotyön lisääntyessä yksilön tausta ja ominaisuudet saavat yhä enemmän 

painoarvoa. Uusliberalistinen eetos muokkaa työelämää sellaiseksi, jossa korostetaan yksilön omaa 

vastuuta ja sisäistä yrittäjyyttä. Yksilökeskeistä ajattelua työelämän kentällä on kritisoitu siitä, että 

aikuinen oppija nähdään teknisesti taitavana robottina, joka toimii ikään kuin irrallaan ympäristöstään 

ja sosiaalisista suhteista. Kuitenkin itseohjautuva oppiminen on sosiokulttuurinen ilmiö, johon 

vaikuttavat niin yksilön, ryhmän kuin ympäristönkin vastaanotto (Lemmetty 2020.) 

Kun tehokkuus individualisoituu, ei ole mikään ihme, että kriittinen katse kohdistetaan omaan itseen, 

ruumiiseen ja sen muokkaamiseen. Terapeuttinen valta antaa lupauksen voimaantumisesta, 

aktiivisuudesta ja hyvinvoinnista (Brunila & Ylöstalo, 2021.) Terapeuttinen valta toimii yhdessä 

itsestä huolehtimisen vaatimuksen kanssa. Sen taustalla on Hyvösen mukaan (2021, 5) ajatus 

heikentyvästä hyvinvointivaltiosta, joka ei kykene pitämään huolta jokaisesta kansalaisestaan. Itsestä 

huolehtimisen normin tuottamiseen osallistuvat niin työnantajat kuin monet kaupallisetkin toimijat 

(emt., 2021, 5). 

Myös media pönkittää itsestä huolehtimisen ja yksilöllisyyden normia tarjoamalla vinkkejä itsestä 

huolehtimiseen. Ohjeita annetaan niin ruokailuun, liikkumiseen kuin nukkumiseenkin. Esimerkiksi 

Helsingin Sanomien Hyvän unen salaisuus -artikkelissa kerrotaan, kuinka hyvät unenlahjoihin 

vaikuttaa osittain perimä ja lapsuuden olosuhteet, mutta jokainen voi oppia nukkumaan paremmin 

(Hahto 2021). Median artikkeleissa katse kohdistuu yksilöön, jonka oletetaan huolehtivan 

hyvinvoinnistaan ja ajanhallinnastaan kokonaisvaltaisesti. Helsingin Sanomien Arki haltuun -

artikkelissa puolestaan kerrotaan kuinka ruuhkavuosia elävä perhe ”liinasi” arkensa yritysmaailmasta 

tutuilla keinoilla (Hahto 2021).  

Tehokkuuden eetos ja itsestä huolehtimisen vaatimukset sivuttavat taloudelliset, sosiaaliset, 

kulttuuriset, terveydelliset ja yhteiskunnalliset rakenteet ja normit, jotka vaikuttavat ihmisten 

elämässä ja heidän mahdollisuuksiinsa toimia. Näin tehokkuuden eetoksen vaatimukset 

individualisoidaan. Tehokkuuden eetoksen sisäistäneet haluavat usein jakaa auliisti vinkkejä 
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tehokkaammasta elämästä muillekin. Esimerkiksi Helsingin Sanomien artikkelissa, Enemmän 

elämää, on haastateltu Leo Straniusta, joka suunnittelee jokaisen päivän puolen tunnin tarkkuudella. 

Stranius uskoo, että kaikkien kannattaa koettaa johtaa itseään (Kallionpää 2022.) Jälleen katse on 

kohdistunut yksilöön, ja tehokkuuden eetos liitetään osaksi itsensä johtamisen kykyjä. Mediat 

yhdessä kuvakulttuurin kanssa ovat voimakkaasti läsnä arkisessa elämässämme. Representaatiot eivät 

Paasosen (2010, 40) mukaan vain heijasta vallalla olevia yhteiskunnallisia arvoja vaan osallistuvat 

niiden muovaamiseen. Representaatiot tuottavat, uusintavat ja markkinoivat ymmärrystä 

sukupuolesta, meistä ja muista (Saresma et al., 2010, 40). Median kautta voidaan esitellä siis 

ideaalisubjektin malleja, jotka voivat lähtökohtaisesti olla syrjäyttäviä. Mediassa esitetyt esimerkit 

ovat osa uusliberalistista diskurssia, jotka toistavat käsityksiä ideaaleista ja myös vahvistavat 

sukupuolistuneita normeja. 

2. KURKISTUKSIA TEHOKKUUDEN HISTORIALLISESTI JA 

KULTTUURISESTI RAKENNETTUIHIN SUKUPUOLISTUNEISIIN 

NORMEIHIN 

Tässä luvussa tuon esille kuinka tehokkuuden eetoksella on historiallisesti ja kulttuurisesti rakennetut 

hegemonisen maskuliinisuuksien muovaavat juuret. Modernissa ajassa hegemonisen 

maskuliinisuuksien muodot ovat peräisin teollisen kapitalismin ja imperialismin kasvusta (Connel 

&Wood 2005, 348.) Tehokkuuden eetos linkittyy kapitalismiin, kaksinapaisen sukupuolijärjestelmän 

vahvistamiseen ja muiden normatiivisuuksien rakentamiseen. Kaksinapainen sukupuolijärjestelmä 

on syrjäyttävä rakenne, koska se sulkee ulkopuolelle kaikki muut sukupuolet. Kaksinapainen 

sukupuolijärjestelmä on osa kapitalistista valtajärjestelmää.  

Butlerin mukaan sukupuolen sääntely oli järjestelmällisesti sidottu poliittisen talouden toimintaan 

sopivaan tuotantotapaan. Sukupuolesta ja seksuaalisuudesta tuli osa aineellista elämää ja taloutta. 

Normatiivinen sukupuoli palveli normatiivisen perheen lisääntymistä ja vaikutti myös työn 

jakamiseen (Butler 1998, 272.) Heteronormatiivisuus kytkeytyy osaksi binääristä 

sukupuolijärjestelmää, jossa ajatellaan olevan kaksi toisilleen vastakkaista sukupuolta. Mies, jolla on 

miehen ruumis, joka toimii maskuliinisesti ja on hetero. Tai puolestaan on nainen, jolla on naisen 

ruumis ja toimii feminiinisesti ja on hetero (Lehtonen 2020, 143.) Heteronormatiivisessa ajattelussa 

maskuliininen heteromies on nostettu arvokkaammaksi kuin feminiininen heteronainen. Sosiaalisesti 

rakentuneen sukupuolihierarkian ja -eron lisäksi ajatteluun kuuluu oletus, että ihmiset ovat 

heteroseksuaaleja ja ilmaisevat sukupuoltaan normin mukaisesti (Lehtonen 2020, 143.)  
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Kaksinapaisen sukupuolijärjestelmän ja heteronormatiivisuuden lisäksi myös niin sanotun normaalin 

ja epänormaalin rakenteet on historiallisesti tuotettu politiikan, juridiikan, lääketieteen, psykiatrian ja 

biologian avulla ja ihmisen kategorian historiallisiin juuriin on valettu valtaerot liittyen ihonväriin tai 

rotuun (Butler 2004, 13; Honkasalo 2020, 48.) Käsitykset ja itsestäänselvyydet ihmisluonnosta ovat 

siis syntyneet inhimillisen toiminnan ja toisaalta teollistuvan yhteiskunnan vaatimuksista käsin. 

Yhteiskunnallinen valta ei pelkästään rajoita yksilöitä vaan myös hallitsee ja tuottaa niitä (Karhu 

2020, 251.) Tehokkuuden eetokseen on liitetty maskuliininen rationaalisuus. Kuitenkin myös 

maskuliinisuus on jotain sellaista, joka muuttuu sukupuolirakenteiden ja sosiaalisten muutosten 

seurauksena, jolloin se myös muuttaa sukupuoliin liitettyjä asenteita ja toimintatapojen odotuksia 

(Connell & Wood 2005, 348). 

2.1 RATIONALISOINTI JA TEHOKKUUS 

Tehokkuus on ollut osa liikkeenjohtoa jo teollisen vallankumouksen ja markkinatalouden syntymisen 

alkuhetkistä lähtien. Tehokkuuden idean keksijöinä ovat esiintyneet teknikko Frederick Winslow 

Taylor ja autotehtailija Henry Ford. Taylorismia ja fordismia yhdisti tehostamisen ideologia, mutta 

tehostamisen tavat erosivat toisistaan (Mannevuo 2015, 45.) Työntekijän oli Fordin tehtaassa 

sovitettava tahtinsa liukuhihnan mukaan, ja niin kutsuttu tieteellinen liikkeenhoito pyrki puolestaan 

mitoittamaan tahdin työntekijän mukaan. Ford ei ollut juurikaan kiinnostunut työsuorituksen 

inhimillisestä tekijästä, mutta Taylorin ajattelussa työ pyritään järjestämään niin hyvin, ettei 

työntekijää tarvitse kaitsea tai kieltää. Mannevuon (2020, 47) mukaan erityisesti Taylorin ajattelua 

hallitsee vankka usko tieteeseen ja rationalisointiin. Työn kontekstissa eli työlääketieteessä ja 

työnjohto-opeissa rationalisoinnilla viitataan työn ja työympäristön tieteelliseen järjestämiseen ja 

suunnitteluun niin, ettei työläiselle jää tyhjää aikaa, mutta samalla pyritään välttämään myös liiallista 

ylikuormittumista. Fordismin ja Taylorismin nimeäminen tieteelliseen tutkimukseen perustuvaksi 

tiedoksi, jonka avulla parannetaan työn hyötysuhdetta, on ollut jokseenkin harhaanjohtavaa.  

Jo sodanjälkeisessä Suomessa otettiin myös käyttöön rationalisoinnin aate, jonka perustella työtä 

organisoitiin, määriteltiin ja valvottiin. Mannevuon mukaan (2020, 141) teollisuushygienia ja 

työterveysliike katsoivat suomalaista työläistä potentiaalisena ihmiskoneena. Työläiset eivät olleet 

yksilöitä vaan he olivat suuremman koneiston, kansakunnan, osia. Tehokkuus liitettiin osaksi 

siisteyttä ja työmoraalia. Tehokkuus muovasi siis myös normia ihannetyöntekijästä (Mannevuo 2020, 

99.) Suomalaisessa teollisuuden työnjohto-opiston luonneopeissa normiksi rakennettiin suomalainen 
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työmies, jonka oletettiin pitävän työstään ja sopeutuvan siihen. Kyse oli myös siitä, että kansalainen 

hyväksyi hänelle osoitetun paikan mukisematta (emt. 2020, 99.) 

Suomeen saapui työterveysliikkeen mukana myös kotikultti, joka loi omat tehokkuuden norminsa 

kodin piirissä työskenteleville naisille. Kunnon perheenäiti ymmärsi tehokkuuden merkityksen 

kotitöiden suhteen (Mannevuo 2020, 145-181.) Kodin siisteydestä muodostui naisen tehokkuuden 

ilmenemisen areena ja myös symboli naisen mielenterveydelle. Sielullisesti terveen naisen merkkeinä 

olivat kyky hallita ajankäyttöä, taloudenpitoa ja hermojaan (Mannevuo 2020, 145). Tehokkuuden 

vaatimuksia muovattiin sukupuolen mukaan, jolloin ne myös vahvistivat kaksinapaisen 

sukupuolijärjestelmän käytäntöjä niin arjen käytäntöjen kuin odotustenkin osalta.  

2.2 LUOKITTELUVALTA JA NORMATIIVISUUKSIEN RAKENTAMINEN  

Rationaalisuutta korostavassa yhteiskunnassa käytettiin luokitteluvaltaa, jonka kautta ihmisiä 

asetettiin paikoilleen. Kategorisointi loi myös uusia yhteiskunnallisia eroja. Ihmisiä luokiteltiin 

sukupuolen, iän ja taustan perusteella. Esimerkiksi suomalainen työvoima jaettiin maalaisiin ja 

kaupunkilaisiin, joilla molemmilla oli omat erityiset piirteensä (Mannevuo 2020, 175.) Normaalin 

muodosti työmies, josta poikkeava työvoima jaettiin kahteen alakategoriaan eli 14-20-vuotiaista 

koostuvaan nuorisotyövoimaan ja naistyövoimaan. Nuorisotyövoima nähtiin naistyövoimaa 

arvokkaampana. Se johtui ainakin osittain siitä, että työnjohto-opeissa työvoiman arvokkuus 

määriteltiin suhteessa sen muovautuvuuteen (Mannevuo 2020, 175.)  

Feministiset filosofit ovat osoittaneet, kuinka tunteiden asettaminen järjen alapuolelle on ollut 

samalla naisellisuuden ja ruumiin alistamista. Rationalisoinnin tieteellisessä historiassa erotettiin 

järki ja tunteet toisistaan, jolloin tunteelliset naiset asetettiin samaan hierarkiaan ”luonnonkansojen” 

kanssa, joiden energian nähtiin olevan jotenkin erikoisempaa ja rationaalisuudessa oli puutteita 

(Ahmed 2018, 11; Mannevuo 2020, 181.) Suurin osa naisista määriteltiin liian tunteellisiksi ja naisten 

miesten välisiä eroja perusteltiin synnynnäisinä, pysyvinä ja luonnollisina. Edes älykkäimmillä 

naisilla ei ajateltu olevan kykyä rationaaliseen ajatteluun, joten naiset eivät voineet toimia tehtävissä, 

joissa edellytettiin rationaalista ajattelua ja päätöksentekoa (Mannevuo 2020, 179.) 

Yhteiskunnallisesti ei nähty tärkeänä edistää naisten sijoittumista työelämään (emt. 2020, 180). 

Naisten suhde aikaan nähtiin erilaisena kuin miesten. Naisen ajateltiin elävän enemmän hetkessä, kun 

taas miehen tulevaisuudessa (Mannevuo 2020, 180). Sodanjälkeisellä rationalisoinnilla oli siis 

merkittävä rooli suomalaisen työelämän segregaatioon eli jakautumiseen nais- ja miesvaltaisille 
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aloille. Rationalisointi sivuutti sukupuolen moninaisuuden ja vahvisti kaksinapaista 

sukupuolijärjestelmää ja heteronormatiivisuutta. 

3. AFFEKTITEORIA TUTKIMUKSEN VIITEKEHYKSENÄ 

Valitsin maisteritutkielmani viitekehykseksi affektiteorian. Se mahdollistaa kriittisen katseen 

kohdistaminen yksilöiden sijaan normeihin, jotka voivat olla epätasa-arvoa aiheuttavia. Ahmed 

(2018) määrittelee affektit yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti rakentuneina käytänteinä. Tunteilla on 

siis aina kulttuurinen konteksti. Affektiivinen käänne on muovannut ihmistieteiden tutkimusta liittyen 

uusmaterialismiin ja posthumanismiin, jossa korostuvat monenlaiset tietämisen tavat (Koskinen-

Koivisto & Kajander 2021, 351–352). Tunteet luovat punosta yksilön menneisyyden kokemuksiin ja 

muistoihin, jotka ovat läsnä myös nykyhetkessä tapahtuvaa kokemusta (Rinne, Kajander & Haanpää 

2020, 10–11.) Tunteet muokkaavat kulttuurisia ilmiöitä ja kokemuksia (Koskinen-Koivisto & 

Kajander 2021, 351).  

Valta operoi normien ja affektien kautta. Se miten meihin suhtaudutaan vaikuttaa kykyymme toimia. 

Pulkkinen (1998, 91–92) nostaa esille sen, miten erovaisuudet liittyvät valtaan: ”Tiettyyn 

sukupuoleen kuuluminen, yhteiskuntaluokka, rotu, etnisyys, kansallisuus ja sukupuolinen 

suuntautuminen liittyvät valtaan. Valta, jota käytetään yksilön muovaamiseen, muuttuu subjektin 

persoonallisuuden piirteiksi ja alkaa näyttäytyä yksilön ominaisuutena”. Uusliberalistisessa 

eetoksessa sivuutetaan niin yhteiskunnallisten rakenteiden, sukupuolen, normien ja vallan vaikutus 

ihmisten toimijuuteen. Uusliberalistista eetosta voisi luonnehtia yhdeksi itsestäänselvyydeksi, jossa 

korostetaan yksilöä ja hänen valintojaan (Parviainen et al., 2016, 166.)  

Sukupuolistuneet normit ovat mukana vuorovaikutuksessa, mutta niitä voi olla vaikea nähdä. 

Sukupuolten tasa-arvoa tarkastellaan Wilchinsin (2019, 18) mukaan lähinnä rakenteiden tasolla, 

mutta ei pohdita niinkään taustalla olevia sukupuolistuneita asenteita ja uskomuksia, jotka voivat olla 

epätasa-arvon juurisyitä. Affektit liittyvät toistoon ja objektivointiin, joten olennaisinta on kysyä mitä 

tunteet tekevät kuin, mitä tunteet ovat (Ahmed 2018; Steel 2020.) Feministiset ja queer-tutkijat ovat 

tuoneet esille, kuinka monet sosiaaliset järjestykset kuten esimerkiksi heteroseksuaalisuus, perhe, 

kansakunta tai sivilisaatio ovat toiston tulosta (Ahmed 2018, 24). Yhteiskunnalliset rakenteet on 

mahdollista tuntea emotionaalisesti. Butlerin (2006, 234) ajattelussa sukupuoli rakentuu eräänlaiseksi 

sosiaaliseksi ajallisuudeksi. Sukupuolen tekeminen liittyy toistoihin, joiden kautta sosiaalisesti 

jaettuja ja vakiinnutettuja merkityksiä esitetään ja koetaan yhä uudelleen (emt. 2006, 234.) Toisto 

tuottaa myös rajat, pysyvyydet ja pinnat (Ahmed 2018, 24.) Affektit ovat Ahmedin (2018) mukaan 
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osa myös työn ja tuotannon historiaa. Marxin näkemyksessä asioiden arvo itsessään huuhtoo pois 

työntekijän tunteet. Emme välttämättä näe tavarassa tai asiakaskohtaamisessa työntekijän henkisiä tai 

ruumiillisia kärsimyksiä. Tunteet ajan kuluessa kasautuvat eräänlaisena affektiivisena 

arvonmuodostuksena. Objekteilla on vain sellaista arvoa, jonka he saavat pyyhkimällä pois tuotannon 

ja työn historian (Ahmed 2018, 23.) Tunteet eivät ole yksilössä vaan yhteisössä, ja niiden kautta 

mahdollistuu niin yksilön kuin yhteisöjen kuvaaminen objekteina (Ahmed, 2018, 21), minkä 

seurauksena tunteita kiinnitetään objekteihin eli toisiin. Tässä tapahtumassa on kyse tunteiden 

tahmaisuudesta tai tunteiden affektiivisuuden läpäisemisenä, jonka seurauksena objektit voivat tulla 

tahmeiksi affektiivisuudesta.  

Kyse on eräänlaisesta ruumiillisesta leikkauspisteestä, jossa sosiaaliset ja henkilökohtaiset jännitteet 

tai keholliset muistoarkistot sijaitsevat (Ahmed 2018; Paasonen 2017, 1; Rinne, Kajander & Haanpää 

2020, 11.) Paasosen (2017, 1) mukaan keholliset arkistot voivat olla joko tiedostettuja tai 

tiedostamattomia. Ahmedin (2018, 20) ajattelussa tunteet ovat ensisijaisesti sosiaalisia ja syntyvät 

vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Affekteissa on kyse suhteista maailmaan ja ne muokkaavat 

ruumiin kykyä toimia (Ahmed 2020, 11; Paasonen 2017, 1.) Ahmedin (2018, 21) malli tunteiden 

sosiaalisuudesta tarkoittaa sitä, että tunteet tai suhtautuminen toisiin tai objekteihin muodostavat 

vuorovaikutuksessa ruumiin pinnat ja rajat. Se muokkaa niin kollektiivisia kuin yksilöllisiäkin 

ruumiita (emt.) Eriarvoisuus järjestäytyy affektiivisessa poliittisessa järjestyksessä, jonka kautta 

tapahtuu jakoja meihin ja muihin (Anttila et. al. 2016, 184.) Elävä ruumis ei uusliberalistisessa 

ideologiassakaan ole irti kaikesta vaan se on sidottu elämään liittyviin välttämättömyyksiin ja niihin 

pääsyyn. Se on joillekin ruumiille mahdollisempaa kuin toisille. Ruumis kiinnittyy erottamattomasti 

osaksi sosiaalisia verkostoja muun muassa sosioekonomisen taustan kautta (Parviainen et al., 2016, 

35.) Arvon tai sen puutteen lukeminen omasta tai muiden ruumiista herättää reaktioita ruumiissa ja 

tuntuu, mutta ihmisen kyky tiedostaa ja hallita affektiivisia prosesseja on rajallinen (emt. 2016, 184).   

Affektiteoria haastaa omalta osaltaan uusliberalistisuuden, jossa yksilö on itsenäinen ja muista 

riippumaton toimija. Myös Pulkkinen (1998) kiistää ajatuksen vapaasta yksilöstä. Ihmiset ovat koko 

elämänsä ajan kiinnittyneinä suhteisiin, joihin liittyy valtaa ja auktoriteettia. Valta muovaa subjektien 

identiteettiä, mutta Pulkkisen mukaan (1998, 91) vallan kohdistumisella yksilöön ei ole alku– ja 

loppupistettä eli ei ole mahdollista erottaa keskeneräistä ja valmista yksilöä. Valta operoi normien 

kautta, ja se miten meihin suhtaudutaan vaikuttaa kykyymme toimia. Kun tehokkuus on jotain mitä 

arvostetaan, siitä tulee arvostettu systeemi (Ahmed 2019, 55.) Ahmed tarkastelee tehokkuutta 

laajemmin käytön, hyödyllisen työn ja energian tuotannon näkökulmasta. Käytämme sen määrän 
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energiaa, jota meillä on kulloinkin mahdollista käyttää. Ahmed kirjoittaa kuinka käyttö antaa asioille 

merkityksen. Kun joku on käytössä se voi samalla olla näkymättömissä, kuten esimerkiksi vasara. 

Kun vasara on työssä, sitä on vaikea nähdä (Ahmed 2019, 21). Tehokkuuden eetos toimii samalla 

tavalla. Se katoaa kriittiseltä katseelta, koska se on normi, joka ohjaa arvostettua toimintaa ja on 

jatkuvassa käytössä. 

3.1 RISTEÄVÄT EROT TYÖELÄMÄN KENTÄLLÄ 

Tehokkuusajattelun historia kytkeytyy osaksi ajatusta ihmiskoneen virittämisestä ja hallitsemisesta. 

Nykyinen tehokkuusajattelu pohjaa uusliberalistiseen ihmiskäsitykseen eli jokaisella yksilöllä on 

samanlaiset mahdollisuudet menestyä (Mannevuo 2020, 17; Parviainen et al., 2016, 11.) 

4Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että Suomessa on 

eriarvoisuutta ylläpitäviä rakenteita ja Suomessa koetaan edelleen paljon syrjintää. Yhteydenotot 

yhdenvertaisuusvaltuutetulle ovat kasvaneet merkittävästi vuosittain. Valtuutettuun otetaan yhteyttä 

syrjinnästä vammaisuuden, alkuperään ja terveydentilaan liittyen (Syrjintä.fi 2022.) 

Sukupuolen voi nähdä analyyttisena työkaluna, jonka avulla on mahdollista tarkastella analyyttisesti, 

miten valta muodostuu yhteiskunnissa ja organisaatioissa. (McKie & Jyrkinen 2017, 6). Suomessa on 

poikkeuksellisen eriytyneet työmarkkinat sukupuolen mukaan. Naiset sijoittuvat useammin 

kunnalliselle sektorille ja naisenemmistöisiin työpaikkoihin ja miehet taas yksityiselle sektorille ja 

miesenemmistöisiin työpaikkoihin (THL 2021). Kaksinapaista sukupuolijärjestelmää ja 

heteronormatiivisuutta haastetaan yhä enemmän, mutta silti esimerkiksi organisaatioissa syrjintää 

kokevat naiset ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat (Salter & Liberman 2016, 429). 

Osa transihmisistä jättäytyy tietoisesti työelämän ulkopuolelle syrjinnän pelossa (Lehtonen 2014, 

288). 

Uusliberalistinen eetos korostaa yksilöiden valintoja, mutta samaan aikaan yhteiskunnalliset 

rakenteet, kulttuurisesti rakentuneet toimintatavat ja organisaatioiden käsitykset ihannetyöntekijästä 

ovat sukupuolistuneita ja johtajuuden käytäntöjä koskevia uskomuksia leimaa näennäinen 

 

4 Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, 

mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, 

seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella (Syrjintä 2022). 



 

 
15  

 

sukupuolineutraalisuus (Karjalainen 2021; Parviainen et al., 2017). Uudenlainen ihannetyöntekijä on 

hyvä esiintyjä, urheilullinen ja huippusuorittaja, jolla on selkeät tavoitteet työssä, uralla ja vapaa-

ajalla (Parviainen et al., 2017). Jo 1980-luvulta lähtien työpaikkailmoituksissa ovat lisääntyneet 

määreet kuten huippuosaaja, tuloksentekijä, sisäinen yrittäjä, tiimipelaaja tai hyvä tyyppi (Kettunen 

2021, 44).  

Kaksinapainen sukupuolijärjestelmä on hierarkkinen eli joitain alueita ja tehtäviä arvostetaan 

enemmän kuin toisia (Mckie & Jyrkinen 2017, 6). Esimerkiksi feministinen tutkimus on haastanut 

kapeaa näkemystä taloudesta hoivasta. Kun hoiva nähdään taloudesta erillisenä eräänlaisena 

näkymättömänä itsestäänselvyytenä hoivavastuut lankeavat usein naisille, jolloin työn ja perheen 

yhdistäminen aiheuttaa erityisesti naisille urakehityksen ongelmia. Naiset kokevat enemmän 

aikaköyhyyttä kuin miehet (Mannevuo ja Valovirta 2022.) Syyt aikaköyhyyteen ovat poliittisia, 

rakenteellisia ja sosiaalisia. Hoivatyö kasautuu edelleen naisille niin kodeissa kuin palkallisessa 

hoivatyössä. Naiset tekevät Suomessa enemmän kotitöitä (Tilastokeskus 2021). Markkinakeskeinen 

ymmärrys taloudesta sivuuttaa kotitalouksissa ja eri yhteisöissä tehtävän palkattoman työn ja hoivan. 

Se saa aikaan eriarvoisuutta esimerkiksi talouspoliittisessa päätöksenteossa (Kantola ym. 2020.) 

Suomessa uran vaativuus ja sillä etenemisen eriytyminen alkaa jo uran alkuvaiheessa. 

Naistoimihenkilöt aloittavat työuransa vähemmän vaativimmista tehtävistä kuin miestoimihenkilöt. 

Työelämään sijoittuminen ja siellä eteneminen on hankalampaa korkeasti koulutetuille nuorille 

naisille kuin korkeakoulutetuille miehille (Heikkinen et al.,2020.)  

Normit luovat tekemisen tapoja, tiloja ja maailmoja, jotka ovat toisille mahdollisempia ja sopivampia 

kuin toisille. Sukupuoli rakentaa organisaatioissa oletukset ja rakenteet, jotka ovat läsnä 

akateemisissa teorioissa, johtajien käytännön oppaissa, ja niitä toistetaan päivittäin käytännön työssä. 

Organisaatioiden käytänteet, tavat toimia ja arviointi ovat maskuliinisia, mutta organisaatiot nähdään 

sukupuolineutraalina ja aseksuaalisena. Se vaikuttaa siihen, että organisaatiot itsessään tuottavat 

johtamisessa ja toimintatavoissa valittua maskuliinisuutta, jota edustaa valkoinen, heteroseksuaali ja 

keholtaan vammaton ja kykenevä mies. Aavikin (2015) mukaan etuoikeutettujen ryhmillä kuten 

etnisen enemmistön eliittimiehillä on valta laillistaa työn yhteydessä tiettyjä normeja, arvoja, sääntöjä 

ja käytäntöjä, jotka eivät näyttäydy epätavallisena ryhmän kesken. Individualistinen ja 

uusliberalistinen kehitys yhteiskunnassa vahvistaa myös normia ja kuvaa ihannetyöntekijästä 

(Niemistö, Karjalainen & Hearn 2017, 3). Ajastus abstraktista, ruumiittomasta ja työlleen täysin 

omistautuneesta johtajasta sulkee usein naiset tämän ideaalin ulkopuolelle (Acker 1990; Karjalainen 

2021; Mckie & Jyrkinen 2017.) 
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Nykytyöelämässä työn rajat voivat hämärtyä monin eri tavoin, mutta ne liittyvät aina organisaatioiden 

maskuliinisiin rakenteisiin ja käytäntöihin. Perinteisesti miespuolinen ihannetyöntekijä on työlleen 

täysin omistautunut ja painaa pitkää päivää osoittaakseen kuinka sitoutunut on organisaatioon 

(Niemistö, Karjalainen & Hearn 2017, 3.) Tutkimukset ovat osoittaneet, että esimerkiksi tietotyössä 

työn valuminen vapaa-ajalle liittyy sukupuolistuneisiin organisaatiorakenteisiin (Karjalainen 2021, 

548). Tämä voi asettaa työntekijät epätasa-arvoiseen asemaan, mutta jää usein piiloon, koska 

organisaatioita ja käytäntöjä pidetään lähtökohtaisena sukupuolettomina ja tasa-arvoisina. 

3.2 AJAN NORMATIIVISUUS 

Ainakin länsimaissa kasvaneita on kautta aikojen muistutettu ajan hukkaan heittämisen 

vahingollisuudesta (Ahmed 2019, 55). Onko ajan tuhlaaminen koko elämän heittämistä hukkaan? 

Ajan hyödyllisen käyttämisen tulkinta riippuu Ahmedin (2019, 55) mukaan arvoista. 

Uusliberalistinen tehokkuuden eetos kytkeytyy osaksi normatiivista aikakäsitystä, joka on läsnä 

rakenteissa esimerkiksi aikataulujen ja käytäntöjen muodossa. Aika saattaa näyttäytyä neutraalina, 

vaikka se ei sitä ole. Pyörätuolilla tai kävelykeppien avulla liikkuva tarvitsee enemmän aikaa 

siirtymiseen paikasta toiseen. Lääketiede painottaa usein vamman tai sairauden merkitystä, kun taas 

sosiaalisen mallin kautta voi tarkastella yhteiskunnallisia ja rakenteellisia tekijöitä, jotka vaikuttavat 

siihen, miten ihminen voi osallistua yhteiskuntaa (Korkeamäki 2021, 7.) Aina etenemiseen tai 

toimintaan vaikuttavat seikat eivät näy ulospäin. Sellaisia voivat olla esimerkiksi oppimisvaikeudet, 

neuromoninaisuus, erityisherkkyys ja hoivavastuut. Esimerkiksi yleisin oppimisvaikeus on 

lukivaikeus, joka voi vaikuttaa niin opiskeluihin kuin työelämässäkin pärjäämiseen (Korkeamäki 

2021, 6.) Rampa aika (crip time) vaatii meitä tunnistamaan kuinka odotukset siitä ”kuinka kauan tässä 

voi mennä” pohjautuvat tietynlaisiin mieliin ja ruumiisiin (Kafer 2013, 27).  

Lääketieteellä on pitkät perinteet vammaisuuden yhdistämisessä aikaan (Kafer 2013, 25.) Krooninen 

väsymys, ajoittaiset oireet ja säännölliset kivut ovat esimerkkejä siitä, miten sairaus ja vammaisuus 

määritellään ajan kautta. Aikaa mitataan myös usein numeroiden avulla. Kafer (2013, 26) muistuttaa, 

että rampa aika on oikeastaan ajan uudelleen suuntaamista. Rampa aika on joustavaa, laajentavaa ja 

räjähtävää. Se vaatii meitä tarkastelemaan sitä mikä on mahdollista ja mitä pitää tapahtua missäkin 

ajassa. Jos koemme, että emme kykene jostain syystä täyttämään ajan normatiivisia mittareita, se voi 

saada aikaan syyllisyyttä, häpeää ja ahdistusta. Rampa aika haastaa ajan normatiivisuuden käytännön 

tasolla. Se tarkoittaa joustavia standardeja täsmällisyydelle ja ylimääräistä aikaa, jota tarvitaan 
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saapumiseen jonnekin tai jonkin asian aikaansaamiseen (Kafer 2013, 26). Esimerkiksi opiskelija voi 

tarvita lisäaikaa kokeeseen oppimisvaikeuksien tai jännittämisen vuoksi.  

Meidän ei tule Kaferin (2013) mukaan ymmärtää rampa aika -käsitettä vain myönnytyksenä heille, 

jotka tarvitsevat enemmän aikaa vaan haastamaan myös normatiivisia ja normalisoivia odotuksia 

vauhdista ja ajoituksesta. Sen sijaan, että vaadimme rajoitteisia ruumiita ja mieliä muovautumaan 

kellon tahtiin, rampa aika venyttää kelloa saavuttaakseen rajoittuneet ruumiit ja mielet. Voidaan siis 

todeta, että rampa aika on siis inklusiivisempaa kuin normatiivinen aika. Rationaaliteettiin 

perustuvassa maailmankuvassa aika näyttäytyy objektiivisena määreenä, jolloin aikaan liittyvät 

normatiiviset käsitykset voivat olla osana syrjäyttäviä käytäntöjä. 

3.3 VALKOISUUDEN JA VAMMATTOMUUDEN NORMATIIVISUUDET 

Kun valkoisuus ja vammattomuus rakentuvat normatiivisuudeksi voivat tietyt ihmiset näyttäytyä 

normista eroavina ja vähemmistönä ja normeihin mahtuvat puolestaan vaikuttavat ilmentävän jotain 

sellaista ihmisyyttä, joka on yleistä, tavallista ja tavoiteltavaa (Lehtonen 2020, 143). 

Ulkomaalaistaustaisen naisten työllisyysaste on Suomessa alhaisempi verrattuna suomalaisiin naisiin 

tai ulkomaalaistaustaisiin miehiin (Steel 2020). Ulkomaalaistaustaiset haastateltavat ovat kokeneet, 

että valkoisuudesta on hyötyä työllistymisessä, kun taas ruskeus vaikeuttaa työn saamista (Jyrkinen 

& Steel 2017, 38). Haluan tässä yhteydessä viitata Hubaran (2017, 27) Ruskeat sanaan, jota hän 

käyttää Suomen kontekstissa seuraavalla tavalla: ”Se tarkoittaa myös Mustia ihmisiä, venäläisiä, 

virolaisia, itäeurooppalaisia, romaneja ja saamelaisia – kaikkia ryhmiä, joille ei suoda tilaa olla 

valkoisia, suomalaisia tai normi.” Hubara täsmentää, että jokainen ihminen itse saa määritellä sen, 

miten haluaa itsensä identifioida tai millä termeillä kutsuttavan. Valkoisuudellakaan Hubara ei 

tarkoita ketään yksittäistä valkoista ihmistä vaan nimenomaan valkoisuuden näkymätöntä normia 

(Hubara 2017, 27.) 

Korkeasti koulutettujen ulkomaalaistaustaisten ja maahanmuuttajataustaisten naisten kohdalla kyse 

ei ole siitä, ettei heillä ole asiantuntijuutta ja osaamista vaan kyse on työelämän ja organisaatioiden 

sukupuolen sivuuttamisesta ja valkoisuuden normatiivisuudesta. Eddo-Lodge (2021,72) kirjoittaa, 

kuinka rakenteellinen rasismi usein piiloutuu. Rakenteiden tarkastelu on ainoa keino saada kiinni 

rakenteellisen rasismin piiloutuvista mekanismeista. Se voi olla ääneen lausumattomia 

ennakkoluuloja ja ensivaikutelman mukaan tehtyjä arviointeja siitä, että kuka on pätevä ja tehokas. 

Suomen kontekstissa esimerkiksi ulkomaalaistaustaiset ihmiset kokevat ulkopuolisuuden ja 

epävarmuuden tunteita. He elävät ikään kuin kahden maailman risteyksessä, jossa ollaan ylpeitä 
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omasta työstä, mutta samaan aikaan kokemusta värittää epävarmuus siitä, että onko tulkinnut 

yhteiskuntaa oikein (Kantola 2022, 250). 

Lääketieteen piirissä vammaisuus määriteltiin pitkän ruumiillisena erilaisuutena. Tulkintatapaa on 

kutsuttu vammaisuuden lääketieteelliseksi malliksi (Teittinen et al., 2021, 10.) Kyseinen lähtökohta 

on tuottanut ableismia. Ableismi tuottaa oletusta, joka jättää vammaiset ulkopuolelle ja vammaisuus 

nähdään kielteisenä ja sosiaalisena ongelmana (Teittinen et al.,2021, 12.) Vammaisuuden sosiaalinen 

malli on pyrkinyt purkamaan vammaisuuden lääketieteellistä mallia ja kääntänyt katseen kohti 

yhteiskunnallisia rakenteita, olosuhteita ja aikaa (Teittinen et al., 2021, 23.) Vammaisuuden voi 

silloin nähdä määrittyvän uudelleen samaan aikaan yhteiskunnallisen muutoksen kanssa.  

Kun vammaisuutta lähestytään kokemuksellisuuden kautta, jolloin kyse on koetusta toimijuudesta, 

identiteetin osa-alueesta ja yksilön vuorovaikutussuhteista ympäristöön (Teittinen et al., 2021, 10.) 

Vammaisuutta tuleekin tarkastella intersektionaalisesti eli samanaikaisesti vaikuttavien risteävien 

erojen kautta. Sellaisia voivat muun muassa olla ikä, sukupuoli, koulutus ja työssäkäynti yms. (emt., 

2021, 10.) Suomalaiselle vammaispolitiikalle on ollut tyypillistä vammaisten ihmisten ryhmittely ja 

vammaisryhmien erilainen kohtelu (Teittinen et al., 2021, 41). Suomessa vammaisuus määrittyy 

sosiaalipoliittiseksi kategoriaksi, jossa työhön perustuvaa kansalaisuutta pyritään kompensoimaan, 

eikä vammaisten odoteta itse hankkivan toimeentuloaan (Teittinen et al., 2021, 92.) 

Vammattomuuden normatiivisuutta on edelleen tärkeä purkaa ja vammaisten tulee itse saada 

määritellä oma toimijuutensa yhteiskunnassa, työelämässä ja olla mukana purkamassa syrjäyttäviä 

rakenteita. Jokainen ihminen on moniulotteinen eikä yksi ominaisuus määritä yksilöä, koska kaikki 

ovat moninaisia (Teittinen et al., 2021, 31). Vammaisten kuten muidenkin vähemmistöihin kuuluvien 

ongelmat johtuvat yhteiskunnan eriarvoistavista mekanismeista (Teittinen et al., 2021, 23). 

3.4 IDEAALI TYÖRUUMIS, HABITUS JA TYÖNTEKIJYYS 

Esteettinen työskentely kytkeytyy yhteiskunnallisella tasolla kapitalistisiin, uusliberalistisiin ja 

yhteiskunnallisiin diskursseihin hyödystä. Työruumiista tulee väline, jossa korostuvat kilpailu, 

pystyvä ja eheä ruumis. Sopivasta ulkonäöstä ja painosta tulee myyntivaltti markkinoilla (Parviainen 

et al., 2016, 172.) Ammattimaista imagoa rakennetaan tietynlaisella pukeutumisella, hiusten ja muun 

ulkoisen habituksen avulla. Hillitystä pukeutumisesta tulee symboli hallinnalle ja uskottavuudelle. 

Esimerkiksi kansainvälisessä konsulttifirmassa miesten uskottavaan pukeutumiskoodiin kuuluu 

businesspuku ja naisilla vastaavasti jakkupuku, mekko ja korkeakorkoiset kengät (Parviainen et al., 

2016, 174.) Kauneuden ideaa toistetaan sukupuolistuneiden käytäntöjen ja prosessien kautta 
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organisaatioissa sekä globalisoituneessa media- ja kauneusteollisuudessa. Ne luovat paineita 

erityisesti naisille, jotka kohtaavat ulkonäköönsä kohdistuvia paineita, etenkin ikääntyessään 

(Jyrkinen 2014.)  

Organisaatioiden työkulttuuri luo käytänteitä ja ääneen sanomattomia normeja sopivasta ulkonäöstä 

ja käyttäytymisestä (Parviainen et al., 2016). Työelämän yksilöllistymisen kytkeytyy osaksi 

uusliberalistisen aatteen vahvistumista eli siihen, että sääntelyä puretaan ja korostetaan yksilön 

vastuuta tavoitteiden saavuttamisessa. Työn yksilöllistyminen ja henkilökohtaistuminen heikentää 

luokka- ja ammatti-identiteettejä, jotka korvaantuvat puolestaan työhön liittyvällä henkilökohtaisella 

identiteettityöllä (Kettunen 2021, 107.) Työruumiin on jälkiteollisessa palvelutaloudessa sovittava 

yrityksen imagoon (Parviainen et al., 2016, 179.) Työruumiin estetiikassa korostuu fyysinen 

hyväkuntoisuus ja terveeltä näyttäminen, joiden uskotaan kertovan siitä, että työntekijä on 

motivoitunut, ja että hänellä on itsekuria, kykyä ja halua tehdä töitä (Parviainen et al., 2016).  

Työruumiin suorituskyvyn merkitys korostuu kilpailullisissa tilanteissa, joissa yhä pienenevillä 

resursseilla pitää saada yhä enemmän aikaan. Työntekijät katsovat, että fyysinen treenaaminen ja 

hyväkuntoisuus ovat edellytys toisaalta tehokkaalle työlle ja työkuorman kanssa selviytymiselle. 

(Parviainen et al., 2016, 179.) Uusliberalistisessa hallinnassa suoritekeskeisyys (performativity) sitoo 

yhteen niin yksilöiden kokemukset ja identiteetin kuin instituutioiden käytännöt, talouden ja 

hallinnon (Brunila, Onnismaa & Pasanen 2016, 135.) Arjessa on läsnä jatkuva suoritekeskeisyys, jota 

voi luonnehtia kulttuuriseksi piirteeksi (Jauhiainen et al., 2016, 136). Uusliberalistinen hallinta 

ulottuu siis työelämän lisäksi subjektin ruumiiseen, mieleen ja vapaa-aikaan itse asiassa koko 

elämään. Sisäistetty valvonnan muoto voi ulottua myös ruumiillisuuteen. Esimerkiksi akateemisessa 

kontekstissa tunnerakenteita tarkastelleet Valovirta ja Mannevuo (2022) toteavat, että akateeminen 

atleetti on huippusuorittaja.  

Yksilöitä, organisaatioita toimintaa arvioidaan ja mitataan numeraalisilla mittareilla. Numerot 

mielletään usein objektiivisiksi, vaikka ne eivät sitä aina ole. Kyse on hallinnasta, jossa ei vedota vain 

rationaalisuuteen vaan pelataan myös tunteilla kuten ilolla, kateudella, ylpeydellä, syyllisyydellä ja 

pelolla (Jauhiainen et al., 2016, 136.) Jatkuvasti muuttuvat olosuhteet ja odotukset yhdessä 

tulosvastuun ja raportoinnin kanssa saavat aikaan kroonista painetta selviytymisestä.  Tämä on 

omiaan luomaan kulttuuria, jossa yksilöt tarkkailevat itseään: olenko tarpeeksi tuottelias? Miten 

minua arvioidaan? Suoritekeskeisyys ruokkii tehokkaasti myös syyllisyyden kokemusta 

riittämättömistä tiedoista ja taidoista (emt. 2016, 136.) 



 

 
20  

 

4. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS, MENETELMÄ JA EETTISET KYSYMYKSET 

Lähestymistapani tutkimuksessa on fenomenologinen ja tarkasteluni keskiössä ovat nuorten 

asiantuntijatyötä tekevien naisten kokemukset tehokkuuden eetoksesta. Ymmärrän tiedon 

feministisen tutkimuksen viitekehyksen kautta kokemuksellisena, ruumiillisena, subjektiivisena ja 

kollektiivisena (Ylitapio-Mäntylä et al., 2017, 4.) Ajattelen, että haastateltavat ovat omien 

kokemustensa jakamisen kautta rakentamassa kanssani dialogista tietoa tehokuuden eetoksen 

vaatimuksiin liittyvistä kokemuksista ja tunteista. Affektit saavat aikaan tekoja ja suuntautumisia, 

kuten Ahmed (2018) on tutkimuksissaan osoittanut. Maisteritutkielmani asettuu osaksi aiempaa 

kriittistä, intersektionaalista ja välittävää feminististä tutkimusta liittyen sukupuoleen, normeihin ja 

itsestäänselvyyksiin. Tarkastelen millaisia sukupuolistuneita normeja tehokkuuden eetokseen 

piiloutuu: Miten tehokkuuden eetos materialisoituu? Miten affektit tuottavat tehokkuuden eetoksen 

toistamista? 

Tutkimusaineiston hankin haastattelemalla eri aloilla ja eri puolella Suomea asiantuntijatyötä tekevää 

nuorta naista eri puolelta Suomea. Ennen varsinaisia haastatteluita tein yhden testihaastattelun 

opiskelijaystäväni kanssa. Testihaastattelu auttoi minua tarkentamaan muutamia 

haastattelukysymyksiä. Tutkimukseen osallistuvat haastateltavat sain eri ihmisten kautta niin 

opintojen, työn ja muun elämän verkostojen piiristä. Kun kysyin haastateltavilta, että haluaisivatko 

he osallistua maisteritutkielmaani, kerroin aiheen. Korostin, että tutkimuksen keskiössä ovat 

haastateltavien subjektiiviset kokemukset, joita tarkastelen affektiteorian kautta eli kriittinen katse 

kohdistuu normeihin eikä haastateltaviin yksilöinä. Fenomenologinen tutkimusote korostaa myös 

subjektin rakentumista suhteissa. 

Ennen haastattelua lähetin jokaiselle haastateltavalle tiedotteen tutkimuksesta, tietosuojailmoituksen, 

suostumuslomakkeen ja haastattelukysymykset. Korostin, että haastattelukysymykset ovat vain 

kehikko, josta on mahdollista haastattelutilanteessa myös poiketa. Kerroin myös, että he saavat itse 

päättää millaisista kokemuksista he haluavat kertoa tehokkuuden eetokseen liittyen. Minulle on 

tärkeää, ettei haastateltaville koidu minkäänlaista haittaa tutkimukseen osallistumisesta. 

Haastateltavien yksityisyyden suojaamiseksi en kerro haastateltavien tarkkaa ikää, nimeä ja 

asuinpaikkaa. Ennen varsinaista haastattelua kiitin jokaista haastateltavaa siitä, että heillä on aikaa ja 

kiinnostusta osallistua haastatteluun.  

Haastattelin jokaista tutkimukseen osallistuvaa yksitellen. Koronapandemian vuoksi tein haastattelut 

etänä puhelimitse lokakuussa ja marraskuussa 2021. Nauhoitin haastattelut TapeACall-sovelluksen 
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avulla. Haastattelut kestivät noin 45 minuutista, yhteen tuntiin ja 45 minuuttiin. Kahdella 

haastateltavalla tuli yllättäviä aikataulumuutoksia haastattelupäivän aikatauluihin, joten sovin heidän 

kanssaan uuden ajan samalle päivälle. Haastattelu oli luonteeltaan vahvasti dialoginen eli pyrin 

siihen, että pelkän haastattelun sijaan kohtaan tutkimukseen osallistuvat ja keskityn kuuntelemiseen. 

Dialogia ohjaa vahva kuuntelu-puhe-malli. Dialogissa on kyse mukaan ottamisesta, johon voivat 

sisältyä niin tutkijan kuin tutkittavankin kokemukset (Tuomi & Sarajärvi 2018, 92.) Tein 

haastattelutilanteessa myös tarkentavia kysymyksiä, jotka eivät olleet alkuperäisessä 

kysymyspatteristossa.  

Tiedostan sen, että tutkija on aina institutionaalisessa valta-asemassa suhteessa tutkimukseen 

osallistuviin (Tuomi &Sarajärvi 2018, 147.) Tutkijan vastuulla on varmistaa, ettei tutkimukseen 

osallistumisesta koidu haastateltaville missään vaiheessa haittaa. Reflektoin tutkimuksen eettisyyttä 

koko tutkimuksen ajan. Näkökulmani on jäljittää haastateltavien eletyn elämän kokemusten kautta 

tehokkuuden eetokseen piiloutuvia sukupuolistuneita normeja ja niihin liittyviä affekteja. Tämän 

näkökulman valitsin siksi, etten objektivoi tutkimukseen osallistuneita vaan kohdistan kriittisen 

katseen sukupuolistuneisin normeihin ja niiden valtaan. Haastattelutilanteissa pyrin olemaan 

mahdollisimman sensitiivinen, etten aiheuta kysymyksilläni haastateltaville epämiellyttävää 

paikantumista. Halusin pysähtyä dialogin äärelle. Jokaisen haastateltavan kokemus on omanlaisensa, 

erityinen ja tärkeä. Kokemuksissa on myös yhteneväisyyksiä. Kaikkien haastateltavien mielestä 

tutkimuksen teema, tehokkuuden eetos, on kiinnostava ja tärkeä. Haastateltavat toivoivat, että kun 

maisteritutkielma on valmistunut, lähetän jokaiselle linkin maisteritutkielmaan, minkä lupasinkin 

tehdä. 

Aluksi litteroin kaikki haastattelut ja merkitsin ne satunnaisilla kirjaimilla ja numeroilla, jotta pystyin 

itse paremmin hahmottamaan aineistoa. Poistin alkuperäisen nauhoitetun haastattelumateriaalin 

vuoden 2021 joulukuun loppuun mennessä, kuten olin haastateltavilleni luvannut. Haastatteluiden 

litteroimiseen kului enemmän aikaa, koska sairastuin flunssaan, jolloin en voinut edistää työtäni. Olen 

tallentanut litteroidun haastattelumateriaalin salasanan taakse ja myös muistitikulle, jota säilytän 

lukollisessa kaapissa. Litteroidunkaan haastattelumateriaalin yhteydessä ei ole haastateltavien nimiä 

vaan sattumanvaraisesti rakennetut kirjain ja numerokoodit. Aineiston analysoimiseen meni myös 

useampi kuukausi, koska luin aineiston useita kertoja läpi. Teemoittelun jälkeen palasin vielä 

aineiston äärelle ja luin sen useamman kerran varmistuakseni siitä, ettei minulta ole jäänyt jotain 

tärkeää huomaamatta. Kaikkea kiinnostavaa ei ole mahdollista ottaa mukaan maisteritutkielmaan, 

joten tein rajauksia tutkimuskysymysten avulla. 
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4.1 MENETELMÄT JA AINEISTON ANALYYSI 

Hyödynsin aineiston analyysissä fenomenologista ja temaattista sisällönanalyysiä. Fenomenologinen 

analyysi on laaja nimitys erilaisille fenomenologisen tieteenfilosofian suuntauksiin perustuviin 

tutkimusorientaatioihin. Lähestymistapa voi painottua tutkimukseen osallistuvien ihmisten ja tai 

tutkijan omiin kokemuksiin, ruumiillisiin kokemuksiin ja tulkintojen tekemiseen (Koppa 2015.) 

Fenomenologisessa ajattelussa ihmiset rakentuvat aina suhteessa maailmana ja toisiinsa eli ihminen 

on pohjimmiltaan yhteisöllinen. Olennaista on siis kokemuksellisuus ja ajassa jatkuvasti muuttuma 

maailmasuhde (Puusa & Juuti 2020, 301.) Ihmisen kokemukset kytkeytyvät osaksi historiallisuutta, 

aiempia kokemuksia, merkityksiä, käsityksiä, tuntemisen tapoja ja sisältävät tietoa (Valli 2019.) 

Fenomenologisessa ajattelussa ymmärretään, että kokemuksellisuudella ja niiden 

merkityksellistämisellä on historiansa. Mikään ei synny tyhjästä (Puusa & Juuti 2020, 302.) 

Ihmisten kokemusten sisälle pääsee vain esimerkiksi tekemällä haastatteluja ja havainnoimalla 

aineistoa dialogisesti (emt., 2020, 304.) Haastattelemani asiantuntijatehtävissä työskentelevät naiset 

kertoivat tehokkuuden eetoksen kokemuksista elämän eri osa-alueilla kuten koulutuksessa, 

työelämässä, sosiaalisissa suhteissa ja itsestä huolehtimiseen liittyen. Fenomenologia auttaa 

ymmärtämään ja tarkastelemaan todellisuutta kriittisesti ja sen kautta voi tarkastella ihmisen suhdetta 

kulttuuriin (emt. 2020, 307.) Fenomenologista lähestymistapaa on yhdistetty viimeisen 30 myös 

organisaatiotutkimuksessa (Puusa & Juuti 2020, 302.) 

Sisällönanalyysin menetelmänä mahdollistaa sen, että mikä tahansa kirjallisessa muodossa olevaa 

dataa on mahdollista analysoida. Analysoin aineistoa induktiivisesti eli aineistolähtöisesti. Prosessin 

voi jakaa kolmeen vaiheeseen (Tuomi, Sarajärvi 2018.)  Aluksi kuuntelin haastattelut ja litteroin ne 

auki sana sanalta. Luin aineiston läpi useita kertoja huolellisesti ja tein samalla muistiinpanoja eli 

alleviivasin teemoja aineistosta ja kirjoitin aineistoon liittyviä havaintoja itselleni muistiin. Pidin 

välillä taukoa ja luin aineiston uudelleen. Tämän jälkeen ryhmittelin aineistosta teemoja, jotka 

toistuivat aineistossa ja liittyivät tutkimuskysymyksiini. Analyysimenetelmänä teemoittelu etenee 

teemojen muodostamisesta, ryhmittelystä ja niiden yksityiskohtaisemmasta tarkastelusta kohti 

analyysia (Koppa 2015). Tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa 

yhdistetään eri käsitteitä, joiden kautta muodostuu aineistoa kuvaavat teemat. Pyrin aineiston 

analyysin jokaisessa vaiheessa ymmärtämään mitä asiat tutkittaville merkitsevät (Tuomi, Sarajärvi 

2018.)  
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Tehokkuuden eetoksen vaatimukset koskevat meistä jokaista. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 

jokaisen kokemukset tehokkuuden eetoksen vaatimuksista, toistamisesta tai vastustamisesta olisivat 

samanlaisia. Itselleni on eettisesti tärkeää suunnata kriittinen katse kohti sukupuolistuneita normeja, 

affekteja ja tehdä näkyväksi niiden historialliset juuret eikä kategorisoida yksilöitä kuuluvaksi 

johonkin tiettyyn lokeroon, jonkun tietyn ominaisuuden tai aseman perusteella. Meillä on aina 

olemassa etäisyys itsemme ja toistemme välisissä suhteissa. On aina olemassa jotain sellaista mitä 

emme tiedä (Butler 2004, 15). Butler luonnehtii tietämättömyyttä jatkuvana olemisen tilana, joka 

liittyy myös selviytymiseen. Meitä ajaa laajemmin se mitä emme tiedä ja emme voi tietää (emt. 2005, 

15.)  

Kun kriittinen katse kohdistetaan sukupuolistuneisiin normeihin subjektien paikantamisen sijaan, se 

tekee näkyväksi epätasa-arvoisuutta aiheuttavat historiallisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti 

rakentuneet tavat toimia ja toisaalta myös vallan ja toimijuuden neuvottelun tilanteet, joissa ihmiset 

kohtaavat tehokkuuden eetoksen vaatimuksia elämässään.  Tutkimukseni aineistona ovat 

haastateltavien kokemukset, joiden kautta analysoin tehokkuuden eetoksen vaatimuksiin piiloutuvia 

sukupuolistuneita normeja ja sitä, miten affektit vaikuttavat tehokkuuden eetoksen toistamiseen.  

Tehokkuuden eetoksen vaatimukset kytkeytyvät haastateltavien kokemuksissa niin työelämään, 

koulutukseen, hoivavastuisiin, ihmissuhteisiin ja itsestä huolehtimiseen. Tehokkuuden eetokseen 

piiloutuu haastateltavien kokemuksissa normatiivisuuksia liittyen sukupuoleen, ikään, aikaan, 

valkoisuuteen ja vammattomuuteen. Edellä mainitut normatiivisuudet materialisoituvat työelämän 

kentillä sukupuolistuneiden rakenteiden ja käytäntöjen sekä ideaaliruumiin, habituksen ja 

ihannetyöntekijyyden kautta. Risteävät erot ovat läsnä sukupuolistuneisiin normeihin törmäämisessä 

ja niistä syntyvissä affekteissa. Tutkimukseni analyysissa tarkastelen haastateltavieni tehokkuuden 

eetoksen kokemuksista erityisesti sukupuolistuneiden normien ja affektien välisiä yhteyksiä. 

Tulkintaani ohjaa pyrkimys ymmärtää haastateltavien kokemuksia ja suhtautua siihen tietona. 

Toisenlaiset tutkimuskysymykset, aineiston analyysin menetelmät ja teoreettinen viitekehys voivat 

tuottaa samasta aineistosta erilaisia näkökulmia.  

4.2 OMA PAIKANTUMINEN 

  Muut menevät jo edellä 

 Jään jälkeen…………… näen vain kauas loittonevat selät  

  hengästyttää, ei ole aikaa pysähtyä  
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Kirjoitin runon, kun tunsin tehokkuuden eetoksen operoivan ruumiissani. Koin, että aika harppoi 

eteenpäin suurin askelein. Tunsin itseni jälleen pieneksi tytöksi, joka pistää juoksuksi pysyäkseen 

aikuisten askeleiden tahdissa. Aikuisena sama tunne syntyy tilanteissa, joissa koen, ettei aikaa ole 

riittävästi. En halua jäädä jälkeen vaan olla mieluummin etuajassa kuin myöhässä. Kyse ei ole siitä, 

että haluan olla ensimmäinen tai voittaa. En ole koskaan motivoitunut kilpailusta vaan se on 

pikemminkin lamaannuttanut minut. Haluan pysyä mukana, mutta omassa tahdissani.  

Olen valkoinen, cisnainen, joka on syntynyt ja kasvanut Suomen hyvinvointivaltiossa. Asemani on 

siis monin osin myös etuoikeutettu. Kuitenkin tämän tutkielman tekeminen on laajentanut 

ymmärrystäni siitä, että olen itsekin törmännyt useampaan sukupuolistuneeseen normiin elämäni 

aikana tietyssä ajassa, paikassa ja tilanteessa. Törmäämiset ovat herättäneet muun muassa 

riittämättömyyden ja pelon affekteja. Ahmed (2018) on todennut, että affektit ovat jatkuvasti 

liikkeellä ja, että ne ovat yhteisöllisiä. Affektit läpäisevät ruumiimme ja voivat herättää aiempia 

kehollisia arkistoja ja tunteita, joskus myös tiedostamattamme. Ahmed (2018) toteaa, olennaista ei 

ole kysyä mitä tunteet ovat vaan mitä ne tekevät. Omalla kohdallani tahmaiset affektit ovat 

vaihtelevasti saaneet aikaan ajoittaista lamaantumista tai suorittamista. Uusliberalistinen eetos ja 

terapeuttinen valta asettavat yksilöt vastuuseen myös sellaisista asioista, joihin yksilö ei voi vaikuttaa.  

Olen elänyt osan lapsuudestani ja nuoruudestani lama-ajan Suomessa. Muistan, kuinka juttelimme 

lamasta välitunnilla ystävien kanssa: jonkun vanhempi oli menettänyt työnsä, kuinka koulussa ei enää 

ollutkaan välipalaa tai uusia kirjoja. Tulevaisuuden näkymiä värittivät epävarmuus, pelko ja 

ahdistuneisuus. Suomen pankkikriisi eli 1990-luvun lama oli länsimaiden mittakaavassa merkittävä 

(Kantola 2022, 15). Lama-aikaa voi hyvin luonnehtia prekaariksi, joka muovasi ihmisten suhteita 

yhteiskuntaan ja maailmaan. Kantolan (2022) mukaan suomalaisia 2000-luvulla yhdistää kokemus 

elämän kiristymisestä.  

Kuten olen jo aiemmin tuonut esille, myös affektit muokkaavat kulttuuria ja yksilöiden toimintaa. 

Onkin siis olennaista kysyä, että millaisia valintoja ihmiset kykenevät tekemään uusliberalistisen 

politiikan tuottamassa yhteiskunnassa, jossa vallitsee jatkuva epävarmuus ja suoranainen pelko 

(Brunila, Onnismaa & Pasanen 2016, 311). Uusliberalistinen eetos on parinkymmenen vuoden aikana 

vain vahvistunut ja yksilöön kohdistetaan yhä lisääntyviä vaatimuksia. Se on varmasti vaikuttanut 

siihen, että moni sisäistää tehokkuuden eetoksen ja kriittinen katse kohdistuu omaan itseen. Ei ole 

mikään ihme, että moni kokee riittämättömyyttä ja kelpaamattomuutta törmätessään kapeisiin 

sukupuolistuneisiin normeihin, jotka eivät juhli sukupuolen, ruumiillisuuden, olemisen ja elämän 
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moninaisuutta. Myös elämä itsessään on hallinnan ulottumattomissa. Joko oma tai läheisen 

sairastuminen eivät noudata ennakoituja aikatauluja.  

Tsing (2021) väittää, että prekaarius ei ole mikään poikkeus normaalitilasta vaan pikemminkin 

nykymaailman tila. Väitteeseen on helppo yhtyä, koska merkkejä maailman prekaariudesta on 

olemassa niin globaalilla kuin kansallisellakin tasolla: ilmastokriisi, lajien kuudes sukupuutto, 

pandemia ja sota myös risteävät toistensa kanssa, eivätkä ole rajattavissa toisistaan erillisiksi. 

Prekaarius saa aikaan monenlaisia affekteja kuten pelkoa ja epävarmuutta. Tsing (2021) kytkee 

yhteen elämän prekaarin luonteen ja yhteyden. Sen sijaan, että käpertyisimme huolehtimaan vain 

itsemme ja läheistemme pärjäämisestä, me voisimme olla alttiina toisille. Tsing ajattelee, että 

arvaamattomat kohtaamiset voivat muuttaa meitä. Kun prekaarius otetaan todesta, se muuttaa myös 

analyysiamme yhteiskunnasta, yksilöstä ja toimijuudesta. Maailman ja yhteiskunnan hahmottaminen 

prekaarina saa meidät ymmärtämään haavoittuvaisuutemme ja riippuvaisuutemme toisista. Tsingin 

mukaan kukaan meistä ei selviydy yksin ja ilman yhteyttä toisiin.  

  



 

 
26  

 

5. TEHOKKUUDEN EETOS ELETTYINÄ KOKEMUKSINA – TÖRMÄYKSIÄ 

SUKUPUOLISTUNEISIIN NORMEIHIN 

Tutkielmani johdanto alkaa runolla, jonka kokosin haastateltavien vastauksista. Kollektiivisessa 

runossa tulee esille uusliberalistinen tehokkuuden eetos eletyn elämän kautta. Kokemuksissa 

nivoutuu yhteen sukupuolistuneet normit liittyen sukupuoleen, ikään, aikaan ja valkoisuuteen ja 

vammattomuuteen. Normit puolestaan muovaavat aikaa, työruumista, ihannetyöntekijyyttä ja 

rakenteita, käytäntöjä. Törmääminen sukupuolistuneisiin normeihin saa aikaa tehokkuuden eetoksen 

toistamista. Myös taloudellistuminen, uusliberalistinen eetos ja terapeuttinen valta kerrostuvat ja 

risteävät eri tavoin haastateltavien kokemuksissa. Tässä luvussa analysoin aineistoa 

tutkimushaastatteluista valitsemieni lainausten kautta. Valintojani ovat ohjanneet maisteritutkielmani 

tutkimuskysymykset: millaisia sukupuolistuneita normeja tehokkuuden eetokseen piiloutuu: Miten 

tehokkuuden eetos materialisoituu? Miten affektit tuottavat tehokkuuden eetoksen toistamista? 

Aluksi luvussa 5.1 tarkastelen haastateltavien omaa määrittelyä tehokkuudesta. Luvussa 5.2 

Normatiivinen aika ja ylittyvät rajat -luvun keskiössä ovat kokemukset, jotka liittyvät ajan hallintaan 

ja valtaan. Luvussa 5.3 Sukupuolistuneet käytänteet, työruumis ja habitus, fokus on haastateltavien 

kokemuksissa liittyen habituksen vaikutukseen työelämän kentällä. Luvussa 5.4 Tahmaiset 

riittämättömyyden, paineen, ahdistuksen, pelon ja häpeän affektit, tarkastelen miten 

sukupuolistuneisiin normeihin törmääminen saa aikaan affekteja ja tekoja. 

5.1 TEHOKKUUDEN MÄÄRITTELYÄ 

Mä itse näen tehokkuuden semmoisena, siinä on paradoksi, jotta voit olla tehokas, niin 

täytyy olla tehoton eli aikaa levätä ja palautua. Mä itse näen, että pystyisi tekemään 

yhteiskunnallisestikin ajatellen lyhyessä ajassa mahdollisimman paljon ja 

mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman laadukkaasti. (L3) 

Tehokkuuden voi määritellä ja kokea monella eri tavalla. Tästä syystä haastattelun aluksi pyysin 

haastateltavia kertomaan, mitä tehokkuus heille merkitsee. Haastateltaville tehokkuus määrittyy 

tekemisenä, suorittamisena, itselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisena, palautumisena ja niiden 

kytkeytymistä aikaan. Käsityksemme ajasta on historiallisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti 

rakentunut, joten ei ole mikään ihme, että se on yksi sokeista pisteistämme. Yksilöitä muistutetaan 

jatkuvasti ajan haaskaamisen haitallisuudesta (Ahmed 2019). Tehokkuuden eetoksen vaatimukset 

ovat haastateltaville sisäistetty normi, mutta tehokkuutta myös muovataan omien arvojen mukaisesti. 
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Mun mielestä tehokkuus on myös ihanaa. Se voi tarkoittaa sitä, että voin tehostaa 

prosessin niin, että ihmiset voi paremmin ja voimme tehdä vähemmän aikaa töitä, mutta 

saadaan sama tulos tehtyä. (K4) 

Tehokkuus voi käytännössä tarkoittaa myös sitä, että työt on mahdollista tehdä vähemmän 

kuormittavalla tavalla, kuten haastateltava K4 ehdottaa. Keskiössä on tehokkuuden kohdistaminen 

työprosessiin ihmisen sijaan. Työprosessista vapautuva aika ei tarkoittaisikaan siis lisää työtä vaan 

panostamista työntekijän hyvinvointiin. Haastateltava K4 kritisoi suorituskeskeisyyttä, joka liittyy 

niin tehokkuuden eetokseen, hyvinvointiin ja elämän eri osa-alueisiin. 

Mutta lähtökohtana, että meidän täytyy suorittaa tehokkuutta tai hyvinvointia, käydä 

terapiassa joogassa, saunassa, lenkillä ja sitten kahdeksantuntia töissä ja sen jälkeen 

rentouttava harrastus, ja perhe. Ihanaa, että olet tehokkaasti hoitanut kaikki nää kaikki 

elämän osa-alueet, ja sitten voit vielä tosi hyvin. (K4) 

Uusliberalistisessa eetoksessa yksilöitä vastuutetaan hallitsemaan ajankäyttöään ja olemaan 

tehokkaita, joten ei ole mitenkään ihme, että tehokkuuden määrittelyssä tulevat esille myös yksilöön 

liittyvät ominaisuudet ja motivaatio. 

Tehokkuus tavallaan sellaisena myönteisenä terminä voisi tarkoittaa sellaista 

suorituskykyä, kompetenssia, motivaatiota, mielellään vielä sellaista sisäsyntyistä 

motivaatiota, että haluaa tehdä jonkun asian puolesta paljon tai nopeasti. (H1) 

Tehokkuuden eetos ulottaa vaatimuksensa kaikille elämän osa-alueille niin koulutukseen, työhön, 

hoivavastuisiin ja itsestä huolehtimiseen. Tehokkuuden eetoksen vastustaminen edellyttää 

yksilöiltä jatkuvaa tekemistä huolimatta maailmatilanteesta tai tapahtuuko omassa 

henkilökohtaisessa elämässä jotain sellaista, joka vie paljon energiaa ja aikaa. Suomessa 

hoivavastuu kasautuvat edelleen naisille, ja naiset kärsivät aikaköyhyydestä miehiä enemmän. 

Tehokkuuteen liittyy olennaisesti myös suoritekeskeisyys (performativity), joka toimii tehokkaasti 

silloin, kun se on sisäistetty (Brunila, Onnismaa & Pasanen 2016, 136). Tehokkuuden eetoksen 

toistaminen on läsnä J2 elämän kaikilla osa-alueilla.  
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Aina pitää olla tehokas. Aina lapsillekin sanon, että äiti tekee vielä tämän ja tämän 

nopeasti. Kyllä sitä itse luo vaatimuksen kierrettä pahasti. Tekisi hyvää sellainen 

tietoinen höllääminen joskus, mutta se on suorittajaluonteelle aika vaikeaa. En tiedä 

kuinka paljon se kumpuaa luonteenpiirteistä ja kuinka paljon ulkopuolelta, että pitää 

suorittaa ja tehdä tätä ja tätä. Missä on oikeasti sellainen aika, että voi vaan olla? (J2) 

Uusliberalistisessa eetoksessa korostuu suoriutuminen ja itsen hallinta, toin sen esille 

maisteritutkielmani johdannossa. Hallinta ulottuu myös yksilön itsehallinnan käytäntöihin, joita 

monet käyttävät, jotta selviytyvät työmääristään. Tehokkuus määrittyy myös suorittamisen ja 

hallinnan kautta niin töissä kuin arjessakin. Haastateltava (J2) kertoo:  

Ehkä sellaisen suorittamisen, asioiden eteenpäin saamisen kautta, tehtävälistojen 

kautta. Se voi olla työhön tai arjen hallintaan tai kokonaisuuteen liittyvää, jota täytyy 

hoitaa tai saada ylipäätään valmiiksi. (J2) 

Työelämän hektisyydestä ja vaativuudesta kertoo se, että moni nuori kokee työelämän raskaaksi, ja 

tavoitteena on työuran lyhentäminen ja vapaa-ajan lisääminen (Simonen, Heikkilä & Westinen 2021, 

7). Tehokkuuden voi M5 mukaan nähdä ajan lisäksi myös laadun ja tavoitteiden näkökulmasta 

määrittyvänä.  

Se, että on asettanut itselleen omia henkilökohtaisia tavoitteita, ja sitten on vaikka 

työhön liittyen niitä tavoitteita, että miten saa niitä aikaiseksi ja miten saa niitä tehtyä. 

Katsoo koko ajan ja peilaa siihen, että vaikka päivän ajaksi laittaa niitä työtehtäviään, 

miten hyvin pääsee suoriutumaan niistä. Näen sen tehokkuuden, ei mitenkään 

ajallisesti, että paljonko saa tehtyä kahdeksan tunnin työpäivän aikana vaan 

enemmänkin se sisältö. Tehokkuus on myös aikaan sidottu, mutta myös siihen, että 

miten hyvin saa tehtyä sitä työtä. (M5) 

Haastateltava M5 tuo vastauksessaan esille sisällöllisen laadun. Tehokkuuden eetos puristaa työn 

tiettyihin aikatauluihin ja sivuuttaa sisällöllisen laadun. Virheiden määrä kasvaa liian tiukoissa 

aikaraameissa, jolloin työn laatu laskee.  
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5.2 NORMATIIVINEN AIKA JA YLITTYVÄT RAJAT 

Aika usein on ollut sellaista, että on hirveä kiire, pitäisi tuottaa, pitäisi kommentoida, 

pitäisi kirjoittaa sellaisessa ajassa, että sit pitää laittaa kaikki muu sivuun. Sitten ei 

yhtäkkiä saakaan olla mitään muuta elämää. Ei voi vain sanoa, että ei mua nyt tänä 

iltana huvittaisi vaan sitten pitää ehkä jopa ylittää omia rajojaan. Näitä tilanteita on 

monia. (H1) 

Kuten johdannossa kerroin, tehokkuuden eetokseen liittyvät niin taloudellistuminen, uusliberalismi 

kuin terapeuttinen valtakin, jotka sivuuttavat ihmisten toimintaan vaikuttavat risteävät erot, rakenteet, 

normit ja käytänteet. Ritzerin kehittämä termi McDonalization tarkoittaa sitä, että 

pikaruokaravintolan periaatteet laajenevat dominoimaan eri sektoreita Yhdysvalloissa ja muualla 

maailmassa. McDonalization vaikuttaa ravintola-alan lisäksi koulutuksessa, työelämässä, 

terveydenhuollossa, matkustamisessa, vapaa-ajalla, dieeteissä, politiikassa ja perheissä ja 

virtuaalisesti kaikissa mahdollisissa yhteiskunnan eri alueilla. McDonalization on läpäissyt kaikki 

näennäisesti läpäisemättömätkin instituutiot ja maailman eri osissa (Ritzer 2001, 175.)  

Miksi McDonalization on niin vastustamaton? Siihen on neljä syytä. McDonalization tarjoaa 

kuluttajille, työntekijöille ja johtajille tehokkuutta, laskettavuutta, ennustettavuutta ja kontrollia. 

McDonalization tarjoaa tehokkuutta, eräänlaista optimaalista ratkaisua päästä yhdestä pisteestä 

toiseen. Esimerkiksi nälkäisille asiakkaille se tarjoaa parhaimman saatavilla olevan tavan päästä 

nälästä ja olla kylläinen. Pienentyvien resurssien keskellä uusliberalistinen eetos vaatii yksilöitä 

olemaan tehokkaita niin työelämässä, opinnoissa kuin henkilökohtaisessakin elämässä, kuten 

haastateltava K4 kertoo: 

Mulla tulee tosi paljon esimerkkejä mieleen lähtien koulusta, että kuinka monta juttua 

pitää saada valmiiksi tietyn ajan sisällä. Kun olen ollut ensimmäisessä työpaikassa, 

pikaruokaravintolassa, niin siellä se on todella läsnä, että mikä toimii työn tuloksen 

mittarina. Myöhemmin työelämässä on ollut sellaisissa asemissa tai luonut mielikuvia 

ja odotuksia itsestään, että muu alkavat odottaa tehokkuutta. Olen tänään ollut monta 

tuntia kestävässä pääsopimusneuvottelussa, jossa selkeästi odotus kohdistuu muhun, 

että mä ratkaisen tämän sitten järkevässä ajassa, että tulos on mahdollisimman hyvä 

kaikille osapuolille. (K4) 

Koulutuksen kenttään liittyy myös uusliberalistinen politiikka, joka tuottaa ja normittaa yksilöitä. 

Koulutuksen kentällä vallitsee ihanne autonomisesta, itseään alati tarkkailevasta, terveen itsetunnon 
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omaavasta yksilöstä, joka muodostaa sosiaalisen ja taloudellisen kilpailukyvyn perustan (Ylitapio-

Mäntylä et. al., 2017, 9). Tämä muodostaa normiston, joka sivuuttaa rasismin, naisvihan, ableismin, 

sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kohdistuvan syrjäyttämisen, jotka olennaisesti vaikuttavat 

ihmisen toiminnan mahdollisuuksiin. Tehokkuuden eetoksen vaatimusten täyttäminen saattaa 

joissakin tilanteissa edellyttää omien rajojen ylittämistä ja oman elämän sivuun laittamista. 

Törmäykset sukupuolistuneisiin normeihin saattavat saada aikaan myös kyseenalaistamista. Suhde 

tehokkuuden eetokseen on tilanteisiin, aikaan, paikkaan ja valtaankin sidottu. Tehokkuudessa on H1 

mukaan kaksi puolta. Tähän vaikuttaa se, että onko joutunut tehokkuusvaatimusten kohteeksi vai 

syntyykö tehokas tekeminen omasta halusta.  

Jos tehokuutta määrittää ulkopäin, jos on ikään kuin joutunut sen kohteeksi tai 

tehokkuusvaatimuksen kohteeksi, niin oisko se sitten enemmän sellaista suorittamista 

tietyssä ajassa, ja tiettyjen vaatimusten mukaan. Ja ehkä jonkinlaista myös kamppailua 

sen kanssa, että haluanko suorittaa. Mutta, että tässä kaks puolta mun mielestä. (H1) 

Tehokkuuden eetoksen vaatimuksia mitataan ja hallitaan usein ajan avulla. Aika nähdään usein ikään 

kuin itsestään tasa-arvoisena resurssina, jota se ei ole. Aika kytkee subjektit osaksi ajan 

normatiivisuuksia, joita Kaferin ajatus rammasta ajasta pyrkii haastamaan ja tekevään näkyväksi. 

Ajan normatiivisuus tulee näkyväksi vain törmäyksien kautta. Haastateltava H1 kertoo kokeneensa 

painetta, kun monet perustivat päälle parikymppisenä perheen ja olivat suhteessa. H1 pohtii, että 

yrittikö jatkuvalla tekemisellä lieventää omaan erilaisuutta ja ahdistusta siitä, ettei elämässä ollut 

perhettä tai suhdetta.  

Piti haalia monenlaista pientä sälää täyttääkseen sen normatiivisen aukon, että tässä 

nyt tehdään ja tässä on kiire. Olen miettinyt jälkeenpäin, että onko se ollut myös 

sellaista painetta elää ruuhkavuosia. Se on terminä sellainen, mistä kaikki puhuu, että 

joo, nyt on ne ruuhkavuodet. Sitä kesti monta aikaa, että mun elämä oli aivan täyteen 

buukattu. (H1) 

Aika on osa myös taloudellistumista. Tehokkuuden eetos on K4 mukaan erottamaton osa 

yhteiskunnan ja kapitalistisen talousjärjestelmän toimintaa. Pienet resurssit ja isot visiot yhdistettynä 

intohimoon saa K4 mukaan aikaan sen, että rajoja ylitetään. 
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Se on aika määrätietoista ja halutaan saada vietyä joku juttu maaliin, maksoi mitä 

maksoi. Silti mä koen, että nämä tilanteet, missä freelancerit asettavat rajoja omalle 

työlleen, se on hankala neuvottelun lähtökohta. Luovilla aloilla ihmiset ovat tottuneet 

siihen, että pusketaan kaikki irti. (K4) 

Tehokkuuden eetoksen vaatimukset liittyvät olennaisesti myös toimijuuteen ja valtaan. Tietotyön 

rajojen hämärtyminen ja töiden tekeminen työpäivän jälkeen liittyvät Karjalaisen (2021) mukaan 

maskuliinisiin rakenteisiin ja käytäntöihin. Haastateltava J2 kertoo, että tehokkuuden eetoksen 

odotuksia tulee niin itseltä, työstä kuin perhe-elämään ja niihin liittyvien vastuiden kautta. Hän kokee, 

että edelleen naisiin kohdistuu odotuksia siitä, että hän kantaa päävastuun kotiin ja perheeseen 

liittyvistä asioista kokoaikaisen työn lisäksi. J2 kertoo, että hänen työnsä määrä on syklistä eli välillä 

työtä on niin paljon, että niistä selviytymisen edellytys on tehokkuus. 

Työn puolesta, siellä on deadlinet, milloin pitää asiat tehdä. Semmoista tehokkuutta se 

vaatii.  Kun oma työ on sellaista, että se ei ole tasaista kahdeksasta neljään vaan se 

menee aika lailla sykleittäin, että välillä sitä työtä on ihan mahottomasti. Se vaatii sitä 

tehokkuutta, että ne työt saadaan hoidettua siinä vaiheessa. (J2) 

Aika ja siihen liittyvä rationalisointi on Valovirran ja Mannevuon (2022) mukaan työn affektiivista 

johtamista. Kun aikaa perustellaan vedoten järkeen, se ei juurikaan jätä työntekijälle mahdollisuuksia 

haastaa tiettyyn tehtävään varattua aikaa. Aika liittyy valtaan ja hallintaan, kuten L3 kokemus 

osoittaa:  

On vahvasti se työaika, mitä ei kuitenkaan seurata, mutta se omatunto, tunnollisuus, 

että mun oltava, vaikka mä oon tehnyt asiat, että mä en voi lähteä aikaisemmin. Meillä 

ei työaikaa seurattu, että osa tekee tosi paljon ylitöitä, niitä ei saa koskaan pidettyä pois 

eikä niistä saa rahoja muuta kuin provision muodossa. (L3) 

Tehokkuuden vaatimus on usein valettu työntekemisen ja aikataulujen rakenteisiin. Uusliberalistinen 

eetos on muovannut myös työelämää monin tavoin. Kettusen (2021, 107) mukaan työntekijät ovat 

yhä enemmän vastuussa työstään ja eri tilanteista organisaatiossa ja laajemmin työelämässä. Se 

tarkoittaa muun muassa sitä, että vastuu, johon liittyvät niin riskit kuin valvontakin siirtyvät 

työnantajalta työntekijälle. Uusliberalistisen hallinnan työkaluja ovat rationaalisuuden lisäksi myös 

muut tunteet kuten ilo, kateus, ylpeys, syyllisyys ja pelko (Jauhiainen et al., 2016, 136.)  
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5.3 SUKUPUOLI JA SUKUPUOLISTUNEET KÄYTÄNTEET 

Voi olla, että samoihin palkkoihin, tuloksiin, mitaleihin työmäärä mitä vaaditaan 

naisilta verrattuna miehiin, on suurempi. Esimerkiksi kulttuurialalla näkee sellaista, 

miten ja ammattien sukupuolittuneisuudessa, kuka hoitaa mitäkin tehtäviä, mikä on 

tietysti ihanasti muutoksessa ja muuttumassa. (K4) 

Sukupuolistuneet normit risteävät toistensa kanssa ja vahvistavat toinen toisiaan. Organisaatioiden 

tavat toimia ja mitata tukevat maskuliinisia toimintamalleja, kuten K4 kertoo. Tehokkuuden eetoksen 

vaatimus on usein rakenteellisesti kytkettynä itse työn tekemisen raameihin ja aikatauluihin. Kun 

tehokkuuden eetoksen vaatimus yksilöllistyy, se saa aikaan sen, ettei organisaation tapoja toimia 

tarkastella yhtä kriittisesti.  

Meillä on työssä sellaiset systeemit, että me emme saa käyttää kotona sähköpostia, ne 

ovat niin vanhanaikaiset systeemit tuossa työssä, että se ihan hulluutta. Se vaikeuttaa, 

että aamuisin ei voi katsoa sähköpostia ennen asiakastapaamista vaan täytyy mennä 

toimistolle. Kaikkia käytännön asioita, mitkä eivät helpota arkea yhtään. (L3) 

Työn tekemisen tavat ja käytänteet voivat myös toimia tehokkuuden esteinä ja asettaa työntekijät 

epätasa-arvoiseen asemaan. Perheellisen työntekijän kannalta työn tiukat aikataululliset raamit 

asettavat haasteita esimerkiksi lapsen päivähoitoon viemisen ja hakemisen suhteen. Toimistolla 

täytyy haastateltava L3 mukaan olla viimeistään yhdeksältä ja ennen neljää ei saa lähteä, vaikka työt 

olisi tehty. Työpäivissä ei ole myöskään lainkaan huokoisuutta. 

Kun me oltiin siinä kolmikantaneuvotteluissa, niin esihenkilö sanoi, että ethän sä edes 

tee paljon töitä. Mä sanoin sille, että niin en ehkä ajallisesti, mutta määrällisesti 

lyhyessä ajassa, kahdeksassa tunnissa, siinä ei ole yhtään sitä huokoisuutta. Jos täytyy 

hakea lapsi, niin pakkohan se on hakea, kun on sovittu, että minä päivinä kumpikin 

hakee. (L3) 

Organisaatioita vaivaa näennäinen sukupuolineutraalius. Se saa aikaan sen, ettei sukupuolistuneita 

normeja ja käytäntöjä nähdä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuteen liittyvinä vaan pikemminkin yksilöiden 

omina haasteina. Tehokkuuden eetoksen vaatimukset ovat usein läsnä ihmisen kaikilla elämän osa-

alueilla. Perheellisellä on hoivavastuita, jotka edellyttävät arjen hallintaa monin eri tavoin. Näin on 

myös haastateltavan J2 kohdalla.  
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Joskus tehdään ruokaa sunnuntaisin melkein kaikille arkipäiville valmiiksi, niin 

helpottaa sitä arkea. Töissä ylipäätään, että saa hallittua kaiken sen työmäärän, kun 

tekee semmoista ajatus- tai tietotyötä niin, se selkeyttää hyvin paljon, että mitä pitää 

olla milloinkin valmiina. Alalla on sellaista, että jotkut asiat täytyy olla suunniteltuna 

tiettyyn mennessä, tietyt asiat tarkastettuna ja syötettynä järjestelmiin. Ne kirjattu aika 

tarkasti sinne. Onhan se, kun sen saa nopeammin alta pois, niin voi taas siirtyä siihen 

tulevaan uuteen juttuun. (J2) 

Joissakin organisaatioissa työt järjestetään edelleen taylorilaiseen tapaan eli työtehtäviin on varattu 

tietty määrä aikaa, osa tehtävistä voi olla toisteisia ja monotonisia (Parviainen et al.,2016, 167). 

Organisaatioiden työkulttuuri luo käytänteitä ja ääneen sanomattomia normeja sopivasta ulkonäöstä 

ja käyttäytymisestä (Parviainen et. al., 2016, 175).  Organisaatioiden käytänteet voivat olla saada 

aikaan sen, että tietyn position tekeminen perheellisenä ei ole mahdollista. Organisaatioissa 

ideaalityöntekijä on työlleen omistautunut ja vapaa hoivavastuista. Ideaali tulee esille L3 

kokemuksessa, jonka mukaan kukaan perheellistynyt nainen ole voinut palata samaan positioon 

tekemään samanlaista tulosta numeraalisella tasolla.  

Kukaan ei ole pystynyt tekemään sellaista, kenellä on lapsia, ja kukaan ei ole palannut 

tuohon työhön, ainakaan mun tietääkseni, nainen, jolla on lapsia eli sehän oli se, että 

mulla oli iso asia kotona, lapsi ja perhe, ja tehdä samalla tavalla tulosta kuin muut, 

joilla ei ole. (L3) 

Normit vaikuttavat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, ja ne voi nähdä yhtenä rakenteena, kuten 

esimerkiksi palkkatasa-arvon. Butlerin (2006, 235) mukaan sukupuolta muotoillaan ajassa ja se 

esitetään ruumiin ulkopuolisessa tilassa eli tietyt tyylit, teot ja tavat tuottavat käsitystä sukupuolesta. 

Tehokkuuden eetos liittyy myös sukupuolen performointiin, ruumiiseen ja alaan, kuten H1 kertoo:  

Ensinnäkin opiskelen pehmeää alaa. Mä olen luova henkilö, pukeudun värikkäästi, olen 

oma itseni siinä pukeutumisessa. Kumpi otetaan vakavammin, jos mun vieressä on 

lihaksikas, manuaalituolilla liikkuva mieshenkilö, joka opiskelee kauppatieteitä tai tekee 

myyntityötä, niin onhan sata kertaa vakuuttavampi. Mä en ole ihan varma, että mistä 

kumpuaa tai tulee. (H1) 

Se mikä näyttäytyy esimerkiksi tehokkuuden substanssina, on rakennettu ja performatiivinen teko, ja 

kertoo siihen liittyvistä kulttuurisesti ja historiallisesti rakennetuista normeista. Yksilöllistyvässä 

työelämässä ruumiista saatetaan tehdä tulkintoja liittyen työntekijän pätevyyteen. Tehokkuuden 
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eetoksen vaatimukset sivuuttavat ihmisten moninaisuuden, erilaiset elämäntilanteet ja toisaalta myös 

normit, jotka itsessään voivat asettaa ihmiset epätasa-arvoiseen asemaan. Monien normien kohdalla 

on kyse juuri eräänlaisista itsestäänselvyyksistä, joiden epätasa-arvoa aiheuttava mekanismi piiloutuu 

ja toisaalta myös yksilöllistyy. Tietotyöaloilla työruumiin ja bisnestyylisen pukeutumisen kautta 

pyritään viestimään pätevyyttä. Vakavasti otettavuus ja arvovalta liitetään tietynlaiseen habitukseen, 

jonka vaikutuksesta H1 on omakohtaista kokemusta. 

Oikein treenasin sitä silloin, kun kohtasin työssäni palvelupäälliköitä ja johtajia, ja 

työroolissani vein heille kriittistä palautetta. Se, että mä jopa tietoisesti opettelin, että 

tää ei ole villapaitapäivä, jos halusin arvovaltaa ja statusta, piti kiinnittää huomiota 

siihen, missä asennossa hiukset ovat. Se oli sellainen jakkupukupäivä. (H1) 

Sukupuolistuneet normit vaikuttavat myös siihen, ketkä nähdään asiantuntijoina. Sukupuolen ja iän 

perusteella saatetaan tehdä tulkintoja liittyen asiantuntijuuteen. Stereotyyppiset ja normatiiviset 

käsitykset ovat tulleet ilmi kommenteissa, kuten M5 kertoo:  

On kysytty, että missä on se aikuinen. Oikeastaan on ihan mitätöity. On tullut 

kommenttia, että sä et näytä yhtään, luulin, että olet yksi oppilaista, että niinku kiitos. 

Olen miettinyt, että harvemmin miehelle sanottaisiin tuolla tavalla. (M5)  

Uusliberalismissa yksilöä vastuutetaan kaikista elämän osa-alueista. Terapeuttisen vallan kautta 

yksilöitä myös valmennetaan ottamaan itsestä kaikki tehot irti (Brunila & Ylöstalo 2021).  Paineet 

voivat kertautua monella elämän osa-alueella liittyen sosiaalisiin rooleihin ja vastuisiin sekä itsestä 

huolehtimiseen erityisesti naisten kohdalla. Tasa-arvoinen ja jaettu vanhemmuus yhdistettynä 

vanhempien vaativiin töihin ei L3 kokemuksen mukaan poista eri suunnista kasautuvia paineita.  

Se, että on se perhe-elämä, pitää olla hyvä äiti, pitäisi olla hyvä puoliso, hyvät ystävät, 

hyvä työntekijä, pitää itsestä huolta. Tietyllä tavalla olla terve ja hyvinvoiva ja 

hyvännäköinen ja kaikki. Koen, ja tunnistan ja tunnustan ne paineet, että kyllähän siinä 

on tosi monta aspektia, jotka varmasti korostuvat naiselle vielä. (L3) 

Haastateltava M5 kuvaa kuinka vuorovaikutustilanteissa ihmisen habituksesta tehdään tulkintoja, 

jotka ovat läsnä myös asenteissa. 
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Ulkoisten muotojen kuten värin kautta ihmisiä usein tarkastellaan. Se tulee myös 

ihmisten asenteissa. Esimerkiksi on paljon vieraskielisiä naisia, jotka ovat 

asiantuntijoita ja ammattilaisia, ja jotka voisivat olla korkeammissa tehtävissä kuin 

mitä oikeasti ovat. Kun menee tilanteisiin, niin ihmiset yllättyvät, että vau mitä kaikkea 

sä olet tehnyt, mikä on mun mielestä aika outoa. Se pitäisi nähdä, että vaatimukset 

pitäisi olla samalla tavalla kuin kenellä tahansa muullakin. (M5) 

Tehokkuuden eetos muovaa käsityksiä ideaalityöntekijästä niin ajan kuin oman itsen ja ruumiin 

hallinnan näkökulmasta. Työ on yksilöllistynyt ja samaan aikaan ovat korostuneet myös vaatimukset 

ihannetyöntekijästä, joka on urheilullinen, hyvä esiintyjä, huippusuorittaja, jolla on selvät tavoitteet 

kaikilla elämän osa-alueilla. Haastateltava H1 nostaa esille työpaikkahakemukset, joissa on hänen 

mukaansa yleistynyt ilmaisu ketterä.  

Jos kirjoitetaan, että etsimme ketterää henkilöä, niin kuinka ulossulkeva se voi olla. 

Kaikki eivät ole ketteriä, vaikka voivat ajatuksiltaan olla hyvinkin ketteriä. (H1) 

Haastateltava H1 tuo vastauksessaan esille, että objektiivisena ja ikään kuin neutraalina pidetty 

ketterä on itsessään ulossulkeva. Se luo mielikuvaa nopeudesta niin fyysisestä kuin henkisestäkin. 

Ketterä määrittelee, millaisia työntekijöitä työpaikkoihin haetaan ja halutaan. Ihannetyöntekijän 

ideaali on aktiivinen, eteenpäin pyrkivä, itseään alati kehittävä, huolehtii työkyvystään ja omaa 

yrittäjämäisen asenteen (Kettunen 2021, 145). Ketteryys tai muut edellä mainitut ideaalityöntekijän 

ominaisuudet eivät näyttäydy syrjäyttävinä heille, jotka mahtuvat kyseisiin määritelmiin, mutta ne 

voivat silti olla syrjäyttävä tai esteenä yhdenvertaisuudelle ja tasa-arvolle. 

5.4 TAHMAISET RIITTÄMÄTTÖMYYDEN, PAINEEN, AHDISTUKSEN, PELON 

JA HÄPEÄN AFFEKTIT 

Olen pohtinut tosi paljon tätä, että mulla pohdintaan vaikuttaa vammaisuuden kokemus. 

Mitä multa vaaditaan? Pitääkö mun kuitenkin tehdä vähän enemmän kuin muut? Tai 

pitääkö vähän osoittaa, että mut kannattaa palkata, olen relevantti ja pätevä tähän 

tehtävään? En tiedä, olisi kiinnostava tutkia, että onko eroa ei vammaisiin ihmisiin. 

(H1) 

Pyysin haastateltavia kertomaan tilanteesta, jossa heihin on kohdistunut tehokkuuden eetoksen 

vaatimuksia yhteiskunnan, työelämän tai muun elämän taholta. Normeihin törmääminen synnyttää 

affekteja. Haastateltavien kokemuksista on jäljitettävissä riittämättömyyden, paineen, ahdistuksen ja 
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pelon affekteja. Olen nimennyt affektit, mutta en pyri analysoimaan itse affektia vaan analysoimaan 

siihen liittyviä sukupuolistuneita normeja ja tilanteita. Ahmedin (2018) mukaan affektit luovat rajat, 

joiden avulla määritellään objekteja.  

Kapeat sukupuolistuneet normit työelämän kentillä saa aikaan syrjintää. 

Yhdenvertaisyysvaltuutettuun otetaan Suomessa eniten yhteyttä syrjinnästä vammaisuuden, 

alkuperään ja terveydentilaan liittyen (Syrjintä.fi 2022). Normit materialisoituvat affektien kautta. 

Affektit puolestaan saavat aikaan tekoja suuntautumisia, kuten Ahmed (2018) on tutkimuksissaan 

osoittanut. Sukupuolistuneisiin normeihin törmääminen synnyttää H1:lle riittämättömyyden tunteen, 

joka saa aikaan suuntautumisen ja vaatimuksen itseä kohtaan, pitääkö vammaisena tehdä kuitenkin 

enemmän kuin muut. Moni haastateltava on toistanut tehokkuuden eetosta elämän eri osa-alueilla 

koulutuksessa, työelämässä, hoivavastuissa ja vapaa-ajalla. Joskus kyse on ollut omasta innostuksen 

aikaansaamasta tehokkuudesta, mutta joskus myös siitä, että on törmännyt sukupuolistuneeseen 

normiin. Havaitsin haastateltavien kokemuksista sen, että useampaan sukupuolistuneeseen normiin 

törmääminen samanaikaisesti saa aikaa aikaan tahmaisten affektien kerrostumista ja tihentymistä.  

Myös affektit risteävät toistensa kanssa. Affektit syntyvät törmäyksestä sukupuolistuneisiin 

normeihin joko rakenteellisesti tai vuorovaikutustilanteessa muiden kanssa. Normiin solahtavat eivät 

välttämättä kykene näkemään normia, koska se ei ole vaikuttanut heihin. Sosiaaliset normit ovat osa 

ideaaleja, käytäntöjä ja tapoja toimia. Haastateltava L3 kuvaa, että painostus sai aikaan sen, että hän 

teki koronapandemian aikana töitä yli omien voimavarojensa. 

Siinä oli tosi iso pelko, että lähteekö multa myös toimeentulo alta, vaikka mulla on 

peruspalkka. Kun pelko oli niin suuri, niin sekä muut painostivat ja itse, että nyt on 

vaan pakko tehdä. (L3) 

Tehokkuuden eetoksen toistaminen kytkeytyy L3 kokemuksessa osaksi pelkoa taloudellista 

selviytymisestä ja samanaikaisesti sosiaalista painostusta. Erityisesti nuoria työntekijöitä 

kuormittavat työelämän vaatimukset ja pelko epäonnistumisesta (Simonen, Heikkilä & Westinen 

2021, 7).  Suomessa työskentelevistä lähes puolet työntekijöistä pelkää kuormittuvansa liikaa. Naiset 

pelkäävät kuormittumista enemmän kuin miehet ja erityisesti nuoret naiset ovat huolissaan 

kuormittumisesta (Simonen, Heikkilä & Westinen 2021, 32). Haastateltava (L3) kertoo, että on 

mennyt mukaan tehokkuuden eetokseen, koska ei ole uskaltanut sitä vastustaa. 



 

 
37  

 

Mä ite olen paljon lukenut häpeästä ja siihen liittyvistä asioista, pelko siitä, että jää 

ulkopuolelle ja mua ei hyväksytä joukkoon. Hylätään tai näin. Olen todellakin mennyt 

mukaan tehokkuuden eetokseen, koska en mä ole uskaltanut pistää hanttiin, että mä en 

lähde tähän. (L3) 

Tehokkuuden eetos individualisoitui L3 kohdalla, joka on tyypillistä uusliberalistisella työelämän 

kentällä. Tehokkuuden eetoksen toistamiseen vaikuttivat L3 kohdalla sukupuoleen ja ikään 

liittyvät normatiivisuudet, jotka synnyttivät pelon ja häpeän affekteja. Affektit saivat sen, että L3 

toisti tehokkuuden eetosta yli omien voimavarojensa, koska ei halunnut erottautua joukosta ja 

pelkäsi joutuvansa ulkopuolelle. Häpeää voi luonnehtia voimakkaaksi itsehallinnan muodoksi, 

joka saa ihmiset pysymään ruodussa ja ennaltaehkäisemään mahdollisia häpeällisiä tilanteitaan 

(Anttila et al.,2016).  

Uusliberalistinen tehokkuuden eetos viestii yksilöille, että aina voi olla enemmän ja tehokkaampi. 

Nykyisessä työelämässä naisilta vaaditaan oman itsen jatkuvaa parantelua ja työstämistä sekä 

sopeutumista (Brunila & Ylöstalo 2022, 221). Yksilöön kiinnittyvä self help -diskurssi kohdistuu 

erityisesti nuoriin ja päämäärätietosiin naisiin, joka puolestaan on osa laajempaa postfeminististä 

kulttuurista kontekstia, jossa ajatellaan, että sukupuolten välinen tasa-arvo on saavutettu, ja 

jokaisen on mahdollista menestyä. Postfeministinen katse kohdistuu yhteiskunnallisten ja 

organisaatioiden valtarakenteiden tarkastelun sijaan yksilöihin, joiden tulee työstää ja kohdata 

sisäiset esteet, jotka estävät heitä menestymästä. Esimeriksi erilaisissa uraopeissa naisten 

sopeutumisvaikeudet näyttäytyvät persoonallisuuden puutteilla (Brunila & Ylöstalo 2022, 222). 

Uusliberalistinen eetos sivuuttaa risteävien erojen vaikutuksen ihmisten toimijuuteen. Monen 

muun haastateltavan tavoin M5 kokee, että hänen pitää suorittaa enemmän kuin muiden. 

No, kun mä mietin tätä mun koko työelämää ja muutenkin, musta tuntuu, että etniseen 

vähemmistöryhmään kuuluvana, kohdistuu jatkuvasti sellaista painetta, että täytyy 

suorittaa ja tehdä asioita kymmenen kertaa enemmän kuin vaikka kantasuomalaisiin 

ihmisiin. Tulee ihan yhteiskunnalta sitä, että pitää tehdä ja näyttää. Mitä vanhemmaksi 

on tullut, se riittämättömyyden tunne on ehkä jäänyt vähän vähemmälle, mutta kyllä se 

on siellä taka-ajatuksessa. (M5) 

Tehokkuuden eetokseen piiloutuvat sukupuolistuneet normit liittyen sukupuoleen, aikaan, 

valkoisuuteen ja vammattomuuteen vahvistavat affekteja entisestään. Yksilöön kiinnitetään 

tahmainen riittämättömyyden affekti ja subjektista tulee objekti. Sukupuolistuneet normit siis 
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vaikuttavat tehokkuuden eetoksen toistamiseen affektien kautta. Ahmed (2018, 120) kytkee yhteen 

esteet, affektien tahmaisuuden ja objektivoinnin. Affektien kautta subjekti muuttuu objektiksi. 

Ahmed (2018) kirjoittaa toiston ja affektien voimasta. Kun affektit kertautuvat ne saavat aikaan 

tekoja. Haastateltava M5 kokee, että vaikka hän kuinka suorittaa, se ei koskaan riitä.  

Sit mä olen huomannut sen, että mitä ikinä teetkin, et ole koskaan tarpeeksi hyvä, koska 

jotenkin yhteiskunnassa sua nähdään ison homogeenisen ryhmän kautta, sua ei erotella 

yksilönä. Vaikka sä suoritat ja teet, ja sulla on paineita näyttää, että oikeasti hei mä 

pärjään, mä olen olemassa, mä pärjään, mä olen yksilö ja näin, mutta se ei jotenkin 

jollain tasolla riitä. (M5) 

Uusliberalistisessa yhteiskunnassa kilpailu itsen ja muiden kanssa korostuu ja se on omiaan 

herättämään epäilyä, epävarmuutta ja ahdistusta. Maisteritutkielmani johdannossa toin esille, kuinka 

uusliberalistisessa eetoksessa korostuu suoritekeskeisyys ja yksilö nähdään ikään kuin täysin vapaana 

tai irrallaan historiallisesti, kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti rakennetusta sukupuolen 

konstruktiosta ja muista risteävistä eroista. Riittämättömyyden affektin tahmaisuus syntyy toistoista 

ja se liittyy Ahmedin (2018, 119) mukaan myös historiallisuuteen eli aiempiin yhteyksiin, jotka ovat 

vaikuttaneet objektin pintaan tehden siitä tahmaisen. Kyse ei siis ole subjektin ominaisuudesta vaan 

kuten Ahmed (2018,120) toteaa, että tahmaisuudessa on kyse siitä mitä objektit tekevät toisille 

objekteille. Normien valta toimii affektien kautta esimerkiksi vuorovaikutustilanteissa. Affektit 

tuottavat tehokkuuden eetoksen toistamista. Kertautuva riittämättömyyden affekti aiheuttaa jatkuvaa 

painetta ja todistustaakkaa, kuten haastateltava M5 kertoo:  

Se on vaikuttanut aiemmin siihen, että se vie valtavan paljon voimavaroja. Se on 

todellakin uuvuttavaa. Paine on niin korkea, ja myös työyhteisössä, jos olet ainoa musta 

huivia käyttävä nainen. Se vie voimia myös siltä, että voisi keskittyä omaan työhönsä, 

koska kuitenkin sä olet kiikarin tai linssin alla, että täytyy näyttää, että ansaitsee 

paikkansa. (M5) 

Tahmaisilla ja yhteiskunnallisilla affekteilla on historiallisesti ja kulttuurisesti rakentuneet juuret. Ne 

materialisoituvat rakenteissa, normeissa ja vuorovaikutustilanteissa ja tarttuvat tahmaisina subjektiin. 

Rodullistetut ihmiset kokevat Eddo-Lodgen (2021, 87) mukaan pienestä pitäen olevansa jollakin 

tavalla erilaisia kuin muut. Kokemukseen vaikuttavat rasismi, rasistiset stereotypiat ja naisten 

kohdalla rasistinen misogynia. Rodullistetuille lapsille korostetaan, että menestyäkseen heidän tulee 

olla kaksin verroin ahkerampia kuin valkoisten (Eddo-Lodge 2021, 86.) 
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Kuten Ahmed (2018, 21) kirjoittaa tunteet eivät ole piilossa yksilössä eivätkä yhteisössä, vaan niiden 

kautta ja avulla muotoillaan ne pinnat ja rajat, joiden avulla kuvataan yksilöä tai yhteisöä, kuin ne 

olisivat objekteja. Suoritekeskeisyys ruokkii tehokkaasti myös syyllisyyden kokemusta 

riittämättömistä tiedoista ja taidoista (Jauhiainen et al., 2016, 136.) Haastateltava J2 kertoo kuinka 

monet asiat vievät aikaa ydintyöhön keskittymiseltä. 

Jos ajattelee työn puolesta semmoista aivo- ja asiantuntijatyötä niin, vaikka järjestelmiä 

on tehty helpottamaan työtä niin, siinä sitten taas, kun jatkuvasti otetaan käyttöön 

uusia, niin se aiheuttaa sen paineen, että pitää tehokkaasti oppia jatkuvasti uutta ja 

uudistautua, mikä on työn puolesta, tuota tarpeen asiantuntijatyössä, että pysytään 

maailmassa mukana. Muutoksen jatkuvuus ja lomakkeiden kirjaamisen lisääntyminen, 

se syö osaltaan siltä ydintyöltä aikaa myös se, että palavereita ja kaikkia tapaamisia 

tuntuu koko ajan tulevan enemmän, niistä on paljon hyötyä, mutta päästäisiin 

tehokkuuteen tavallaan sitä kautta, että siellä on oikeaa asiaa, eikä syö siltä 

varsinaiselta työltä aikaa. (J2) 

Työelämässä naisten on havaittu kokevan kiirettä miehiä enemmän (Simonen et al., 2021, 7). Kun 

katse kohdistuu yksilöön ja hänen kyvykkyyteensä, sivuutetaan täysin rakenteellinen epätasa-arvo, 

joka vaikuttaa subjektin mahdollisuuksiin toimia yhteiskunnassa ja työelämässä. Sukupuolistuneet 

normit kytkevät yhteen työn ja tuotannon historian ja nykyhetken, jossa terapeuttinen valta kutsuu 

yksilöä käsittelemään ahdistuksen ja riittämättömyyden tunteitaan muokkaamalla itsestään jatkuvasti 

parempaa ja tehokkaampaa (Ahmed 2018; Brunila ja Ylöstalo 2021). Haastateltava J2 tuo esille, 

kuinka hän pyrkii suunnitelmallisuuden kautta hallitsemaan asioiden kaaosta ja samalla myös 

estämään ahdistuksen syntymistä. 

Suunnitelmallisuuden kautta ehkä kaikkein parhaiten. Jos sitä ei tule, niin sitten 

hoidettavien ja hallittavien asioiden kaaos voi olla niin paha, etten yhtään ihmettele, 

että jotkut ihmiset saattavat väsyä tai ahdistua siitä aika pahasti, koska kyllä se saattaa 

ahdistaa monesti itseäkin, että miten nämä jutut saadaan järjestettyä. Semmoinen 

kalenterit, listat ja viikkosuunnittelu helpottaa sitä oman mielen kaaosta, että pysyy 

järjissään ja kaikki tulee tehtyä. (J2) 

Myös haastateltava M5 pyrkii suunnittelemaan ja hallinnoimaan aikaa kalenterin avulla.  
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Kaikki lähtee tavallaan suunnittelusta, että minkälainen kalenteri on käytössä. 

Suunnittelen asiakkuudet ja projektit. Jos on vaikka lapsia, että miten se työelämä tulee 

siihen. Minullakaan työpäivät eivät ole kahdeksasta neljään vaan sirpaleisempia. (M5) 

Tehokkuuden eetos läpäisee usein yksilön kaikki elämän osa-alueet, jolloin se muovaa ideaalia 

subjektia, työntekijyyttä ja koko elämää monin tavoin. Tehokkuuden eetos, uusliberalismi, 

taloudellistuminen ja terapeuttinen valta muovaavat elämää ja sen edellytyksiä ja ideaaleja. 

Uusliberalistisen eetoksen ideaalisubjekti on itseään alati kehittävä ja muokkaava. Affektit 

vaikuttavat normien ja affektien kautta tehokkuuden eetoksen toistamiseen ja sen hallitsemiseen. 

Hieman muista haastateltavista poiketen, haastateltava J2 kokee, että hänen luonteelleen sopii, että 

on olemassa pieni paine. 

Silloin se työ on yleensä tehokkaampaa. Välillä on semmoisia päiviä, että tuskastuttaa, 

kun ei asiat etene. Onneksi seuraavana päivänä menee helpommin, saattaa saada 

vetästyä listalta monta kohtaa, että jes, nyt on nämäkin tehty. Tietyllä tavalla koen 

tehokkuuden vaatimuksen positiivisena, mutta tietenkin, jos on tosi väsynyt ja valvonut 

öitä, niin se tuntuu uuvuttavalta, sitten sitä kautta. (J2) 

Kilpailu- ja valmentajavaltiossa eläminen tuottaa yksilöille epämääräisiä paineita. Kaikki elämän 

osa-alueet tulee hoitaa mallikkaasti. Kova työnteko ei enää riitä vaan sen lisäksi pitäisi olla 

jatkuvasti kehittyvä, tuottelias ja luova. Ei ole siis mikään ihme, että vaikka kaikki olisi päällisin 

puolin hyvin, niin silti väsyttää (Kantola 2022, 89). Nykyaikainen työkulttuuri odottaa, että 

jokainen toimii yrittäjäkansalaisen lailla, vaikka ei työskentelisikään yrittäjänä eikä sellaiseksi 

aikoisi ryhtyä. Ajankäyttö on olennainen osa yrittäjäkansalaisuutta. Se tarkoittaa sitä, että on 

valmis uhrautumaan henkilökohtaisen imagon rakentamisen eteen ja valmis panostamaan siihen 

pitämällä huolta terveydestä ja hankkimalla ajanhallintataitoja (Nuutinen 2017, 111). 

Menestystarinoista saamme lukea niin mediasta kuin sosiaalisesta mediasta. Haastateltava L3 

kertoo lukevansa Helsingin Sanomia ja siihen kuuluvaa HS Vision liitettä, joka käsittelee taloutta, 

teknologiaa ja yrityksiä.  
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Jos miettii Hesaria tai HS Visiota, joka tulee viikoittain, joka on tietyllä tavalla irvikuva 

tästä kaikesta. Vaikka on siinä myös hyviä juttuja, mutta mä aina mietin, että keitä nää 

ihmiset on, jotka tekee näin, jotka on Woltin perustaja Miki Kuusi -henkisiä ihmisiä, 

joka on perustanut miljoona- tai miljardibisneksen ja on kolkyt. Keitä nää on, millaista 

niiden elämä on, kaikki on hyvännäköisiä ja terveitä tai nää vinttiajokoirayritysjohtajat, 

onks ne, että ne ei näe perhettä, onks niillä ystäviä, onko ne tosi yksinäisiä, koska 

kaikillahan meillä on ne pimeät puolet, ja surulliset asiat. (L3) 

Haastateltava K4 kokee, että yhteiskunnassa eläminen vaatii paljon, vaikka ei olisikaan huolettavia. 

Koen, että vaatii tosi paljon ihan vaan tämä maailmassa eläminen, vaikka ei 

lähipiirissä olisikaan huolettavia. Tässä yhteiskunnassa missä eletään, ja varsinkin, jos 

on perhettä tai muuta lähipiiriä, joista kokee olevansa vastuussa, niin se vaatii 

monenlaista tehokkuutta, aikatauluja, taloudellisia resursseja, niiden jonglööraamista, 

omien tunteiden ja ajatusten hallintaa, omien tarpeiden taakse työntämistä. Paljon tää 

tehokkuuden eetos vaatii meiltä. (K4) 

Tehokkuuden eetoksen vastustaminen ei ole mahdollista kaikille, mutta se ei tarkoita sitä, että 

marginaalissa oleminen olisi vastakohta osallisuudelle tai toimijuudelle. Marginaalin voi nähdä 

paikkana, josta voi samaan aikaan nähdä sekä sisään että ulos. Se tarkoittaa sitä, että marginaalin 

sisältä katsoessa voi tuoda esiin uusia näkökulmia, jotka voivat kyseenalaistaa erilaisia ideaaleja ja 

käytäntöjä (Ylitapio-Mäntylä et al., 2017, 3). Haastateltava K4 kokee, että tehokkuuden eetokseen 

vastaaminen edellyttää, että omaa elämää elää vähemmän: 

Se, että tehokkuuden eetokseen vastaa niin kylmästi se tarkoittaa mulle sitä, että silloin 

elää paljon vähemmän omaa elämäänsä. Silloin luovuttaa oman aikansa ja elämänsä 

jollekin semmoiselle asialle, joka ei ole mua tai mun elämää. Mulle puhelimen kiinni 

pitäminen tai läheisen ihmisen kanssa oleminen, viikonloppu mökillä tai spahan 

meneminen ne tuntuvat, että se on aikaa, jota varastan tehokkuuden eetokselta, ja se 

aika on vaan mun, silloin kukaan ei saa pyytää multa mitään. (K4) 

Kokemus elämän kiristymisestä ja vaatimusten kasvamisesta yhdistää 2000-luvun suomalaisia. 

Kaikkien elämässä tuntuu eräänlainen suuren ruuvin kasvava puristus, joka vaatii yhä parempia 

suorituksia (Kantola 2022, 245.) 
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6. POHDINTAA JA KUTSU KUVITELLA TOISENLAISIA TULEVAISUUKSIA 

Tehokkuuden eetosta tarkastellaan usein numeraalisesti, jolloin siihen liittyvät kokemukset ja tunteet 

jäävät sivuun. Numeraalisten mittarit eivät pysty sanoittamaan ihmisten kokemuksia ja tunteita eikä 

niiden kautta ole mahdollista tarkastella tehokkuuden eetokseen sisältyviä sukupuolistuneita 

normatiivisuuksia, jotka ovat ulossulkevia, toiseuttavia ja syrjäyttäviä. Jos yhdenvertaisuuden ja tasa-

arvon edistymistä mitataan vain numeroiden kautta se sivuuttaa sosiaaliset, kulttuuriset ja 

yhteiskunnalliset rakenteet, jotka mahdollistavat tai estävät ihmisten toimijuutta.  

Fenomenologinen tutkimusotteeni korostaa kokemusten kautta saatavaa tietoa. Ihmisten kokemuksiin 

vaikuttavat myös heidän aiemmat elämähistoriansa tapahtumat. Fenomenologian ihmiskuvassa 

ajatellaan, että ihmiset rakentuvat aina suhteissa maailmaan, jossa he elävät ja jokainen myös 

osallistuu maailman rakentamiseen. Tutkimusotteeni kautta pyrin haastamaan uusliberalistista 

ihmiskäsitystä, jonka mukaan jokainen yksilö pärjää maailmassa vain itsenään ja jopa yksinään. 

Ahmedin (2018) affektiteoriassa historian vaikutus nykyisyyteen on läsnä ja tunnistetaan. Ahmedin 

affektiteoriassa yhdistyvät myös yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön väliset vuorovaikutussuhteet ja 

affektit. Tunteetkaan eivät synny meissä tai ole meidän, vaan ne ovat jatkuvasti liikkeessä. Ahmed 

tuo esille myös mustan feminismin ja tulkitsen, että hän kiinnittyy sen perinteeseen affektiteoriallaan. 

Maisteritutkielmani kautta olen halunnut tuottaa tietoa tutkimalla uusliberalistista tehokkuuden 

eetosta haastateltavien kokemusten kautta. Maisteritutkielmani keskiössä ovat nuorten aikuisten 

asiantuntijatyötä tekevien naisten kokemukset. Kaikki tutkielmaani haastattelemani naiset tekevät 

asiantuntijatyötä Suomessa. Tutkimukseen osallistuneita oli viisi, joten aineisto on suppea, jonka 

vuoksi siitä ei voi tehdä sellaisia johtopäätöksiä, jotka voisi olettaa koskevan kaikkia asiantuntijatyötä 

tekeviä naisia. Tutkimuksen kautta on mahdollista kuitenkin väittää, että uusliberalistisessa 

tehokkuuden eetoksessa ovat läsnä sukupuolistuneet normatiivisuudet liittyen sukupuoleen, ikään, 

aikaan, valkoisuuteen ja vammattomuuteen. Sukupuolistineet normit risteävät toistensa kanssa ja 

materialisoituvat osaksi ajan normatiivisuutta, sukupuolistuneita rakenteita ja käytänteitä, 

ihannetyöntekijyyttä ja työruumiin estetiikkaa ja habitusta. Törmäykset sukupuolistuneisiin 

normeihin saavat aikaan riittämättömyyden, paineen, ahdistuksen, pelon ja häpeän affekteja. Myös 

affektit risteävät toistensa kanssa ja saavat aikaan affektien tihentymistä, kertautumista ja 

tahmaistumista. Asiantuntijatyötä tekevät naiset työskentelevät Suomessa ja osittain ovat 

etuoikeutettuja, mutta kuten analyysin osoittaa se ei suojaa sukupuolistuneisiin normeihin 

törmäämiseltä. Tätä havaintoa voi mielestäni tulkita niin, että tehokkuuden eetokseen piiloutuvat 

sukupuolistuneet normit ovat kapeita ja aiheuttavat syrjäyttämistä, toiseuttamista ja marginalisointia. 
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Tutkimukset ovat osoittaneet, että syrjintää työelämässä kohtaavat vähemmistöt ja vammaisten 

työllistymistä estävät monet rakenteelliset seikat. Yhdenvertaisuusvaltuutettu ehdottaa 

eduskuntakertomuksessa, että yhdenvertaisuuden edistäminen otetaan suunnitelmallisesti ja 

pitkäjänteisesti osaksi kaikkia yhteiskunnallisia muutosprosesseja. Yhdenvertaisuusarviointi on 

huomioitava, kun arvioidaan muutosten vaikutuksia, oli kyse sitten tekoälyn käytöstä 

automatisoidussa päätöksenteossa, liikenteen kehittämisestä, tai sote-uudistuksesta. Suomi on liki 

ainoa EU-valtio, jossa riippumaton valtuutettu ei ole toimivaltaa puuttua syrjintään, joka tapahtuu 

työelämässä (Syrjintä.fi.) Kaikille Suomi ei näyttäydy tasa-arvon mallimaana vaan on pikemminkin 

eriarvoistava, epäreilu, joka kohtelee ihmisiä luokka-aseman mukaan (Kantola 2022, 242). 

Eriarvoisuus, solidaarisuuskuilu ja poliittisen mielikuvituksen lakastuminen ovat kaikki uhkia 

demokratialle (Kantola 2022; Politiikasta.fi 2021.) 

Uusliberalistisessa eetoksessa ja terapeuttisessa vallassa katse kohdistuu yksilöön, jolloin hän on 

myös ikään kuin vastuussa myös kasautuvista ja tahmaisista affekteista, vaikka ne ovat voineet syntyä 

sukupuolistettuihin normeihin törmäämisessä niin rakenteellisella, kulttuurisella kuin 

vuorovaikutuksellisella tasolla. Paikantumiset ovat osa yhteiskunnallisia rakenteita, kulttuuria, 

käytäntöjä ja vuorovaikutusta, mutta normeihin solahtavat tai niistä hyötyvät eivät itse koe, näe ja 

tunne normien olemassaoloa. Sukupuolistuneet normit ja niiden aikaansaamat affektit yksilöllistyvät 

eli niistä tulee yksilöstä johtuva tai yksilön oma henkilökohtainen ongelma, joka tuli esille eri tavoin 

haastateltavieni kokemuksissa. Sukupuolistuneita normeja ei voi kukaan muuttaa yksin vaan siihen 

tarvitaan kaikkia. Se edellyttää normiin solahtavien osalta kykyä reflektointiin ja herkällä korvalla 

kokemusten kuuntelemiseen heiltä, jotka kokevat törmäävänsä yhteen tai useampaan 

sukupuolistuneeseen normiin.  

Jatkotutkimuksen osalta on tärkeää tutkia työuupumusta, siihen liittyviä tunteita, sukupuolta, 

terveyttä ja muita risteävien erojen kytköksiä tehokkuuden eetokseen ja normatiivisuuksiin työelämän 

sekä koulutuksen kentällä. Kuten aiemmin kerroin Suomessa lähes puolet työntekijöistä pelkää 

kuormittuvansa liikaa. Se ei ole enää mikään heikko signaali vaan vahva merkki siitä, että työn 

tekemisen resurssit ja työtahti on viritetty niin, että yhä useampi kuormittuu liikaa ja pelkää 

uupuvansa (Simonen et al., 2021, 31). Sukupuolistuneet normit ovat yhteisön rakentamia ja 

ylläpitämiä, joten kukaan yksilö ei pysty niitä yksin muuttamaan (Wilchins 2019, 22). Tasa-arvoisen 

ja yhdenvertaisen työelämän ja yhteiskunnan rakentaminen edellyttää, että historiallisesti ja 

kulttuurisesti rakentuneet sukupuolittuneita normeja ja itsestäänselvyyksiä tutkitaan kriittisesti. Se 

mahdollistaa sukupuolistuneiden normien tiedostamisen ja purkamisen yhdessä. Vastuu on ihan 
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jokaisella, kuten olen maisteritutkielmassani todennut sukupuolistuneet normit ovat yhteisön 

ylläpitämiä, jolloin niiden purkamista ei voida sälyttää vain sellaisille yksilöille, jotka törmäävät 

normeihin. Kokemukset on otettava vakavasti, ja etsittävä yhdessä keinoja, joiden avulla on 

mahdollista rakentaa lähtökohtaisesti inklusiivista kulttuuria, rakenteita ja tapoja toimia. 

Yhteiskunnan, koulutuksen ja työelämän kenttien rakenteiden analyysissa tulisi ottaa lähtökohdaksi 

intersektionaalisuus, jonka on mahdollista nähdä rakenteiden ja käytäntöjen mahdolliset syrjäyttävät 

mekanismit. 

Tarvitsemme siis utopioita eli kykyä kuvitella toisenlaisia tulevaisuuksia. Kokosin haastateltavien 

vastauksista kollektiivisen runon toisenlaisesta tulevaisuudesta. Melkein kaikki haastateltavat tuovat 

esille, miten tehokkuuden eetoksen vaatimukset liittyvät kapitalistiseen ja uusliberalistiseen 

talousjärjestelmään sekä ilmastokriisiin. Tehokkuutta halutaan myös muovata sellaiseksi, että se 

palvelee ihmisen, läheisten ja planeetan hyvinvointia. Eräs haastateltava pohtii, että tehokkuus voi 

tarkoittaa myös sujuvia ja vähemmän kuormittavia työprosesseja. Moni tuo esille ajatuksen, että 

jokainen voisi olla tehokas omalla tavallaan. Haastateltavat tuovat esille rakenteellisia muutoksia 

liittyen lyhyempään työaikaan ja siihen, miten yhteiskunnassa tuetaan esimerkiksi omaishoitajia. 

Myös muutos työhön suhtautumisessa mainitaan ja läheisten ihmissuhteiden arvostus.   

Feministinen kamppailu on luonteeltaan yhteisöllistä. Tästä syystä olen maisteritutkielmassani 

halunnut koota haastateltavien vastauksisista myös kollektiivisia runoja. Ahmed puhuu avoimuudesta 

liittyen kamppailemiseen jotain ”olemassa olevaa” vastaan. Siinä ruumiit tulevat yhteen ja 

feministisestä ”meistä” tulee affektiivinen (Ahmed 2018, 247). Oma feministinen sitoutumiseni nojaa 

tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjäyttävien sukupuolistuneiden normien 

kriittiseen tutkimukseen. Liitän feministisen sitoutumisen myös sellaisen tulevaisuuden kuvitteluun, 

joka on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä.  

 

Ihan kaiken pitää maailmassa muuttua! 

Rahakeskeisyyden ja ajatus jatkuvasta talouskasvusta! 

 

Hyödynnetään resursseja järkevästi, mutta ei toisten kustannuksella 

Ilmastonmuutoksen eteneminen ei ole niin nopeaa 

Tehokkuus tuskin kokonaan katoaa, mutta voi olla tehokas omalla tavallaan 
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Maailma meidän ympärillämme näyttää erilaiselta 

Ihminen on huomioitava kokonaisvaltaisena, 

oli perhettä tai ei 

Ihminen on muutakin kuin suorituskykynsä 

 ihminen laulaa, tanssii, maalaa ja tekee käsitöitä 

 

Erilaisille vaihtoehdoille ja rytmeille on yhteiskunnassa tilaa 

Ihmiset osaavat ottaa enemmän omaa aikaa. 

Osataan katsoa lempeästi itseä, se ulottuu ihmisarvoon saakka. 
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Liite 1. Tiedote tutkimukseen osallistujalle. Satu Kivelä 14.10.2021. 

Tehokkuuden eetokseen piiloutuvat sukupuolittuneet normit elämän käytäntöjen ja hallinnan 

näkökulmasta tarkasteltuna  

 

Satu Kivelän maisteritutkielma, Tehokkuuden eetokseen piiloutuvat sukupuolittuneet normit 

elämän käytäntöjen ja hallinnan näkökulmasta tarkasteltuna, tutkii tehokkuuden eetokseen liittyviä 

sukupuolittuneita normeja kokemusten, elämän käytäntöjen ja hallinnan näkökulmasta tarkasteltuna 

työelämän ja muun elämän konteksteissa. Maisteritutkielma on osa Helsingin yliopiston 

sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman opintoja. Maisteritutkielman ohjaajana toimii professori 

Marjut Jyrkinen.  

 

Tutkimusaineisto kerätään haastattelemalla viittä milleniaalisukupolveen kuuluvaa asiantuntijatyötä 

tekevää tai tehneitä henkilöitä eri puolelta Suomea. Sukupolvi on toki vain yksi näkökulma, jossa 

yksilön elämänkaari ja yhteiskunnalliset muutokset nivoutuvat yhteen. Milleniaalit ovat 

muodostaneet vuodesta 2020 suurimman työssä olevan sukupolven Suomessa. 

 

Tutkimusaineiston hankintamenetelmänä ovat puolistrukturoidut haastattelut. Haastattelen viittä 

milleniaalisukupolveen kuuluvaa, asiantuntijatyötä tekevää tai tehnyttä henkilöä. Rajaan 

tutkimusaineiston koskemaan tehokkuuden eetoksen vaatimukseen liittyviä kokemuksia. 

Maisteritutkielmassa ei keskitytä yksittäisten haastateltavien taustoihin, ominaisuuksiin tai 

piirteisiin. Tutkimusaineisto kerätään ja käsitellään luottamuksellisesti. Tutkimushaastattelut 

äänitetään ja litteroidaan tekstimuotoon, joka ei sisällä tutkimushaastatteluun osallistuvasta 

tunnistettavia tietoja. Äänitetyt haastattelut tuhotaan viimeistään joulukuun loppuun 2021 

mennessä.  

 

Tutkimus kiinnittyy kriittiseen organisaatiotutkimuksen perinteeseen. Analysoin 

haastatteluaineistoa induktiivisen analyysin ja diskurssianalyysin avulla. 



 

  

 

 

Tehokuutta tarkastellaan usein erilaisten mittareiden ja numeraalien kautta, jolloin siihen liittyvät 

kokemukset jäävät piiloon. Huolimatta siitä, että tutkimusaineistoni koostuu yksittäisten ihmisten 

subjektiivisista kokemuksista tavoitteenani, on kurkottaa maisteritutkielman analyysissa yksilöiden 

kokemusten yli kohti kriittistä ja yhteiskunnallista pohdintaa. 

Maisteritutkielmani on myös feministinen interventio, jossa pyrin tekemään säröjä tehokkuuden 

eetoksen panssariin, tuomalla esille siihen kätkeytyviä sukupuolittuneita normeja ja samalla 

kurkottamaan kohti toisin tekemisen tulevaisuuksia. 

 

Päiväys     Päiväys 14.10.2021.  

 

Haastateltavan allekirjoitus   Satu Kivelä  

  



 

  

 

Liite 2. Tutkimushaastattelun runko. Satu Kivelä 14.10.2021. 

Tehokkuuden eetokseen piiloutuvat sukupuolittuneet normit kokemusten, elämän 

käytäntöjen ja hallinnan näkökulmasta tarkasteltuna. 

 

Tutkimushaastattelu on osa Satu Kivelän sukupuolentutkimuksen maisteritutkielmaa, Tehokkuuden 

eetokseen piiloutuvat sukupuolittuneet normit kokemusten, elämän käytäntöjen ja hallinnan 

näkökulmasta tarkasteltuna. Ohjaajana toimii professori Marjut Jyrkinen sukupuolentutkimuksen 

oppiaineesta Helsingin yliopistosta.  

 

Miten määrittelet tehokkuuden? Kerro jostain tilanteesta, jossa koit, että sinuun kohdistui 

tehokkuuden eetoksen vaatimuksia yhteiskunnan, työelämän tai muun elämän taholta? Millaisena 

koit tilanteen? Miten se vaikutti sinuun? Mitkä asiat vaikuttavat tehokkuuden vaatimuksiin? 

Koetko, että sukupuolella on jotain vaikutusta vaatimuksiin tai odotuksiin? Mitä tehokkuuden 

eetoksen vaatimuksiin vastaaminen edellyttää elämän ja arjen kannalta? Millaista tehokuutta elämä 

työn ulkopuolella vaatii, jos on huolettavia esim. lapsia, vanhempia, isovanhempia tai lemmikkejä? 

Koetko osallistuvasi tehokkuuden eetoksen toistamiseen? Miten? Koetko osallistuvasi tehokkuuden 

eetoksen vastustamiseen? Miten? Kuvittele, sellainen yhteiskunta, elämisen rytmi ja tulevaisuus, 

jossa tehokkuuden eetoksen vaatimuksia ei ole. Millainen se olisi?  

 

Päiväys     Päiväys 14.10.2021.  

 

Haastateltavan allekirjoitus   Satu Kivelä 

  



 

  

 

Liite 3. Tutkimussuostumus. Satu Kivelä 14.10.2021. 

Tutkimussuostumus 

Olen ymmärtänyt, että Tehokkuuden eetokseen piiloutuvat sukupuolittuneet normit kokemusten, 

elämän käytäntöjen ja hallinnan näkökulmasta tarkasteltuna -maisteritutkielman 

tutkimushaastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista ja voin milloin tahansa ilmoittaa, etten enää 

halua osallistua tutkimukseen. Osallistumisen keskeyttämisestä ei aiheudu minulle kielteisiä 

seuraamuksia.  

 

Keskeyttämiseen asti minusta kerättyjä tutkimusaineistoja voidaan edelleen hyödyntää 

tutkimuksessa. Olen saanut riittävät tiedot maisteritutkielmasta ja henkilötietojeni käsittelystä. Olen 

saanut tiedotteen tutkimuksesta osallistujalle sekä tietosuojailmoituksen.  

 

Maisteritutkielmassa ei käsitellä erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja. 

Maisteritutkielmassa keskitytään tehokkuuden eetoksen vaatimuksiin liittyviin kokemuksiin. 

 

Allekirjoittamalla suostumuslomakkeen hyväksyn tietojeni käytön tiedotteessa kuvattuun 

tutkimukseen tutkittavaksi. 

 

Päiväys     Päiväys 14.10.2021.  

 

Haastateltavan allekirjoitus   Satu Kivelä  



 

  

 

Liite 4. Tietosuojailmoitus. Satu Kivelä 14.10.2021. 
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