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Tiivistelmä:  

Tässä maisteritutkielmassa tutkitaan hoitajien kevään 2022 työtaistelun yhteydessä käytyä julkista 

keskustelua. Tutkielman menetelmä on diskurssianalyysi ja tutkielma sijoittuu sukupuolentutkimuksen 

ja erityisesti työelämän segregaation alaan.  

Suomessa työelämä on sukupuolittuneesti eriytynyt. Toisin sanoen ammatit jakautuvat maassamme 

mies- ja naisvaltaisiin aloihin ja sektoreihin. Yksi sukupuolittunut sektori on hoiva. Niin palkkatyönä 

kuin yksityiselämässä hoivaa tekevät enimmäkseen naiset.  

Arvostuksen puute, liian pieni palkka ja huonot työolot terveydenhoitoalalla ovat johtaneet hoitajien 

työtaisteluun kevään 2022 työehtosopimusten neuvottelukierroksella. Työtaistelusta käyty keskustelu 

näkyi niin perinteisessä- kuin sosiaalisessakin mediassa. Tutkielmani aihe hahmottui kuin huomasin, 

että perinteinen media toi lakkouhan alla enimmäkseen työnantajan näkemyksiä esille. Päätin tutkia 

kenen ääni kuuluu missäkin mediassa ja sen avulla analysoida hoiva-alan ongelmia sekä keskustelun 

valtasuhteita. 

Tutkielman aineistona on käytetty 41 Ylen verkkosivuilta haettua artikkelia sekä yhden julkisen 

Instagram-tilin 20 julkaisua. 

Hahmotin aineistosta kolme diskurssia, joiden avulla pyrin analysoimaan keskustelua ja tutkimaan 

diskursiivisen vallan liikkeitä keskustelussa. Diskurssit ovat huolidiskurssi, oikeusdiskurssi sekä tasa-

arvoinen työelämä -diskurssi. Nämä kolme diskurssia auttoivat hahmottamaan ensinäkin hoiva-alan 

ongelmakohtia ja sitä, miten niitä käsiteltiin eri subjektipositioista. Hahmotin aineistossa kolme eri 

subjektipositioita: hoitajat, työnantaja sekä päättäjät.  

Tutkielman tulokset osoittavat, että työtaistelua koskevan keskustelun valta-asetelma muuttui. Hoitajat 

toivat aktiivisesti näkemyksiään esiin sosiaalisessa mediassa ja saivat näkökulmilleen kannatusta. Ajan 

kuluessa myös Ylen uutisissa hoitajien näkökulma sai enemmän huomiota. 

Työnantajien, hoitajien ja poliitikkojen hoivaan liittämät merkitykset ovat ennen kaikkea sen tärkeys 

ja kriittisyys yhteiskunnalle. Hoitajien työtaistelu ja heidän näkökulmiensa esiin tuonti liitti tärkeyden 

merkitystä myös hoivaa tekeviin työntekijöihin. Näin ollen tutkielman konteksti voi avata 

mahdollisuuksia myös yksityisessä elämässä tehdyn hoivan arvostukseen. Se voi myös avata 

näkökulmia työelämän segregaation kaventumiseen tarjoamalla suuntaviivoja matalapalkka-alojen 

tutkimukseen. 
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1 Johdanto 

Tutkin diskurssianalyysin keinoin hoitajien työtaisteluihin liittyvää julkista 

keskustelua keväällä 2022. Aineistolle esitettävät kysymykset liittyvät diskurssien 

osoittamiin ongelmakohtiin hoiva-alalla sekä diskursiiviseen valtaan ja sen 

liikkeeseen. Sain inspiraation tutkielmalleni xenofeminismistä, joka pyrkii 

käsittelemään teknologisia keksintöjä ja ottamaan niitä käyttöön uusien utopioiden 

luotsaamiseksi (Hester 2018, 8). Sosiaalinen media on teknologia, joka mahdollistaa 

toimijuuden myös niille, joiden ääni ei kuulu perinteisessä mediassa (Barbala 2020).  

Seuratessani työtaisteluista käytyä keskustelua tuntui, ettei hoitajien näkökulmia 

nostettu esiin perinteisen median uutisissa yhtä paljon, kuin työnantajan näkökulmaa. 

Hester (2018, 94-95) kirjoittaa, että xenofeminismin yksi pyrkimys on etsiä ja rakentaa 

teknologisia valmiuksia mahdollisimman suurelle joukolle ihmisiä, jotta virallisten ja 

normatiivisten käsitysten ulkopuolinen asiantuntemus saadaan levitettyä 

mahdollisimman laajalle. Olen kiinnostunut siitä, miten hoitajat ovat tuoneet esiin 

tietoa työstään sekä julkisen terveydenhuollon tilasta lakon aikana ja siitä, miten se on 

vaikuttanut työtaisteluista käytyyn keskusteluun. 

 

Syksyllä 2022 hoitajien työtaistelut ovat edenneet siihen pisteeseen, että maamme 

hallitus on vienyt läpi lakko-oikeutta rajoittavan potilasturvallisuuslain (Finlex 

826/2022). Lain tarkoitus on päättäjien mukaan turvata kansalaisille välttämättömän 

terveydenhuollon ja kotihoidon saaminen työtaisteluista aiheutuvan henkilöstön 

riittämättömyyden aikana (Sosiaali- ja terveysministeriö 2022a). Potilasturvallisuus 

on Tehyn (2022a) mukaan vaarantunut henkilöstön riittämättömyyden vuoksi myös 

lakon ulkopuolella. Kevään 2022 neuvottelukierroksen myötä kehittyneessä hoitajien 

edunvalvontajärjestöjen ja työnantajien työriidassa potilasturvallisuus onkin ollut 

keskeinen riitakapula.  

 

Työriita on saanut alkunsa kevään 2022 kunta-alojen työ- ja virkasuhdesopimusten 

neuvottelujen myötä, kun työnantajaosapuoli ja palkansaajajärjestöt eivät päässeet 

sopuun sopimusten sisällöstä. Sairaanhoitajien asiaa edustavat palkansaajajärjestöt 

vaativat palkkaohjelmaa, joka ei työnantajaosapuolen mielestä ollut taloudellisesti 

realistinen (Kunta ja hyvinvointialuetyönantajat 2022). Ristiriita neuvotteluissa johti 

neuvottelujen keskeytymiseen ja palkansaajajärjestöjen antamiin lakkoilmoituksiin, 
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siirtäen asian valtakunnansovittelijan johtamaan sovittelumenettelyyn. Työriita 

päättyi osapuolten hyväksymään sovintoehdotukseen lokakuussa 2022 Työriidan 

aikana palkansaajajärjestöt käyttivät työtaistelun keinoina lakkoa, vuoronvaihto- ja 

ylityökieltoa ja joukkoirtisanoutumisten valmistelua (emt.) Työtaistelut ovat näissä 

neuvotteluissa työntekijäosapuolen keino saavuttaa omia tavoitteitaan. Työtaistelut 

kuuluvat Suomen perustuslain suojaamaan ammatilliseen yhdistymisvapauden (PerL 

13§) piiriin ja lisäksi niitä suojaavat Suomen ratifioimat kansainväliset sopimukset, 

kuten YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus sekä YK:n alaisen työjärjestö 

ILO:n määrittelemät työntekijän perusoikeudet (Akavan erityisalat 2022; 

Ihmisoikeusliitto 2022).  

 

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 23.artikla suojaa myös henkilön 

vapautta 1) valita vapaasti työpaikkansa, 2) saada samasta työstä samaa palkkaa ilman 

syrjintää, 3) saada työstään riittävä palkka ja 4) perustaa vapaasti ammattiyhdistyksiä. 

Lisäksi 24. artikla takaa oikeuden lepoon ja vapaa-aikaan, työajan järkevään 

rajoittamiseen sekä määräaikaisiin palkallisiin lomiin (Ihmisoikeusliitto 2022.) Olisi 

kohtuullista tarkastella näiden ihmisoikeuksien toteutumista hoitajien kohdalla 

terveydenhuollon tehostamisen ja pitkittyneen pandemian yhteydessä, 

puhumattakaan potilaan oikeuksien toteutumisen tarkastelusta tässä ajassa. Tämän 

tutkimuksen yhteydessä lukijan on hyvä hahmottaa oikeus työtaisteluun 

ymmärtääkseen hoitajien taistelun juridista oikeutusta. 

 

Hoitajat kokoontuivat mielenilmaukseen 16.9.2022 vastustamaan 

potilasturvallisuuslakia, koska kokivat ettei päättäjät kuulleet heitä lain valmistelussa, 

saati yrityksessä korjata terveydenhuollon kriisiä. Mielenilmauksessa eduskuntatalon 

portailla kuultiin myös muutamia päättäjiä, joista eräs nosti puheensa aikana sormen 

pystyyn ja lausui ”Hiljaa, kuunnelkaa rakkaat!” Huudahdus (kts. Manninen 2022) on 

omiaan kuvaamaan hoitajien tilannetta Suomessa; hoitajat ovat rakkaita ja tärkeitä, 

kunhan he hoitavat työnsä hiljaa, epäkohdista valittamatta.   

 

Työtaistelut ravistelevat usein yhteiskunnan rakenteita aiheuttamalla jonkin alan 

seisauksen (Bergholm & Jonker-Hoffrén 2012). Mitä useammat yhteiskunnan osat ja 

jäsenet joutuvat työtaisteluiden seurausten kanssa kasvotusten, sitä suurempi huomio 

kyseiseen taisteluun kohdistuu. Harva ala on yhtä keskeinen yhteiskunnassamme kuin 
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terveydenhoitoala. Hoitajien työtaistelun seuraukset kohdistuvat tavalla tai toisella 

valtaosaan suomalaisista ja näin ollen on ymmärrettävää, että niistä keskusteleminen 

kirvoittaa mielipiteitä puolesta ja vastaan.  

 

Hoitajilla tarkoitan tässä tutkimuksessa lähi- ja sairaanhoitajia. Tutkimuksen aineisto 

keskittyy hoitajien työtaisteluista koskevan keskustelun ympärille. Keskustelu linkittyy 

väistämättä myös terveydenhuollon työvoima- ja resurssipulaan. Laajemmin 

resurssipula ja alan terveydenhuoltoalan arvostus voidaan liittää keskusteluun 

uusintavan työn ja tuottavan työn ristiriidasta.  

 

Hoiva-ala on segregoitunut (Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos 2022). Hoivan 

työntekijään liittyvät mielikuvat juontavat juurensa maailmansotien jälkeiseen aikaan, 

jolloin sisar hento valkoinen hoiti väsymättä ja pyyteettömästi rintamalla 

haavoittuneet sotilaat (Simes 2022). Pyyteettömyys ja väsymättömyys liittyivät 

jälleenrakentamisen ideologiaan; kun yhteiskunta ja sen infrastruktuuri sekä 

ihmismielet olivat raunioina, tarvittiin yhteishenkeä ja vahvaa työmoraalia, jotta ne 

saatiin rakennettua uudelleen. Hoitajilta vaadittiin pyyteettömyyttä ja 

väsymättömyyttä jälleen Covid-19 pandemiassa, kun he olivat eturintamassa uudessa 

tilanteessa hoitamassa sairastuneita. Kriisien keskellä hoitajien arvostus on 

nähdäkseni noussut, mutta työtaisteluiden yhteydessä ammattiin liitettyjen 

mielikuvien ja vaatimusten korostaminen on vienyt tilaa arvostukselta.   

 

Tutkimusaiheeni alkoi hahmottumaan, kun seurasin kevään 2022 neuvottelukierrosta. 

Näytti siltä, että mediassa ei puitu minkään muun ammattiryhmän työtaisteluita yhtä 

kärkevin sanakääntein kuin sairaanhoitajien ja lähihoitajien työtaisteluita. Minulla on 

myös ymmärrystä sosiaali- ja terveydenhuollon tilanteesta, koska olen itse 

työskennellyt sosiaalialalla. Vuosia jatkunut tehostaminen ja leikkaukset ovat 

aiheuttaneet työntekijöille kuormitusta (kts. esim. Julkunen 2004, 181; Hoppania ym. 

2016), koska yksittäisen työntekijän keinot hoitoon ja ohjaamiseen ovat vähentyneet. 

Ennestään vaativat työt sosiaali- ja terveysalalla ovat siis muuttuneet pikkuhiljaa yhä 

vaativimmiksi resurssipulan myötä eikä vaativuutta ole kompensoitu työn 

palkkauksessa (Hoppania ym 2016). Omasta positiostani käsin olen ymmärtänyt, 

kuinka vähän yksittäisellä työntekijällä on valtaa kyseenalaistaa yllä mainittuja työn 

muutoksia hänen joutuessaan kuitenkin välittömästi yhteyteen niiden seurausten 
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kanssa. Tästä näkökulmasta onkin mielenkiinoista tutkia hoitajien työtaistelua 

koskevan keskustelun valtasuhteita.  

 

Hoitajien lakon uhka ja yhteiskunnan reagointi siihen sai minut pohtimaan, 

ylläpitääkö mielikuvat hoitajista ja laajemmin hoivasta feminiinisenä alueena hoitajien 

palkkakuoppaa. Hoivan yhteydessä puhutaan sosiaalisesta uusintamisesta, jolla 

tarkoitetaan työvoimaa, elämää, yhteisöjä, kulttuureita ja ideologioita ylläpitävää 

työtä, joka on käytännössä pääosin naisten tekemää palkatonta ja palkallista työtä 

(Elomäki & Ylöstalo, 2022). Hoivaa tehdään siis yksityiselämässä ja työelämässä ja sen 

luonne on vahvasti sukupuolittunut.  

 

Kun keskustellaan hoitajien työtaisteluista, on ymmärrettävää, että huoli kansalaisten 

terveydestä ja hyvinvoinnista nousee keskiöön. Median rooli työtaisteluista 

tiedottamisessa on keskeinen. Työtaisteluiden osapuolet viestivät luonnollisesti omaa 

näkökulmaansa, joten on perusteltua tarkastella, onko perinteinen media tiedottanut 

työtaisteluista tasapuolisesti. Lisäksi on kiinnostavaa pohtia, millaisia seurauksia 

työtaisteluista käydyllä keskustelulla on sukupuolittuneen hoivan tai työelämän 

segregaation saralla.  

 

Sosiaalisen median luonne korostuu, kun pohditaan kumpi osapuoli saa tilaa 

perinteisessä mediassa. Vaikka sosiaalisessa mediassa ääneen pääsevät usein valmiiksi 

etuoikeutetussa asemassa olevat henkilöt, on sillä ollut myös iso rooli heikommassa 

asemassa olevien äänitorvena sekä aktivismin osana (Barbala 2022). Hoitajat ovatkin 

tuoneet omia näkemyksiään esiin sosiaalisen median alustoilla ja saaneet sitä kautta 

äänensä kuuluviin. Sosiaalisen median alustat ovat saavutettavuudeltaan hyviä ja niitä 

käytetään yhä enemmän myös tiedon tuottamiseen sekä etsimiseen. Sosiaalisen 

median alustat ovat myös olleet feministisen tutkimuksen kohteena, sillä alustoilla on 

nähty feminististä liikehdintää, joka on saanut aikaan konkreettista toimintaa (Baer 

2015). Hoitajien tuottama ajankohtainen tieto heidän työmaaltaan on myös jollakin 

tapaa uutta työtaisteluiden kontekstissa. 

 

Kun hoitajat vuonna 2007 uhkasivat joukkoirtisanoutumisella, heidän 

työtaistelukeinojaan kritisoitiin, vaikka heidän asiansa katsottiinkin oikeutetuksi 

(Nylund 2009, 85). Tuolloin työtaisteluiden yhteydessä kyseenalaistettiin hoivatyön 
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kutsumuksen yhteys palkkioon (Lehtonen 2012, 95). Vuoden 2022 työtaisteluissa 

hoitajien sosiaalisen median avulla levittämä tieto heidän työstään, työoloistaan, 

palkkauksestaan ja terveydenhuollon tilasta saattaa avartaa näkökulmia hoivatyöstä ja 

sen vaatimuksista. Lisäksi hoitajien tuottama tieto leviää laajemmalle sosiaalisen 

median avulla.  
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2 Tutkimuksen tausta ja teoreettinen viitekehys 

Tässä luvussa pyrin taustoittamaan tutkielmaa työelämän segregaation ja hoivan 

sukupuolittuneisuuden näkökulmasta sekä esittelemään aiheeseen liittyvää 

sukupuolentutkimuksen teoriaa.    

2.1 Segregoitunut työelämä 

Suomessa työelämä on sukupuolittuneesti eriytynyt eli segregoitunut (THL 2022). 

Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa, että ammatit jakautuvat maassamme mies- ja 

naisvaltaisiin aloihin ja sektoreihin. Työelämän segregaation vaikutukset leviävät 

kuitenkin laajalle yhteiskunnassa: esimerkiksi koulutuksessa ja työelämässä eri 

sukupuolten valinnanmahdollisuudet ovat rajallisemmat, palkkaerot suuremmat ja 

sukupuolistereotypiat vahvempia (Kauhanen & Riukula 2019, 80).   

 

Palkkaeroja voidaan selittää yhtäältä naisten heikompien urakehitysmahdollisuuksien 

ja toisaalta sukupuolittuneesti jakautuneiden ammattien perusteella.  Suomessa on 

lainsäädännön ja toimenpideohjelmien avulla pyritty työelämän eriytymisen 

kaventumiseen, mikä sekä ohjaa mutta myös vääristää tasa-arvon toteutumista 

työmarkkinoilla. McKie ja Jyrkinen (2021, 2) kirjoittaa, että näennäinen sukupuolten 

tasa-arvo suomalaisessa yhteiskunnassa peittää alleen sen, että suomalainen työelämä 

on eriytynyt ja että valtaosa naisista työskentelee matalapalkkaisen hoivan ja 

palveluiden parissa. Urakehitykseen vaikuttavat stereotyyppiset asenteet sekä perhe-

elämän epätasaisesti jakautuvat vastuut. Naisten urakehitystä jarruttaa usein 

“perheiden sisäinen työnjako, perhevapaiden epätasainen jakautuminen sekä 

sukupuolittuneet käsitykset miesten ja naisten roolista ja kyvyistä työmarkkinoilla” 

(Kauhanen & Riukula 2019, 81).   

 

Valintamahdollisuuksia koulutuksessa ja työelämässä kuvaa hyvin se, että työelämä- 

ja koulutusaiheisissa mediakuvastoissa nuorten ja vähemmistöjen kuvissa näkyy 

useimmin “aikuisia, heteroseksuaalisia (ainakin oletetusti), valkoisia, uskonnollisiin ja 

etnisiin vähemmistöihin kuulumattomia, vammattomia ja sukupuoleltaan selvästi 

joko miehiä tai naisia – kuitenkin useammin miehiä kuin naisia” (Lehtonen 2020, 

144). Vahva sukupuolinormi mm. mediassa ja siihen linkittyvät käsitykset 

sukupuolelle sopivasta työstä tai koulutuksesta ohjaavat ihmisiä ja ylläpitävät 
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rakenteita, jotka vaikuttavat työelämän segregaatioon. Samalla tavalla tiettyihin 

ammatteihin voidaan liittää mielikuvia siitä millaisia henkilöitä kyseistä ammattia voi 

harjoittaa.   

 

Butler (2004, 41) kirjoittaa yhteiskunnallisten rakenteiden ja instituutioiden 

säätelevän sukupuolta säännönmukaiseksi ja toisaalta sukupuoleen liitettävät 

käyttäytymismallit ja muut stereotypiat tuottaa sukupuolen säännönmukaisuutta. 

Butler (2004, 42) esittää, että sukupuolen normatiivisuutta tuottava mekanismi on 

kuitenkin myös se, jonka avulla normatiivisuutta voidaan purkaa, koska normin sisään 

mahtuva tekee näkyväksi ja todeksi myös sen mikä on normin ulkopuolella. Tulkitsen 

Butleria työelämän kontekstissa siten, että mikäli normatiivinen työntekijä on 

maskuliininen, odotetaan työntekijältä työssään maskuliinisia ominaisuuksia ja 

samalla työntekijä pönkittää tätä normia käyttäytymällä näiden odotusten mukaisesti. 

Työelämän eriytymisen takia Suomessa on myös eri ammatteihin liitettyjä 

sukupuolinormeja, jotka luovat odotuksia työntekijöille samalla kuin odotukset luovat 

tietynlaista normia tukevaa käyttäytymistä. Näin ollen syntyy kehä, jossa 

sukupuolinormit vaikuttavat työelämän eriytymiseen, joka puolestaan ylläpitää 

sukupuolinormeja.  

2.2 Sukupuolittunut hoiva 

Hoitajien hoitoalalla tekemää työtä kutsutaan hoivaksi. Kaksijakoinen 

sukupuolijärjestelmä on vahvistanut kuvaa naisesta hoivan ja huolenpidon 

asiantuntijana. Suomessa tätä asiantuntijuutta ei ole nähty taloudellisesti arvokkaana, 

sillä sen katsotaan perustuvan kutsumukseen (Hoppania ym. 2016). Lisäksi arvostus 

uusintavaa työtä kohtaan jää jälkeen taloudellisesti tuottavan työn vertailukohteena. 

(Zacharenko ja Elomäki 2022, 3-4) kuvailevat sosiaalista uusintamista, eli uusintavaa 

työtä listaamalla sen sisältämiä toimintoja, jotka linkittyvät mutta eivät rajoitu 

hoivaan. Heidän mukaansa tällaisia toimintoja ovat biologinen lisääntyminen, kodin 

tavaroiden ja palveluiden palkaton tuottaminen (mukaan lukien osa elatuksesta), 

kasvatus sekä seksuaaliset ja emotionaaliset palvelut, joita tarvitaan perheen ja 

parisuhteen ylläpitämiseksi (emt). Vastakkainasettelu tuottavan työn ja uusintavan 

työn sekä tuotannon kesken on nähty rakentuvan ”sukupuolitettuun ja rodullistettuun 

hierarkiaan” (Salmenniemi ym. 2022, 142) ja se niin ikään ylläpitää matalapalkka-

alojen palkkakuoppaa.  
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Kutsumuksella on toinenkin rooli hoitajia koskevassa keskustelussa, sillä se selittää 

myös vaatimuksen hoitajien työnkuvaan kirjaamattomasta vastuullisesta ja 

joustavasta asenteesta (Hoppania ym. 2016, 78; 82). Hoitajan normi on vastuullinen 

ja joustava työntekijä, jolla on asiantuntijuutta hoivasta ja huolenpidosta sekä eri 

alojen lääketieteellistä osaamista. Tämä normatiivinen hoitaja on siis taitava ja 

omistautunut osa terveydenhuoltojärjestelmää. Butlerin (2004, 42) ajatusta mukaillen 

normin sisään mahtuvat osat tekevät todeksi myös sen mikä normiin ei mahdu ja 

hoitajien arvo terveydenhuoltojärjestelmälle on ollut perinteisesti hoitajan normin 

ulkopuolella. Arvo ja status on liitetty ennemmin lääkäreihin ja johtajiin kuin hoitajiin 

tehden terveydenhoitoalan hierarkiat näkyviksi.  

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2022) mukaan terveys- ja sosiaalialalla 

työskentelevistä peräti 86 prosenttia on naisia. Alakohtaista segregaatiota kutsutaan 

horisontaaliseksi, kun taas vertikaalisella segregaatiolla tarkoitetaan työtehtävien ja 

vaatimustasojen sukupuolittunutta jakautumista (Kurvinen ym. 2020, 18). 

Terveydenhoitoalan sukupuolittunut segregaatio on sikäli ilmiötä hyvin kuvaava, että 

etenkin hoitoalan instituutioissa segregaatio on sekä horisontaalista että vertikaalista. 

Hoitoalalla vallitsee hierarkia, jota voidaan sanoa patriarkaaliseksi (Eriksson-Piela 

2003, 22). Hierarkian huipulla olevat johtajat ovat useimmiten miehiä (STM 2020, 

17), ja hoitajista valtaosa on naisia (Sairaanhoitajat 2022).  

 

Työelämän segregaatiota koskeva keskustelu on usein binääristä. Sukupuolten 

monianisuus työelämässä on kuitenkin syytä ottaa huomioon, sillä kaikilla aloilla 

työskentelee ihmisiä, jotka eivät tunnista itseään binäärisessä sukupuolen jaottelussa. 

Pyrin näin ollen välttämään sukupuolten nimeämistä ja tarpeetonta esiintuomista. Osa 

käyttämistäni lähteistä jaottelee työntekijät miehiin ja naisiin ja alat mies- ja 

naisvaltaisiin. Itse pyrin puhumaan matalapalkka-aloista ja vähemmistöasemasta. 

Tarkoitukseni on siten purkaa segregaatiota koskevan keskustelun kaksijakoista 

normia (Butler 2004, 42).    

 

Hoitajien työtaistelun taustalla on tahtotila, jossa hoiva-alan veto- ja pitovoimaa 

saataisiin kohennettua palkkauksen ja työn järjestelyiden avulla. Hoitajat vaativat 

parempaa palkkausta, sillä esimerkiksi Ylen (Virranniemi 2022) mukaan kuntien 

sairaanhoitajilla ja rakennusinsinööreillä palkkaero on kuitenkin 829 euroa 
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kuukaudessa. Lisäksi naisten vuosittainen työtulo on tuhansia euroja pienempi ja ero 

kumuloituu työvuosien karttuessa (Ojala ym. 2019, 641). Tasa-arvoa arvioitaessa on 

myös syytä ottaa huomioon palkka- ja urakehitysten erilaiset mahdollisuudet näissä 

ammateissa ja yleisesti työelämässä. Suomessa sukupuolten välinen palkkaero on 16 

%, mikä tarkoittaa sitä, että naiset tienaavat keskimäärin 84% miesten keskiansiosta. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2022b.) 

2.2.1 Hoiva ja sukupuoliroolit 

Hoivan sukupuolittuneisuutta voidaan lähestyä tarkastelemalla sen stereotypiaa. 

Hoivaaminen on ajateltu olevan naisille ”luonnollista” äitiyden takia, mutta hoivan 

historian tarkastelu osoittaa, että hoivaa on ulkoistettu aikojen saatossa mm. 

imettäjille, kotiapulaisille ja keittäjille (Näre 2012, 93). Hoivan ulkoistaminen, eli 

jonkun palkkaaminen tekemään hoiva omasta puolesta osoittaa, että hoivasta ei pääse 

eroon tekemällä jotain muuta. Ajattelen, että tämä kuvastaa myös hoivan tärkeyttä, 

mutta myös sen sukupuolittuneisuutta: Kun naiset siirtyivät kodeista työelämään, 

hoiva ulkoistettiin tai naisen piti pystyä hoitamaan sekä työ että hoiva, mutta miesten 

osuus hoivasta tai hoivan yhteiskunnallinen arvostus ei noussut (Folbre 2009, 256). 

Hoiva feminiinisenä alueena jää paradoksaalisesti yhteiskunnan katveeseen.  

 

Hoivan tekijöiden arvostus on yhteiskunnallisesti merkittävää, koska se ei vain kuvasta 

yhden ammattikunnan arvostusta yhteiskunnassamme, vaan laajemmin uusintavan 

työn merkitystä sekä sille varattua aikaa ja tilaa elinpiirissämme. Palkatun hoivan 

tekijät ovat usein myös kotona vastuussa hoivasta ja uusintavasta työstä (kts. esim. 

McKie & Jyrkinen 2021; Niemistö ym. 2020), jolloin työn ja perhe-elämän 

yhdistäminen voi olla haastavaa. Joillain työpaikoilla, joissa valtaosa työntekijöistä 

kantaa hoivavastuuta myös kotona on ryhdytty tekemään joustavampia järjestelyjä 

työaikojen suhteen, jotta hoivavastuu kotona on helpompi yhdistää työn kanssa, minkä 

työntekijät ovat kokeneet hyödylliseksi (Niemistö ym. 2020, 100). Tällaisilla 

järjestelyillä työnantaja voi osoittaa kotona tehtävän hoivan tärkeyttä, mutta toisaalta 

samalla vastuu kotona tehtävästä hoivasta kiinnitetään niille, joille se jo valmiiksi 

kasautuu sen sijaan, että pyrittäisiin jakamaan yksityistä hoivavastuuta yhä 

useammalle. 
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Kaksijakoisen sukupuolijärjestelmän rikkominen vaatii maskuliinisuuden ja 

feminiinisyyden konseptien muuttamista. Tronto (2013, 68) esittää, että nämä 

konseptit muuttuvat hoivan ja sen jakautumisen muutoksen yhteydessä. Suomessa 

tällainen muutos voi olla esimerkiksi perhevapaauudistus (Hakala, 2019), jossa 

molemmille vanhemmille korvamerkitään hoitovapaata saman verran. Näin 

mahdollistetaan ensinäkin isien osallistuminen perheen sisäiseen hoivaan ja toisaalta 

myös estetään työmarkkinoilla esiintyvää raskaussyrjintää.  

 

Hoivan tehtävien uudelleen jakamisella on siis merkitystä myös sukupuolten tasa-

arvolle. Maskuliinisuuden sisään tehdään ikään kuin tilaa hoivalle. Jälleen Butleria 

(2004) mukaillen, normin ulkopuolelle jäävä tulee näkyväksi normin avulla: Siinä 

missä maskuliinisuuden ulkopuolelle jäävä hoiva voidaan tehdä näkyväksi ja pyrkiä 

sisällyttämään se rakenteellisella muutoksella osaksi normia, voidaan myös hoitajia 

koskevia normin ulkopuolisuuksia tehdä näkyväksi ja sisällyttää niitä osaksi hoitajan 

ammattia. En halua esittää, että vain tullessaan osaksi maskuliinisuutta hoivan 

arvostus voi kasvaa, mutta kuten Tronto (2003, 80) esittää, perinteiset hoivaan 

liittyvät sukupuoliroolit pitävät pintansa ”kulttuurisessa ajattelussa ja useissa 

julkisissa toimintaperiaatteissamme”.  

 

Nancy Folbren (2009, 256) mukaan naisten siirtyminen kodeissa tehdyn hoivan 

piiristä työelämään ei vapauttanut naisia hoivavastuusta, vaan ajoi heidät 

”umpikujaan”. Folbre (emt.) kirjoittaa, että naisliikkeen ajattelijat eivät painottaneet 

kodissa tehdyn työn tärkeyttä, jotta naisia ei sen myötä rajattaisi koteihin. Toisin 

sanoen, naisten vapautumisen on ajateltu tapahtuvan työmarkkinoilla, mutta kuten 

tiedämme, työelämä on segregoitunut eikä se ole tehnyt tilaa sukupuolten tasa-arvolle. 

Folbre (2009, 313) pohtii myös sukupuolirooleja työelämän ja uusintavan työn 

yhteydessä ja toteaa, että naisten on hankala parantaa taloudellista asemaansa 

menettämättä osaa heidän feminiinisyydestään. Toisaalta sukupuoli- ja 

seksuaalivähemmistöt kohtaavat syrjintää, joka niin ikään huonontaa heidän ja heidän 

perheidensä taloudellisia mahdollisuuksia (Folbre 2009, 314).  

 

Kaksijakoinen sukupuolijärjestelmä näyttää siis ylläpitävän patriarkaalista 

järjestystä, mikä edistää miesten mahdollisuuksia työelämässä ja asettaa hoivan sekä 

uusintavan työn epäsuosiolliseen asemaan. Kun sukupuolittuneita ajattelutapoja ja 
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toimintaperiaatteita rikotaan, rikotaan samalla kaksijakoista sukupuolijärjestelmää, 

missä toinen on toista vahvempi ja näin ollen myös arvostetumpi. Hoivan tehtävien 

jakaantuminen yhä useammalle sukupuolelle tekee hoivan sekä sen tekijät 

näkyvämmiksi ja siten arvostetummiksi. 

2.3 Moninaisuustyö  

Hoiva-alalla on työvoimapula ja alan veto- ja pitovoimaa rajoittaa esimerkiksi 

riittämätön palkkaus ja töiden kuormittavuus (Tevaniemi 2021, 73). Eettinen 

kuormittavuus, eli tilanne, jossa työntekijä joutuu työskentelemään arvojensa 

vastaisesti, on koko sosiaali- ja terveysalalla yleistä (emt.). Koska työyhteisöt hoiva-

alalla ovat hierarkkisia ja johtaminen patriarkaalista (Eriksson-Piela 2003, 22), 

muutosvaatimukset ja sitä koskeva tieto saattaakin nousta alhaalta ylös. Esimerkiksi 

eettistä kuormittavuutta purkaessa, voidaan havaita hoivan sopeutuvan huonosti 

kustannus ja tehokkuusvaatimuksiin, sillä eettinen kuormittavuus johtuu usein siitä, 

että hoiva ”köyhtyy sisällöllisesti” (Näre 2012, 94) tehostuksen myötä ja tällöin hoitaja 

kokee kuormitusta, kun ei voi hoitaa potilasta parhaalla mahdollisella tavalla.  

 

Saresma (2014, 48) kirjoittaa, että feministiseen tutkimukseen ja tietoon liittyy usein 

tavoitteita, joilla on voimaannuttava vaikutus ja se näkyy ”vallan ja patriarkaalisten 

oletusten” paljastamisena ja kritiikkinä. Työtaisteluita seuratessani aloin kuitenkin 

etsimään yhä useammin vastauksia perinteisen uutisten väittämille Instagramista, 

jossa olin alkanut seuraamaan mm. ammattiliiton puheenjohtajaa, tuttuja ja 

tuntemattomia hoitajia sekä julkisuuden henkilöitä, jotka toivat hoitajien tarinoita 

esille. Sosiaalisessa mediassa äänensä kuuluviin saaneet hoitajat ja heidän edustajansa 

toivat Instagramissa esiin omia näkökulmia uutisissa käytyyn keskusteluun tiedottaen 

työstään ja työtaistelusta.   

 

Kelli Boling (2019) on tutkinut feminististä liikehdintää Instagram aineiston avulla ja 

hän havaitsi, että Instagramissa syntyneistä meemeistä kehkeytyi liike, joka ensinäkin 

nostatti paikallisesti keskustelua feminististä kysymyksistä ja toiseksi motivoi ihmisiä 

mielenosoituksiin sekä kirjekampanjoihin asian tiimoilta. Myös Baer (2015) on 

tutkinut feminismin muutoksia sosiaalisen median alustojen kautta ja havainnut, että 

sosiaalisessa mediassa alkunsa saaneet protestit ovat saaneet kannatusta, kun ihmiset 

ovat tukeneet asiaa verkossa tykkäämällä julkaisuista tai lähettämällä viestejä 
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sosiaalisessa mediassa ja lopulta levittäneet asiaa myös verkon ulkopuolella. Bolingin 

ja Baerin tutkimukset osoittaa, että marginaalinen liikehdintä voi saada poliittista 

valtaa sosiaalisen median avulla ja johtaa konkreettisiin muutokseen tähtääviin 

toimiin.  

 

Sara Ahmedin (2017) ajatukset institutionaalisesta moninaisuustyöstä johdattelevat 

tutkimaan valtaa hoitajien näkökulmasta. Ahmed osoittaa, että instituutioissa 

muutoksen ajaminen jää usein vähemmistön harteille ja törmää valtaapitävien 

vastustukseen. Muutosvaatimukset näyttäytyvät enemmistölle negatiivisessa valossa, 

koska heidän asemansa on turvattu ja muutos voisi vaarantaa tämän aseman. Jatkuva 

vaatimus muutokseen turhauttaa sekä muutosta vaativia että muutosta vastustavia. 

Tämä turhautuminen kiteytyy Ahmedin termissä "feministinen ilonpilaaja" (feminist 

killjoy).  

2.4 Valta ja sen liike 

Valtasuhteiden kyseenalaistaminen ja vallan analysointi on perinteisesti ollut 

feministisen tutkimuksen keskiössä. Vallan merkityksen vesittäminen näkyy 

xenofeministisessä manifestissa haluna rikkoa kategoriat ja keskittymät. Vallan 

rinnalle asetetaan pyrkimys vapauteen ja vapaus katsotaan seuraukseksi 

vieraantumisesta (Laboria Cuboniks, 2018). Vapaus vallasta voi kuulostaa 

utopistiselta, mutta vieraannuttaessamme itseämme valtaapitävistä ja itse vallasta, 

teemme tilaa uudelle; esimerkiksi sellaiselle kokemusperäiselle tiedolle 

terveydenhoitoalasta mitä hoitajat ovat työtaistelunsa aikana tuottaneet. 

 

Xenofeminismi (ibid.) pyrkii myös ”lakkauttamaan sukupuolen” eli järjestämään 

yhteiskunnan uudelleen estämällä sukupuolen alle koottuja ominaisuuksia 

elättämästä vallan verkostoa. Toisin sanoen, sukupuolittuneen hoivan ei tarvitse 

ylläpitää sitä järjestelmää, mikä sen on synnyttänyt, vaan hoivan välttämättömyys voi 

”lakkauttaa sukupuolittuneen järjestelmän”. Hoitajien työtaistelu avaa näkymän 

hoivan välttämättömyydelle, jota on vaikea ylittää edes patriarkaalisen normin 

nimissä. Näin ollen valta siirtyy hierarkiassa alaspäin tai sen merkitys vähenee.  

 

Diskursiivisessa tutkimuksessa valta määrittyy sen mukaan, millaisia merkityksiä 

tietyille diskursseille luodaan ja kenen merkitys saa kannatusta (Pietikäinen & 
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Mäntynen 2019, 74). Tutkielmani kontekstissa diskurssit ovat sanoja, joiden avulla 

käydään keskustelua työtaisteluista, hoiva-alasta ja sen työntekijöiden työoloista. 

Sanat saavat eri merkityksiä sen myötä, kuka niitä käyttää ja mistä positiosta käsin. 

Pietikäinen ja Mäntynen (2019, 78) kirjoittaa, että ”vallan saanut diskurssi rajaa pois 

muita mahdollisia tapoja ymmärtää asiaa tai keskustella siitä”. Niinpä valta paikantuu 

sen mukaan, kenen merkitys saa enemmän kannatusta eli kenen merkitykset jäävät 

puheeseen ja keskusteluun elämään. Avaan diskurssin ja vallan yhteyttä lisää 

menetelmä ja analyysi -luvuissa. Haluan tässä kohtaa kuitenkin tuoda esiin 

diskursiivisen vallan merkitystä teoreettisella tasolla. Mikäli aineistosta käy ilmi, että 

hoitajat ovat muuttaneet työtaisteluista käydyn keskustelun suuntaa saamalla 

kannatusta omille näkökulmilleen, saattaa keskustelun valtasuhteet muuttua tai 

niiden merkitys vähenee.  

 

Jos ajatellaan, että perinteisessä mediassa saa äänensä kuuluviin ne, joilla on eniten 

valtaa, muodostaa sosiaalinen media teknologian, jossa ääneen voivat päästä myös 

marginalisoidummat keskustelijat. Hoitajien työtaisteluiden päämäärä on 

ensisijaisesti nostaa hoitajien palkkoja ja näin ollen edistää samapalkkaisuuden 

periaatetta ja työelämän segregaation kaventumista. Se, saavuttavatko hoitajat 

päämääränsä riippuu osittain siitä, kuinka hyvin he saavat omia näkökulmiaan läpi 

työtaisteluita koskevassa keskustelussa.  
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3 Tutkielman tavoitteet, aineisto ja menetelmä 

Tutkielma on laadullinen ja se sijoittuu sukupuolentutkimuksen näkökulmasta 

työelämän segregaation piiriin. Tässä luvussa kerron tutkimuksen tavoitteista, 

aineiston rajauksista sekä käyn läpi tutkimusmenetelmää.  

3.1 Tutkielman tavoitteet 

Tutkimuskysymykseni ovat: 

1) Mitä diskursseja aineistosta voi havaita ja mitä ne kertovat hoitoalan 

ongelmista? 

2) Mitä subjektipositioita aineistosta nousee esiin ja miten valta sijoittuu niiden 

välillä? 

Ensimmäinen kysymys asettaa diskurssit keskiöön ja toinen kysymys liittyy 

subjektipositioihin. Olen etsinyt aineistosta diskursseja, joiden merkitykset eroavat 

riippuen siitä, mistä subjektipositiosta puhe tulee. Diskurssien ja eri 

subjektipositioiden antamat merkitykset avaavat sitä, miten hoitoalan ongelmat 

nähdään ja miten valta liikkuu aineiston muodostamassa keskustelussa. Yksi tapa 

tutkia diskursiivisen vallan liikettä on hahmottaa miten hoitajien ulostulot 

sosiaalisessa mediassa ovat vaikuttaneet perinteisen median uutisointiin (Boling 2019, 

967). 

3.2 Aineisto 

Aineisto on rajattu ajankohdan mukaan, siten, että uutisartikkeleita on haettu ajalta 

30.3.-1.4.2022 eli hoitajien lakon alkua edeltäviin ja lakon ensimmäiseen päivään. 

Työtaistelut olivat edenneet tässä kohtaa siihen, että neuvottelut keskeytyivät ja 

siirtyivät sovitteluun, jonka myötä lakkovaroitus oli annettu. Lakkoa oli poliittisella 

päätöksellä siirretty kahdella viikolla, ja tilanne oli lakon alussa kärjistynyt.  

Instagramin julkaisujen ajankohdan oli aluksi tarkoitus olla sama kuin 

uutisartikkeleiden, mutta otos olisi jäänyt liian pieneksi, joten niitä on haettu 

aikavälillä 30.3.-5.4.2022. Sekä sosiaalisen median että uutisartikkeleiden haku on 

keskitetty yhteen uutisten toimittajaan ja yhteen Instagram -tiliin, jotta aineisto olisi 

helpommin hallittavissa. 
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Yle valikoitui uutisartikkeleiden hakualustaksi, koska se on valtakunnallinen, julkinen 

ja ainakin joillain mittapuilla myös riippumaton (Niemi 2017). Käytin uutisia 

hakiessani hakusanana ”hoitajalakko”.  

 

Tilastollisesti Facebook vastaisi Instagramia paremmin hoitajien demografista 

jakaumaa, eli työikäisiä naisia (Kohvakka & Saarenmaa 2021), mutta Instagramin 

yhteys aktivismiin (Barbala 2020; Baer 2015; Boling 2019) ja alustan 

helppokäyttöisyys vaikutti siihen, että valitsin julkaisuja juuri Instagramista aineiston 

osaksi. Instagramin julkaisut ovat yhdeltä tililtä, jonka ylläpitäjä on itse kätilö sekä 

valokuvaaja. Kyseinen ylläpitäjä on ottanut itse kantaa hoitajia koskevana 

keskusteluun ja kuvannut ja tuonut esiin kollegoidensa asiaa. Valitsin kyseisen 

Instagram-tilin tutkimuksen aineiston osaksi, koska sen sisältö oli helposti 

ymmärrettävää ja löysin siitä diskursiivisia yhtäläisyyksiä uutisaineiston kanssa. 

Seurattuani useita muita tilejä huomasin valitun tilin tiivistävän ja välittävän hoitajien 

näkökulmaa laajasti ja myös säännöllisesti. Toisin sanonen, tilin ylläpitäjä esitti 

ajankohtaisia ja taustoitettuja näkemyksiään perinteisessä mediassa esitetyille 

väitteille ja lisäksi tilillä oli haastateltu muitakin hoitajia, joten näkökulmat eivät olleet 

yksin hänen. Aineistossa on mukana kaikki tilin julkaisut yllä mainitulta aikaväliltä, 

jolloin tilillä oli vain työtaistelua koskevia julkaisuja. 

 

Keskityn aineiston analyysissä uutisten ja Instagram-julkaisujen tekstien kielelliseen 

tarkasteluun, jolloin keskustelun ääriviivat on helpompi hahmottaa. Jätän siis 

aineiston kuvat analyysin ulkopuolelle.  

 

3.3 Tutkimusmenetelmä 

Hoitajien työtaistelusta käytyä keskustelua voi tarkastella monesta eri näkökulmasta. 

Se mistä ja kenen äänellä keskustelua käydään ei ole yhdentekevää, sillä 

kielenkäyttöön liittyy sosiaalinen aspekti, joka muokkaa kielenkäytön kohdetta (kts. 

esim. Pynnönen 2013; Pietikäinen & Mäntynen 2019). Diskursiivisessa tutkimuksessa 

etsitään kielenkäytöstä tätä sosiaalista aspektia ja sen materialisoitumista 

laajemmassa kontekstissa ajatuksena pohtia millaisia totuuksia ja merkityksiä 

kielenkäyttö tuottaa kohteestaan missäkin kontekstissa (Pietikäinen & Mäntynen 

2019, 73).   
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Tarkoitan diskurssilla tässä tutkielmassa merkityksien luomisen tapoja, jotka ovat 

muodostuneet historiallisesti sekä sosiaalisesti ja jotka muokkaavat puheen kohdetta. 

Diskurssi tässä yhteydessä myös uudistaa kohdettaan rakentaen siitä uutta tietoa ja 

luoden erilaisia ymmärtämisen tapoja sen ympärille (Pietikäinen & Mäntynen 2019, 

35.) Diskurssin voi ajatella värikkääksi palloksi, joka saa aina uudenlaisia kuvailemisen 

tapoja, mitä useampi sitä on pyörittänyt ja tutkinut eri asennoissa. Kun pallo päätyy 

juuri tähän tutkimuksen kontekstiin, siinä on mukana edellisten pallon 

pyörittelijöiden jäljet, jonka lisäksi ja joiden kautta tämän tutkimuksen 

subjektipositiot rakentavat pallosta uusia merkityksiä ja tulkintoja.  

 

Tutkielman aineistosta koodatut diskurssit ovat sanoja, joilla voi kuvata tiettyä osaa 

aineiston keskustelussa. Ne tuovat esiin eri näkökulmia eri subjektipositioissa ja tuovat 

keskusteluun moniäänisiä merkityksiä sekä uutta tietoa. 

Esimerkiksi huolidiskurssin alle mahtuu sellaisia käsitteitä kuin potilasturvallisuus ja 

suojelutyö. Nämä käsitteet ovat oleellinen osa työtaistelusta käydyn keskustelun 

laajempaa kontekstia ja niiden käsittely sanan "huoli" alla auttaa ymmärtämään eri 

subjektipositioiden näkemyksen näiden käsitteiden kautta. 

 

Tutkin aineistoa moniäänisyyden (Pynnönen 2013, 14) näkökulmasta. Pynnönen 

(emt.) kirjoittaa: ”Ääneen pääsy tai äänen epääminen on yksi tapa tarkastella 

kielenkäyttöön kytkeytyvää toimijuutta ja valtaa.” Diskurssien avulla pyrin 

tarkastelemaan aineistossa esiintyviä ääniä ja niiden käyttämää valtaa. Kenen ääni 

kuuluu missäkin mediassa, eli genressä ja miten valta liikkuu eri subjektipositioiden 

välillä?  

 

Subjektipositioilla tarkoitan diskursseja käsitteleviä osapuolia keskustelussa eli 

aineiston eri ääniä (Pietikäinen & Mäntynen 2019, 185; Pynnönen 2013, 14) Vaikka 

aineistoni on rajattu yhteen mediataloon ja yhteen Instagram-käyttäjätiliin, 

tarkastelen niiden avulla nimenomaan subjektipositioita, kuten ”työnantajapuoli” ja 

”työntekijäpuoli”. Valta kiinnittyy tiettyihin positioihin ja diskursseihin, mutta se voi 

myös liikkua positioiden ja diskurssinen välillä. Pietikäinen & Mäntynen (2019, 73) 

kirjoittaa käsitteisiin ja asioihin liittyvästä ”merkityskamppailusta”, jossa eri osapuolet 

tarjoavat kontekstille oman näkökulman mukaista määritelmää ja pyrkivät 
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keskustelussa ”saamaan oman määritelmänsä läpi”. Tähän merkityskamppailuun 

liittyy myös kamppailu vallasta. 

 

Mats Nylund (2009) on tutkinut sairaanhoitajien työtaisteluista tehtyä uutisointia 

journalismin ja työmarkkinajulkisuuden näkökulmasta pitkällä aikavälillä ja hän tuo 

ilmi, että uutisissa ääneen pääsy liittyy siihen, mistä näkökulmasta uutisia tuotetaan. 

Nylund kirjoittaa (2009, 74), että diskurssit liittyvät valtaan niiden muodostaessa 

pitkään jatkuvan ”puheavaruuden” ja saadessaan konkreettisia merkityksiä ja 

muotoja. Olen havainnut aineistossa tällaisen ”puheavaruuden”, jota kutsun 

keskusteluksi.  

 

Aineiston subjektipositioita tarkasteltaessa työnantajaosapuoli on institutionaalisen 

hierarkian yläpäässä ja siten valta on lähtökohtaisesti kiinnittynyt siihen positioon. 

Diskursseille annettujen merkitysten myötä valta keskustelussa liikkuu hoitajien ja 

työnantajan välillä sen mukaan, kumpi positio saa enemmän huomiota ja kumman 

ajama agenda jää elämään yhteiskunnallisessa keskustelussa ”totuutena” (Pietikäinen 

& Mäntynen 2019, 77).     

 

Se, mitä uutisia yhteiskunnassa tuotetaan ja mistä näkökulmasta on tärkeää, koska 

"kielenkäyttö on aina osa yhteiskunnallista toimintaa" (Pynnönen 2013, 5). Näin ollen 

myös uutisiin vastaaminen tai niiden kommentointi ovat osa tätä yhteiskunnallista 

keskustelua (Boling 2019, 967). Aineiston eri osat ovat kerätty eri medioista eli 

diskurssianalyysin sanastoa käyttäen, eri genreistä. Pynnönen (2017, 14) kuvaa genrejä 

”jollekin mediainstituutiolle ominaisena lajityyppinä”, jonka avulla eri medioiden 

osuudet aineistossa voidaan ”jaotella erilaisiin kokonaisuuksiin tai myös arvottaa”. 

Koska aineiston uutisosuudessa ei tuotu lakon alkuvaiheissa riittävästi hoitajien 

näkökulmaa esiin, pidin tärkeänä etsiä aineistoa myös sieltä, missä hoitajien ääni oli 

kuuluvilla. Sen myötä aineiston eri genret toivat esiin subjektipositiot, joiden välistä 

valtaheilahtelua on mielekästä tutkia diskurssien avulla.  

 

Tarkastelemalla aineistoa sekä subjektipositioista että diskursseista käsin on 

mahdollista luoda kuva keskustelusta, jonka sisällä sekä luodaan kuvaa hoitoalasta että 

pyritään muuttamaan sitä. Hoitoalan segregoitunut luonne ja hoitajien matala 

palkkaus sekä vaikeat työolot piirtyvät keskustelun taustakuvaksi (liite 1). Työtaistelu 
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ja sen kommentointi näkyy tämän taustakuvan edustalla valtasuhteina, jotka toisaalta 

asettuvat patriarkaaliseen hierarkiaan eli hoitoalan johtamisjärjestelmään sekä 

hoitajien työtaistelussa käyttämään valtaan, jota he ovat saavuttaneet sosiaalisen 

median avulla. Vaikka uutisten seasta löytyy myös hoitajien asiaa puoltavia 

kommentteja, ne eivät tule työnantajaosapuolen positiosta. Uutisartikkeleiden 

enemmistö kuitenkin tuo johtajien, eli työnantajan näkökulmaa esille ja näin ollen 

avaa kuvaa hierarkkisesta johtamisesta ja keskustelun toisesta osapuolesta.  

 

Pynnösen (2013, 5) mukaan diskurssin tutkimuksessa tarkastellaan ” sekä 

kielenkäytön ja sosiaalisen toiminnan samankaltaisuutta ja järjestyneisyyttä että 

tämän toiminnan muuttumista, uudistumista ja innovaatioita”. Menetelmänä 

diskurssianalyysi näin ollen tukee tutkimukseni tavoitteita ja tutkimuskysymystä, 

joiden tarkoituksena on etsiä aineiston osien (eri medioiden eli genrejen), 

subjektipositioiden sekä diskurssien avulla tilaa työelämän segregaation 

kaventumiselle.  

3.4 Eettinen näkökulma ja tutkijapositio 

Vaikka aineistoni kaikki osat ovat julkisesti saatavilla, olen pyrkinyt aineiston 

anonyymiin käsittelyyn. Olen anonymisoinut kaikki aineistoviittaukset, sillä 

tarkoitukseni ei ole analysoida kenenkään kommentteja henkilökohtaisesta positiosta 

käsin, vaan nimenomaan diskursiivisesta subjektipositiosta käsin. Lisäksi koen 

tutkimuseettiseksi vastuuksi käsitellä aineistoa siten, ettei henkilöllisyydet paljastu. 

Olen informoinut aineiston Instagram -tilin ylläpitäjää ja pyytänyt häneltä lupaa 

sähköpostitse materiaalin käyttöön. Lisäksi olen lähettänyt hänelle EU:n yleisen 

tietosuoja-asetuksen ja Helsingin yliopiston ohjeiden mukaisen tietosuojailmoituksen. 

Viittaan aineistoni uutisiin kirjaimella U ja juoksevalla numerolla, joka viittaa 

julkaisuajankohtaan siten, että U1 on julkaistu ensimmäisenä ja U41 viimeisenä sekä 

Instagramin julkaisuihin I1-I17. Lisäksi viittaan henkilön ammattinimikkeeseen enkä 

nimeen mikäli tarve vaatii.   

 

Maisteritutkielmani sai alkunsa mielenkiinnostani hoitajien työtaistelua kohtaan. 

Olen itse valmistunut sosiaalialan matalasti palkattuun ammattiin ja näin ollen 

kiinnostus sellaisten rakenteiden horjuttamiseen, jotka pitävät sotealaa 

palkkakuopassa on kohdallani ilmeistä. Ammatissani sosiaaliohjaajana, olen tehnyt 
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merkityksellistä ja vaativaa työtä mm. lähisuhdeväkivaltaa pakeneville henkilöille 

tarkoitetussa turvakodissa, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastustavassa projektissa 

sekä lastensuojelun jälkihuollon nuorille tarkoitetussa asumisyksikössä. Käytännössä 

tämä työ on ollut heikossa asemassa olevan yksilön ohjausta ja tukemista, 

yhteiskunnallisesti sen voidaan katsoa tuottavan turvallisuutta sekä hyvinvointia ja 

tukevan ihmisoikeuksien toteutumista. Työstäni maksettu palkka ei kuitenkaan vastaa 

työn merkitystä ja vastuuta. Lisäksi olen ollut sosiaaliohjaajan työssä jatkuvasti 

sellaisessa tilanteessa, missä työni tavoitteet ei toteudu, koska en voi ohjata asiakasta 

eteenpäin hänen tarvitsemiinsa palveluihin niiden resurssipulan vuoksi. Käytännössä 

tämä on jättänyt minut sellaisiin tilanteesiin, joissa esimerkiksi etsin psykoottista 

nuorta metsästä, koska poliisi eikä ambulanssi pääse paikalle tai yritän estää väkivaltaa 

kokenutta perheenäitiä tekemästä itsemurhaa, koska psykiatrisella osastolla ei ole 

tilaa. Toisin sanoen sotealan resurssipulan korjaaminen on oman työni kannalta 

ehdottoman tärkeää. Koen samaistumista kuvailuihin hoitajien työoloista sekä 

hierarkkisiin johtamistapoihin törmäämisestä ja resurssipulan kasvattamasta 

vastuusta.  

 

Tutkijan positioni ei siis tästä näkökulmasta ole objektiivinen. Asemani työelämässä 

on lähempänä hoitajia kuin johtajia ja tästä syystä minun on vaikeampi ymmärtää 

esimerkiksi vastuuta johtajien näkökulmasta. Omasta positiosta en voi myöskään 

tietää millaiset reunaehdot vaikuttavat siihen, miten johtajapositio kommentoi 

keskustelussa. Toisaalta työn tuoma kokemus ja sen tarjoama samaistumispinta 

hoitajien kokemukseen antaa mahdollisuuden ymmärtää ja käyttää sellaista tietoa, 

mikä perustuu ajankohtaiseen kokemukseen hoitajien työstä. Mauthner ym. (2002) 

kirjoittaa tutkijan vastuusta tiedon tuottamisessa suhteessa niihin keneltä ja kenelle 

tieto on tuotettu. Esimerkiksi päätös siitä, mitä aineistoon otetaan mukaan ja mitä 

jätetään sen ulkopuolelle sekä mitä analyysissä painotetaan ja ylipäätään tuodaan 

esille, on osa tutkijan omaa tulkintaa ja siten osa eettistä dilemmaa (Mauthner ym. 

2002, 129). Vaikka keväällä 2022 huomasin hoitajien työtaistelun kirvoittavan 

kärkeviä mielipiteitä puolesta ja vastaan, pyrin keräämään aineistoni sellaisista 

lähteistä, joissa sisältö ei muodostunut pelkistä mielipiteistä, kuten 

uutiskommenteissa tai meemisivustoissa. Etsin tarkoituksella aineiston lähteeksi 

materiaalia, jossa painottui asiapitoiset kommentit, joista löytyisi yhteneväisiä 

diskursseja. Lisäksi rajasin aineistoa ajallisesti, mikä tuntui objektiiviselta ratkaisulta. 
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Vaikka aikarajaus ei olekaan sama molemmissa aineiston osissa, sen tarkoitus on 

löytää molempien osien välille tasapainoa määrällisesti.  

 

Ehkä tärkeimpänä itsereflektion kohtana tutkielmassani olen pyrkinyt tuomaan 

työelämän segregaatioon liittyvää tietoa objektiivisesti esille, kuitenkin tiedostaen 

oman ammattini asettaman lähtökohdan. Silti, ja ehkä juuri siksi pidän hoitajien 

tuottamaa tietoa tärkeänä kahdesta syystä: kokemukseen perustuva ajankohtainen 

tieto hoitajien työstä ja hoitoalan tilanteesta voi muuttaa käsityksiä sotealasta ja sen 

vaatimista resursseista. Toiseksi hoitoalalla tehtävä työ koskettaa valtaosaa 

suomalaisista, mutta sotealaa koskeva kriisi ei ole välittynyt esiin tuotujen tilastojen 

avulla laajaan tietoisuuteen samalla tavalla, kun se, että hoitajat kertovat esimerkiksi 

vastasyntyneen tehohoidon vaarantuneen hoitajapulan vuoksi jo vuosia. Hoitajien 

tarinat alan kriisistä konkretisoivat sen, miksi ala tarvitsee lisää resursseja. Toisin 

sanoen pidän tärkeänä tuoda tätä hoitajien tuottamaa tietoa esiin myös tieteellisessä 

kontekstissa, ja asemani sote-ammattilaisena mahdollistaa sellaisen tiedon 

tunnistamisen. 

3.5 Tutkielman vaiheet 

Kävin aineiston läpi useampaan kertaan. Ensimmäisellä kerralla järjestelin tiedostot 

koneella tulostusta varten, toisella kerralla järjestin tulostetun aineiston ajallisesti ja 

kolmannella läpikäynnillä hahmottelin esiin nousevia diskursseja ja subjektipositioita. 

Koodatessani aineistoa kolmannella kerralla, merkitsin aineiston ääniä ja teemoja eri 

väreillä ja pyrin luomaan mielessäni kuvaa keskustelusta, joka aineistossa syntyi. 

Samalla hahmottelin tutkimuksen menetelmän merkitystä. Tästä syntyi kaavio, joka 

näkyy liitteessä 1. Kaaviossa näkyy diskurssit ja subjektipositiot, jotka hahmotin 

aineistosta ja niiden välillä liikkuvan vallan.  

 

Koodatessani aineistoa neljännen kerran kiinnitin huomiota subjektipositioihin, eli 

työnantajaosapuoleen ja hoitajiin sekä heidän edustajiinsa. Tällä kertaa tein 

aineistosta poimintoja näkökulmaeroista subjektipositioiden välillä keräämällä 

aineistosta lainauksia ja merkitsemällä ne. Silmäilin aineistoa myös siinä valossa, 

miten subjektipositioiden ääni kuului eli genreissä ja päädyin laskemaan eri 

asiantuntijoiden kommenttien määrän molemmissa genreissä. Tämän seurauksena 

syntyi taulukko, joka näkyy liitteessä 2. 
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Neljännellä kerralla keskityin diskursseihin tarkoituksena etsiä keskeisiä käsitteitä, 

joilla aineiston sisältämää keskustelua voisi analysoida. Pyrin kiinnittämään huomiota 

myös niihin diskursseihin, jotka jäivät piiloon. Tein diskurssien ja niiden merkitysten 

ympärille jälleen värikoodijärjestelmän, jonka avulla hahmotin mihin diskursseihin 

kannattaa paneutua. Värikoodit vastasivat mahdollisia diskursseja sekä 

subjektipositioita ja tarkastelin mitkä värit olivat aineistossa eniten ja vähiten 

käytössä. Värikoodijärjestelmä auttoi näin ollen minua hahmottamaan sitä, miten 

diskurssit muodostuivat, mitä ne sisälsivät ja kenen äänenpainot kuuluivat missäkin 

genressä. Hahmotettuani diskurssit mietin, millä tavalla niihin suhtauduttiin eri 

subjektipositioista käsin ja mitä hoiva-alan ongelmia eri suhtautumistavat toivat esiin.  
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4 Subjektipositiot ja keskeiset diskurssit hoitajien työtaistelua 

koskevassa keskustelussa 

Aineiston uutisgenressä tulee esiin subjektipositioiden jako työnantajaosapuoleen ja 

hoitajiin, joka avaa näkymän keskustelulle näiden positioiden välillä. Aineiston 

lainaukset ovat yksittäisten henkilöiden tekemiä, mutta tarkastelen niitä nimenomaan 

eri äänenpainoja yhteen kokoavista subjektipositioista käsin. Instagram-julkaisuissa 

painottui hoitajien asia ja sieltä pystyin etsimään keskeisiä diskursseja ja niiden 

tuomia näkökulmaeroja subjektipositioiden välillä. Hoitajat eivät ole homogeeninen 

ryhmä, eikä heidän suhtautumistaan työtaisteluun tai siitä käytyyn keskusteluun voi 

kiteyttää yhden hoitajan Instagram-julkaisujen perusteella. Viittaankin ”hoitajat” 

termillä subjektipositioon, joka on aineiston keskustelussa yksi osapuoli ja tähän 

subjektipositioon liittyy myös palkansaajajärjestöjen edustajat. Samoin 

työnantajaosapuoli on positio, jonka sisällä voi olla eri ääniä, mutta tässä yhteydessä 

viittaan työnantajaosapuoleen subjektipositiona. Liitteessä 2 on paikannettu 

subjektipositioiden, diskurssien ja genrejen osuutta keskustelussa. Tässä luvussa on 

tarkoitus esittää keskustelun osapuolten näkökulmia eri subjektipositioita ja 

diskursseja kuvaillen ja siten edetä itse analyysiin. 

4.1 Subjektipositiot 

Aineisto on moniääninen, mikä tarkoittaa ”monen eri lähteestä peräisin olevan äänen 

läsnäoloa kielenkäytössä” (Pietikäinen & Mäntynen 2019, 185).  Subjektipositioilla 

tarkoitan tässä yhteydessä niitä eri ääniä, jotka rakentavat keskustelussa merkityksiä 

omasta positiosta käsin pyrkien vakinaistamaan ne mahdollisimman pysyviksi 

totuuksiksi. Subjektipositioihin näin ollen liittyy kamppailu vallasta diskursseille 

annettujen merkitysten ja niiden totuudellisuuden kautta (Pentikäinen & Mäntyniemi 

2019, 73). Esimerkiksi työnantajaosapuolen ääni tarkoittaa laajemman joukon ääntä 

ja se koostuu yksittäisistä kannanotoista, jotka tukevat tästä positiosta luotua 

merkitystä keskustelussa.  

 

Nylund havaitsi tutkimuksessaan, että vuosina 1954-1968 hoitajien työtaistelua 

koskevissa uutisissa oli enimmäkseen äänessä lääkärit, kun taas vuosien 1983-1995 

uutisissa ääneen pääsivät yhä useammin hoitajat ja ”työnantajien ääni oli selvästi 

heikompi” ja tultaessa vuoden 2007 työtaistelun kohdalle uutisten näkökulmat 
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moninaistuivat (Nylund 2009, 80; 82; 83). Nylundin tutkimuksen valossa onkin 

mielenkiinoista, että subjektipositioiden näkökulmasta tehty aineiston läpikäynti 

näytti siltä, että työnantajaosapuoli on päässyt uutisgenressä ääneen useammin, kuin 

työntekijäosapuoli. Toisaalta ajallisesti aineiston alkuun sijoittuvissa uutisissa 

korostui enemmän työnantajaosapuolen kommentit, kun taas työtaisteluiden edetessä 

oli otettu laajemmista positioista kantaa. Hoitoalan vertikaalista segregaatiota 

aineiston uutisgenre kuvaa erityisen hyvin: Subjektiposition sisään mahtui peräti 17 eri 

johtajanimikettä, joista käsin kommentteja oli annettu.  

 

Hoitajaosapuolen subjektipositiossa nähtiin palkansaajajärjestön edustajien hajontaa 

ja kommentteja oli pyydetty seitsemältä eri ammattijärjestön 

työntekijältä. Ammattijärjestöjen edustajien lisäksi hoitajien positiota aineiston 

uutisosuudessa toi esiin yksi sairaanhoitaja. Lisäksi kommentteja oli kahdelta 

potilaalta, kahdelta professorilta ja yhdeltä tutkijalta.  

 

Kaiken kaikkiaan uutisgenren äänenpainot jakautuivat siten, että työnantajapositiosta 

käsin kommentoitiin 41 kertaa ja hoitajapositiosta käsin 18 kertaa. Uutisartikkeleiden 

kommentit ja niiden jakautuminen eri subjektipositioiden välillä 

ammattinimikkeineen on listattu taulukkoon liitteessä 1. Niin sanottuja objektiivisia 

subjektipositioita aineiston uutisgenressä edustivat valtakunnansovittelija ja kolme 

päättäjää. Diskurssien tutkimuksessa tosin päättäjien objektiivisuus kyseenalaistuu.  

Aineiston sosiaalisen median osuus kattaa 17 Instagram -julkaisua yhdeltä tililtä. Tiliä 

ylläpitää kätilö, joka kuuluu ammattijärjestöön. Tässä aineiston osassa äänessä oleva 

subjektipositio on hoitajien ja heidän edustajien (hoitajat, hoitajajärjestöt, hoitoalan 

ammattilaiset, jne.).  

 

Julkaisuissa on tuotu esiin eri positioita, mutta vahvin äänenpaino on "hoitajilla" ja 

"hoitoalalla". Viestit osoitetaan tästä positiosta käsin pääosin "päättäjille"; 

"valtiovallalle" ja "kansanedustajille" sekä "johdolle", millä viitataan hoitoalan 

johtajiin. Toisinaan viesti on osoitettu myös suomen kansalaisille; "sinulle" ja "kaikille 

meille".  

 

Näkökulma vaihtelee subjektipositioiden välillä, vaikkakaan ei neutraalisti. Useat 

julkaisut vastaavat julkisuudessa esiin tuotuihin työnantajaosapuolen näkökulmiin ja 
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tämä näkökulma on tuotu julkaisuissa esiin. Mielenkiintoista on se, että sosiaalisen 

median genressä vahvasti esiintyvät subjektipositiot ja niiden keskustelu näyttäytyy 

myös aineiston uutisosuuden myöhemmissä artikkeleissa. Voidaan siis pohtia 

sosiaalisen median vaikutusta uutisten näkökulmaan. 

4.2 Huolidiskurssi 

Aineistossa huolidiskurssia tuottavat sekä työnantajapositio että hoitajapositio. 

Huoleen liitetään erilaisia merkityksiä ja se kohdistuu subjektiposition mukaan 

työtaistelun aiheuttamaan vaaraan potilaille tai työvoimapulan aiheuttamaan vaaraan 

pidemmällä aikavälillä. Huolidiskurssia tuotetaan tulevaisuuspuheen avuksi, jossa 

tulevaisuus rakentuu puheessa uhkakuvien avulla (Nylund 2009, 86). 

 

Voi olla, että jos jotain tapahtuu, me emme voi auttaa. On mahdotonta 

hoitaa kaikkia potilaita tällaisessa tilanteessa. -- Uskon, että sotaa 

Ukrainassa voi verrata tähän tilanteeseen. (U28, sairaanhoitopiirin 

johtajaylilääkäri) 

 

Olen huolissani hoitajana. -- Lakko ei vaaranna potilasturvallisuutta, 

hoitajapula vaarantaa- Mistä saadaan lisää hoitajia? Kuka haluaisi alalle, 

joka on toistuvasti otsikoissa huonon palkan ja työolojen takia? Olen 

huolissani potilaana. Olen huolissani ylikuormittuneista hoitajista. Olen 

huolissani hoitojonoista. --- Kuka hoitaa minua, kun olen vanha? (I6, 

röntgenhoitaja) 

 

Yllä olevissa lainauksissa kuvastuu huoli. Työnantajapositio on huolissaan 

lakonaikaisesta potilasturvallisuudesta jopa siinä määrin, että vertaa tilannetta 

Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa. Samainen kommentoija pyysi myöhemmin 

anteeksi (U35) ”epäonnistunutta kielikuvaa” ja kertoo tarkoittaneensa 

sairaanhoitopiirin ”siirtymistä täysvalmiuteen”, jota ”käytettäisiin, jos maassamme 

olisi sota”. Vaikka kommentti aiheutti yleistä hämmennystä työtaistelua koskevan 

keskustelun piirissä, se kuvaa työnantajaosapuolen kokemaa huolta lakon tuomista 

erityisjärjestelyistä. Röntgenhoitajan kommentissa näkyy puolestaan huoli hoitoalan 

tulevaisuudesta ja hoitajakollegoiden kuormituksesta niin hoitajan kuin potilaankin 

näkökulmasta.  
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Lakon vertaaminen sotaan ja valmiustilasta puhuminen viestivät vakavasta tilanteesta. 

Työnantajan suora kommentti, ettei terveydenhuollossa pystytä auttamaan ja 

epätarkka viittaus ”jos jotain tapahtuu” on ikään kuin varoitus; lakon uhatessa 

terveydenhuolto ei pysty vastaamaan kaikkien potilaiden terveydestä. Vaikka huoli 

kohdistuu potilaisiin (joita ei välttämättä pystytä hoitamaan), näkisin sen myös 

viittaavan terveydenhuollon kykyyn vastata kansalaisten terveydestä kriittisessä 

tilanteessa. Röntgenhoitajan huoli kohdistuu sen sijaan lakon yli ja antaa 

samaistumispintaa pohdinnalla siitä, kuka meitä hoitaa, kun olemme vanhoja. Myös 

röntgenhoitaja pohtii terveydenhuollon kykyä vastata potilaan terveydestä, mutta ei 

pelkästään lakon aikana. 

 

Normatiiviset odotukset vahvistavat normia, mutta myös tekevät tilaa normin 

ulkopuolisuudelle (Butler 2004, 42). Sotaan viittaava huoli on vakavaa ja se on myös 

maskuliinista. Se tulee subjektipositiosta, jolla on valmiiksi valta puolellaan. Johtaja-

asema, sotaan viittaava retoriikka ja vaarasta viestiminen vahvistaa tätä 

subjektipositiota valta-asemassaan. Hoitajan huoli kohdistuu hoivaan nyt ja 

tulevaisuudessa eli hoitajan huoli osuu perinteisen feminiinisen piiriin. 

Subjektipositioihin, eli näissä kommenteissa johtajaylilääkäriin ja hoitajaan, 

kohdistuvat normatiiviset vaatimukset, joita he vahvistavat kommenteillaan. Samalla 

heidän huolensa viestii hoivan tärkeydestä ja ennen kaikkea hoitajien tärkeydestä. 

Johtaja ei ehdota itseään kriisin ratkaisuksi, vaan viittaa valmiustilanteeseen, johon 

joudutaan, jos hoitajat menevät lakkoon. Röntgenhoitaja pohtii kuka häntä hoitaa 

vanhana, jos hoitajapula jatkuu. Hoivan merkitys konkretisoituu myös tässä 

pohdinnassa. Johtajan positio voi olla perinteisesti vahvempi hoitajan positioon 

verrattuna, mutta kommentit eivät pohdi johtajien merkitystä, vaan huoli liittyy 

vahvasti hoivan tekijöihin nyt ja tulevaisuudessa. Mikäli normi vahvistuu näissä 

kommenteissa, paljastaa se myös sen mitä kommenteissa ei suoraan sanota ja näin 

ollen luo merkityksen tärkeälle hoivalle ja tärkeille hoitajille. 

 

Huolidiskurssin sisään mahtuu siis hoivan ja hoitajien merkitys yhteiskunnalle. 

Kysymystä on käsitelty aineistossa potilasturvallisuuden kontekstissa. Työnantajan 

subjektipositiosta käsin välittyy akuutti huoli siitä, miten potilaat saadaan hoidettua 

lakon aikana, kun taas hoitajien subjektipositiosta käsin huoli kohdistuu 
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potilasturvallisuuteen laajemman aikavälin, alan työvoimapulan ja hoitajien 

kuormituksen näkökulmasta. Lakon aikaista potilasturvallisuuden vaarantumista 

keskustelussa kommentoidaan suojelutyön ympäriltä. Suojelutyö on työtä, joka jää 

lakon ulkopuolelle ja josta neuvotellaan työntekijöiden ja työnantajien kesken (U7).  

 

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on huoli ammattiliittojen esittämän 

suojelutyövoiman riittävyydestä lakon aikana. Pelkona on potilaiden 

hengen ja terveyden vaarantuminen. (U9, alaotsikko)  

 

Toisin sanoen, jos työrauhan ajan henkilöstömitoitus on riittämätön, ei 

niistä ole mahdollista kutsua suurempaa suojelutyöresurssia paikalle 

työriidankaan aikana. (I8, kuvateksti)  

 

Kentältä tuleva viesti vahvistaa, että suojelutyömiehitys jopa paikoin 

ylittää työrauhan ajan olosuhteet. Potilasturvallisuus ei ole ollut uhattuna 

lakon vuoksi. (I11 teksti julkaisun kuvassa) 

 

Suojelutyön määrästä lakon aikana käytiin kiivasta keskustelua ja yllä olevista 

lainauksista tulee esiin näkökulmaerot subjektipositioiden välillä. Työnantajan 

näkökulmasta suojelutyötä ei saatu riittävästi, koska ” työntekijäjärjestöjen kanta on 

vielä hyvin tiukka” koskien suojelutyötä (U5, shp:n johtaja). Hoitajat puolestaan tuovat 

esiin, ettei suojelutyöhön saada riittävästi henkilökuntaa, koska sitä ei ole lakon 

ulkopuolellakaan saatavilla. Näyttää siltä, että työnantaja olisi halunnut suojelutyöhön 

enemmän hoitajia ja hoitajat eivät suostuneet siihen, että suojelutyövoima ylittäisi 

normaalimiehityksen, koska lakon tarkoitus oli nimenomaan osoittaa, että 

henkilökuntaa ei ole riittävästi työrauhankaan aikana.  

 

On äärimmäisen surullista, että vaadittiin lakko, jotta ylin johtokin ehkä 

nyt viimein herää ymmärtämään, mitä hoitajapula konkretiassa 

tarkoittaa. Ei ole hoitajia jonoksi lähikuntaan asti. Ei ole edes pihatielle. 

Ei ole aina edes seuraavaan puutevuoroon ottaa työntekijää. (I8, 

kuvateksti) 
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Koska valtiolla on velvollisuus kansalaisten hengen ja terveyden suojaamiseen, 

päättäjät kiinnittivät huomiota potilasturvallisuutta koskevaan keskusteluun.  

 

STM huolestui hoitajalakon seurauksista potilasturvallisuudelle - hallitus 

valmistautuu pakottamaan lisää hoitajia töihin lainsäädännöllä (U17, 

otsikko) 

 

Tarvitsemme keinoja saada enemmän hoitajia töihin ja palkkaus on osa 

työhyvinvointia. Toki tarvitaan muutakin. -- Poliitikkojen tehtävä on 

luoda sinne pelivaraa, että näistä asioista voidaan aidosti neuvotella (U34, 

eduskuntaryhmän puheenjohtaja) 

 

Huolidiskurssissa keskustelu kääntyi potilasturvallisuuden vaarantumisen myötä 

siihen, miten hoitoalan tulevaisuus nähdään. Tähän keskusteluun eivät aineistossa 

työnantajaosapuoli ottanut kantaa, mutta päättäjät osallistuivat tässä kohtaa 

keskusteluun muotoilemalla lakiesitystä, ”jolla rajoitetaan tietyllä tavalla jopa lakko-

oikeutta” (U17, STM:n kansliapäällikkö). Kuten yllä olevista lainauksista nähdään 

myös hoitajien näkökulmaa pohdittiin eduskuntaryhmän puheenjohtajan 

kommentissa. Hoitajat vetosivat päättäjiin, tuomalla esiin, ettei pakko saa heitä 

pysymään alalla.  

 

Luovun unelma-ammatistani kätilönä. Ja sen päätöksen tehtyäni menen 

vaikka tarvittaessa linnaan. (I2, kuvateksti) 

 

Huolidiskurssin avulla voidaan tarkastella niitä merkityksiä, mitä eri 

subjektipositioista käsin tuotetaan. Työnantajapositiosta käsin huoli kiinnittyy 

akuuttiin tilanteeseen, kun taas hoitajapositiosta käsin huoli koskee laajempaa 

kokonaisuutta. Lisäksi huolta kokivat myös päättäjät, jotka osallistuivat keskusteluun 

omista poliittisista lähtökohdistaan. Osoittamalla huolta lakon aikaiseen 

työvoimaresurssiin työnantajaosapuoli tuotti hoitoalan työntekijöiden tärkeyteen ja 

kriittisyyteen liittyviä merkityksiä. He osoittivat, ettei lakon aikana neuvoteltu 

suojelutyö riitä ja sen seuraukset ovat vakavia samalla tuoden esiin sen, että hoitajia 

tarvitaan määräänsä enemmän töihin.  
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Hoitajat tuottivat huolidiskurssilla kuvaa hoitoalan työvoimapulasta. 

Suojelutyökiistaan vastattiin osoittamalla, että suojelutyön riittämättömyys on 

työrauhan aikana normaalia resurssipulaa. Päättäjät niin ikään tuottivat hoitoalan 

tärkeyttä korostavaa merkitystä pohtimalla, miten hoitajia saadaan lisää töihin sekä 

alan että potilasturvallisuuden takaamiseksi. Huolidiskurssi ja sen esiin tuomat 

näkökulmaerot kuvastavat ja vahvistavat hoivan sukupuolittunutta luonnetta. 

Normatiivisten asenteiden ja asetelmien ulkopuolella muodostui kuitenkin käsitys 

hoivan ja hoitajien tärkeydestä. Näin ollen huolidiskurssi asettaa ikään kuin raamit 

keskustelulle, jossa lopulta pohditaan mitä ongelmia hoitoalalla on ja millaisia 

ratkaisuja ala tarvitsee ongelmien ylittämiseksi.  

4.3 Oikeusdiskurssi 

Oikeusdiskurssia tuotetaan niin ikään useammassa subjektipositiossa ja se kohdistuu 

joko potilaiden ja kansalaisten oikeuteen saada terveydenhuoltoa sekä hoitajien 

oikeuksiin. Oikeusdiskurssissa puhe esitetään vaihtoehdottomana totuutena. 

Kaisa Lehtonen (2012, 63) kirjoittaa omassa diskursiivisessa tutkimuksessaan 

vaihtoehdottomuuspuheesta, jossa asiat esitetään puhujasta ja tulkinnoista 

riippumattomina eikä se anna tilaa vaihtoehtoisille näkökulmille. Kun argumentit 

raportoidaan kyseenalaistamattomina totuuksina, kamppailu vallasta kiristyy, koska 

vaihtoehdottomuuspuheella halutaan vakuuttaa omat näkökulmat oikeiksi.  

 

On todennäköistä, että jossain vaiheessa, kun lakko jatkuu, niin 

ihmishenkiä menetetään ja pysyviä vammautumisia tulee. (U17, 

johtajaylilääkäri) 

Hoitajat ovat toistuvasti tuoneet esille alansa ongelmakohdat, joita ovat 

huono palkkaus ja heikot työolot. Niiden parantamiseksi on voitava käydä 

neuvotteluja tai tarvittaessa työtaisteluita kaikille työmarkkinoille 

yhdenvertaisin keinoin. (I11, kuvateksti) 

 

Huolipuheen myötä luodut merkitykset liittyivät alan kriittisen tärkeään luonteeseen 

tuoden viestin siitä, että hoitajia tarvitaan enemmän niin lakon aikana, kun sen 

ulkopuolella. Tämä merkitys on olennainen; molemmista subjektipositioista perään 

kuulutettiin hoitajien tärkeyttä hoitoalan toimintojen ylläpitämiseksi. Aineiston 

muodostamassa keskustelussa siirrytään pohtimaan mitä keinoja on käytettävissä 
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hoitajien alalla pysymiseen ja uusien hoitajien alalle saamiseksi. Nämä keinot esitetään 

oikeusdiskurssin kautta.  

 

Yleensä aiemmin lakkotilanteessa on noudatettu pyhää periaatetta, että 

potilaan henkeä ja terveyttä ei vaaranneta. Perjantailta ja maanantailta 

olemme jo joutuneet syöpäleikkauksia perumaan. (U16, sairaalan 

johtajaylilääkäri) 

 

Oikeusdiskurssiin liittyy työnantajapositiossa vastuu hoidon järjestämisestä ja näin 

ollen kommentit viestivät potilaan terveyden vaarantumisesta. Tässä kohtaa 

keskustelua päättäjäpositio lähenee työnantajien agendaa, sillä myös päättäjillä on 

vastuu kansalaisten terveydenhuollon takaamisesta. Hoitajapositiosta käsin 

oikeusdiskurssin keskeinen kysymys on hoitajien oikeudet työn vaativuutta vastaavaan 

palkkaan ja parempiin työoloihin, mutta myös hoitajien oikeus työtaisteluun. Yllä 

olevassa kommentissa johtajaylilääkäri viittaa ”pyhään periaatteeseen”, mikä viestii 

koko hoitoalaa koskevasta periaatteesta, jossa potilaan henki ja terveys ovat 

ensisijaisia. Hoitajat jakavat tämän ajatuksen, mutta samalla vetoavat omiin 

oikeuksiinsa ja pyrkivät tuomaan esiin vaikeat työolot: 

 

He eivät tunnut ymmärtävän, että lakon tarkoituksena on sekä saada 

hoitajille työnsä vaativuutta vastaavaa palkkaa ja paremmat työolot sekä 

tarjota potilaille hyvää hoitoa. --- Vuosia hoitajat ovat joustaneet, tehneet 

pitkiä päiviä, suostuneet vuoronvaihtoihin, jotta paikalla olisi 

ammattilainen hoitamassa juuri sinua! (I18, lastensairaanhoitajat) 

 

Johtajaylilääkärin viittaus pyhään periaatteeseen voidaan tulkita monella tapaa. 

Toisaalta se esittää lakon uhkaavan potilasturvallisuutta, mutta se myös osoittaa 

hoitajiin liitettyjä joustavuuteen ja pyyteettömyyteen liittyviä merkityksiä. Hoitajat 

viestivät pyhän periaatteen olevan edelleen keskiössä, mutta osoittavat nyt sen hinnan. 

Hoitajat kertovat, että potilaan oikeutta hyvään hoitoon on kunnioitettu, mutta se on 

tapahtunut heidän joustamisensa nimissä ja nyt siihen vaaditaan muutosta.  

 

Sankareillakin on oikeus parempiin työoloihin ja oikeus taistella niiden 

puolesta. (I4) 
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Suomalaisten hoitajien tarinat kertovat huonosta ja 

epäoikeudenmukaisesta esimiestyöstä, raskaussyrjinnästä, 

pätkäsopimusten perusteettomasta ketjuttamisesta, ylitöillä ja 

vuoronvaihdoilla uuvuttamisesta. (I17) 

 

Hoitajat ikään kuin avaavat tätä ”pyhyyttä” ja osoittavat kenen ”periaatteet” ovat 

kysymyksessä. Sen tehtyään he osoittavat hoiva-alan kipukohdat ja esittävät, että 

laillisen työtaistelun on tarkoitus etsiä muutosta näihin kipukohtiin. Aineistosta on 

vaikea löytää työnantajaposition vastausta hoitajaposition vaatimuksiin paremmasta 

palkasta ja työoloista. Työnantajapositiota ja päättäjiä yhdistävä aikomus 

potilasturvallisuuden takaamiseksi lakko-oikeutta rajaavan lainvalmistelun avulla voi 

kuitenkin olla työnantajalle yksi vaihtoehto alan tulevaisuuden varalle. Mikäli 

potilasturvallisuus vaarantuu lakon myötä, onko muita vaihtoehtoja 

potilasturvallisuuden takaamiseksi, kuin hoitajien oikeuksien rajoittaminen? Tässä 

kohtaa sukupuolittunut hoiva ikään kuin käsketään paikalleen, viesti hoitajille 

vaikuttaa olevan se, että heidän arvostustaan ei voida näyttää samoilla keinoilla kuin 

esimerkiksi insinöörien kohdalla. Hoitajien arvostus näyttää liittyvän heihin 

liitettyihin joustamisen ja pyyteettömyyden stereotypioihin ja johtajille annetaan 

työkaluja näiden stereotypioiden ylläpitämiseen, sen sijaan, että hoitajat palkittaisiin 

tekemästään merkityksellisestä työstä.  

 

Linda Briskin (2011) on vertaillut useiden maiden hoitajien lakkoja ja huomannut, että 

sukupuolittuneiden ja patriarkaalisten toimien vastustaminen on luonut pohjan 

solidaaristen ryhmittymien ja ammattijärjestöjen liikehdinnälle. Hän luettelee kolme 

kehityskulkua, jotka ovat vaikuttaneet työtaisteluihin johtaneeseen vastustukseen: 

ammattimaisuus (erityisesti sitoutuminen työhönsä), patriarkaaliset ja 

sukupuolittuneet käytännöt sekä terveydenhoitoalan muutokset ja proletarisaatio. 

Tätä tukee myös aineiston oikeusdiskurssin saamat merkitykset, sillä hoitajat 

osoittavat konkreettisesti niihin paikkoihin, joissa he kokevat olevan esteitä heidän 

työntekonsa näkökulmasta. Keskustelu irrotetaan yhä vahvemmin pelkästä 

työtaistelun kontekstista ja diskursseilla ruvetaan havainnollistamaan laajempaa 

kokonaisuutta. Työnantajapositio ei pääse tälle uudelle keskustelun tasolle mukaan, 

vaan se jää keskustelemaan potilasturvallisuudesta työtaistelun kontekstissa. Näin 
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ollen diskursiivinen valta alkaa liikkumaan kohti hoitajia ja hoitajapositio yhtenäistyy 

ja voimaantuu sen seurauksena.   

 

Hoivan sukupuolittuneisuus paljastuu oikeusdiskurssin näkökulmaeroissa. 

Työnantajan valinta asettua päättäjäposition esiin tuoman potilasturvallisuuslain 

taakse hoivan palkitsemisen parantamisen sijaan tuottaa edelleen hoivan 

yhteiskunnallisen tärkeyden merkitystä. Valinta osoittaa myös hoivan 

sukupuolittunutta asetelmaa. Hoitajien ei haluta työtaistelulla vaarantavan järjestystä, 

joka voi vaarantaa myös työnantajan asemaa. Ahmedin (2017) teoria institutionaalisen 

moninaisuustyön vastustuksesta sopii kuvaamaan tilannetta. Hoitajat saavat ikään 

kuin ilonpilaajaviitan ylleen vaatiessaan parempia työoloja tilanteessa, missä 

potilasturvallisuus vaarantuu. Heidän vaatimuksensa rakenteiden uudistamiseen 

törmää ”tiiliseinään”, koska heidän työtaistelunsa osuu ”pyhään periaatteeseen”, joka 

on ikään kuin kiveen kirjoitettu vaatimus hoitajien joustavuudesta. Hoitajat osoittavat, 

että mikäli heidän oikeutensa asetetaan vastakkain potilaiden oikeuksien kanssa, ei 

hoitajien työ voi muuttua palkitsevammaksi eikä työolot inhimillisemmäksi.  

 

Tronto (2013, 84) kuvaa työnteon sukupuolittuneisuutta osoittamalla, että työn 

etiikkaa koskeva asetelma on vahvasti ristiriidassa hoivan etiikkaa koskevan projektin 

kanssa. Työn etiikka välittyy ajatuksessa, jossa ihmisen tarpeet voidaan tyydyttää 

työntekemisestä saavutettavalla palkkiolla. Tämä ajatus ei kuitenkaan sisällä 

uusintavan työn tekemistä, koska uusintava työ ei tuota välittömästi tarpeiden 

tyydyttämiseen käytettävää välinettä, eli rahaa. Hoivan etiikka liittyy puolestaan 

uusintavan työn tarkoitukseen. On tehtävä lisää ihmisiä, ylläpidettävä toimintakykyä, 

opetettava taitoja, jotta yhteiskunnassa riittäisi ihmisiä tuottamaan tarpeiden 

tyydyttämiseen tarvittavia resursseja.  

 

Mikäli uusintavaa työtä ja hoivaa ei voida liittää tuottavan työn merkityksellisyyden 

piiriin, säilyy tietyt kulttuuriset asenteet ja toimintatavat sukupuolittuneina (Tronto 

2013, 80). Työelämän saralla tämä tarkoittaa segregaation ylläpitämistä. Mikäli 

matalapalkkaisia aloja ei voida liittää niiden tärkeyttä merkitseviin diskursseihin, ei 

näiden alojen merkityksellisyyttä voida koskaan palkita hyvänä palkkana tai 

parempina työoloina ja näin ollen työelämän segregaatio ei pääse kaventumaan eikä 

sukupuolten tasa-arvolle tehdä tilaa hoivaa koskevassa keskustelussa.  
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4.4 Tasa-arvoinen työelämä -diskurssi 

Alan tulevaisuutta koskevaa keskustelua ei aineistossa käydä työnantajapositiosta 

käsin. Siitä huolimatta kolmas diskurssi liittyy hoivan sukupuolittuneeseen 

luonteeseen ja ylipäätään sukupuolten tasa-arvoon. Tasa-arvoinen työelämädiskurssi 

on aineistossa piiloon jäävä diskurssi, joka kyllä mainitaan aineiston molemmissa 

genreissä, mutta se ei silti pääse subjektipositioiden väliseen keskusteluun. 

  

Naiskysymys ei ole ainoastaan naiskysymys vaan ihmiskunnan kysymys. - 

Minna Canth I10, kuvateksti) 

 

Hoitajien työtaisteluiden yhteydessä käytyä keskustelua voidaan tutkia osana 

laajempaa kokonaisuutta. Jos hoivaa arvostetaan enemmän, voi koko uusintavaa työtä 

koskeva merkitys muuttua. Lisäksi hoitajat näyttivät tapoja tuoda matalapalkka-alojen 

työn tärkeyttä laajempaan tietoisuuteen. He aloittivat keskustelun vastaamalla 

työnantajaosapuolen väitteisiin potilasturvallisuudesta ja käänsi keskustelun 

koskemaan koko alan tulevaisuutta. Työnantajaposition tukeutuminen 

potilasturvallisuuteen niin huoli- kuin oikeusdiskursseissa tuo esiin hoitajien 

merkitystä hoivan tekijöinä, mutta samalla se vaientaa keskustelun työtaistelun 

pyrkimyksestä.  

 

OECD-maihin verrattuna suomalaisten hoitajien palkat ovat matalampia 

ja laahaavat muiden perässä. Jos palkan tulisi kertoa yhteiskunnallisesta 

arvostuksesta, niin tässä mielessä suomalainen yhteiskunta ei riittävän 

paljon arvosta tätä työtä. Hoitajat ovat palkkakuopassa ja se on nähtävä. 

(U37, tutkija) 

 

Yllä olevalla kommentilla, tutkija osoittaa hoitajien esiin tuomia tietoja oikeaksi ja 

tukee näin diskursiivisen vallan siirtymistä työnantajapositiosta hoitajille. Hoitajien 

näkemyksen mukaan potilasturvallisuus voidaan taata pidemmällä aikavälillä vain 

hoitajien palkkausta ja työoloja parantamalla. Kansainväliset esimerkit matalapalkka-

alojen nostamiseksi palkkakuopasta tukevat tätä näkemystä. Esimerkiksi Saksassa, 

Uudessa-Seelannissa ja Australiassa on poliittisilla päätöksillä tehty systemaattisia 

palkankorotuksia matalapalkka-alojen työvoimapulan vähentämiseksi (Ojala ym. 
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2019, 645). Työnantajaposition vastustus tätä ajatusta kohtaan kietoutuu aineistossa 

yksinomaan työtaistelun aiheuttamaan vaaraan potilaille jättäen heidän osuutensa 

oikeus- ja työelämän tasa-arvo-diskursseissa piiloon. Koskinen Sandberg ja Saari 

(2018, 637) kirjoittavat palkkatasa-arvon vastustuksen liittyvän työelämän 

sukupuolittuneisuuden lisäksi kulissien takana tapahtuviin valtataisteluihin ja 

jaettuun, hiljaiseen käsitykseen eri sukupuolten, luokkien, etnisen- tai koulutustaustan 

omaavien työntekijöiden tarkoituksenmukaisina pidettyihin palkkaeroihin. Tällaiset 

hiljaiset käsitykset voi olla yksi syy miksi työnantajapositiosta ei oteta kantaa tasa-

arvoinen työelämä -diskurssiin, mutta toisaalta työnantajaposition vaikeneminen 

keskustelun edetessä antaa tilaa hoitajille laajentaa keskustelua ja osoittaa uusia 

ongelmakohtia. 

 

Jotain kulttuurista ja rakenteellista on tapahtunut. Hoitajat eivät suostu 

olemaan enää sylkykuppina, tai ottamaan syytä niskoilleen toisten 

virheistä. (I17, kuvateksti) 

 

I17 kuvateksti irrottaa hoitajat niistä stereotypioista, mistä alussa kirjoitin. 

Joustaminen, väsymättömyys ja pyyteettömyys ei näy tässä kommentissa, vaan tilalla 

on päättäväisyyttä ja vieraantumista työnantajasta. Vieraantumisen voi nähdä myös 

voimaantumisena ja keskustelun valtasuhteiden muuttumisena. Folbre (2009, 313) 

kysyy mikä on vaihtoehto sille, että hoivaan liittyvät sukupuoliroolit rikotaan ja työt 

jaetaan tasaisemmin. Hän pohtii yhden vaihtoehdon olevan se, että kukaan ei hoida 

hoivavastuuta (emt). Myös Näre (2012, 93) pohtii hoivan välttämättömyyttä 

toteamalla, että hoiva ja useat muut matalapalkka-alojen uusintavat työt tulee 

näkyväksi vasta kun ne jätetään tekemättä. Kun hoitajat raportoivat työstään ja alansa 

tilanteesta työtaisteluiden aikana ja huomasivat äänensä vaikutuksen keskustelulle, he 

pystyivät kiinnittämään kuulijoiden huomion laajemmalle kuin vain lakonaikaiseen 

potilasturvallisuuteen.   

 

Nyt näyttäytyy koko raaka todellisuus: patriarkaalinen ja hierarkkinen 

johtaminen. (I17, kuvateksti) 

 

Edellä mainitut kommentit kuvaavat hoitajaposition tuntoja aineiston muodostaman 

keskustelun edetessä. Uutisgenren äänenpainot alkoivat vaihtua ja mitä pidemmälle 
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ajallisesti artikkeleissa edetään, sitä enemmän hoitajien näkökulmaa tuodaan esille 

myös uutisissa, joissa aluksi esitettiin enemmän työnantajaposition näkemystä. 

Työnantajaposition hiljaisuus tässä diskurssissa on myös käänteentekevä koko 

keskustelulle ja sen valtasuhteille.  

 

Perjantaina alkaneen hoitajien lakon osapuolten, [palkansaajajärjestöjen] 

tietojen mukaan useat työnantajapuolta edustavat tahot ovat antaneet 

medialle virheellistä tietoa siitä, miten suojelutyövaatimuksiin on 

vastattu. Samalla on [palkansaajajärjestöjen] mukaan ilmennyt, että 

työnantajaosapuoli ei ole tehnyt vaadittavia ennakkotoimia ennen lakkoa 

potilasturvallisuuden takaamiseksi. (U41, toimittaja) 

 

Aineiston muodostamassa keskustelussa hoitajat ovat tuoneet esiin akuuttia 

kokemusperäistä tietoa työpaikoiltaan ja muuttaneet siten työtaistelua koskevaa 

keskustelua. Kuten yllä olevasta kommentista näkyy, aineiston viimeisessä 

uutisartikkelissa kerrotaan palkansaajajärjestön näkökulma työtaistelua koskevan 

keskustelun kulusta. Siinä on tuotu esiin epäily työnantajaposition vastuusta ja sen 

kantamisesta. Hoiva-alan vertikaalinen segregaatio paljastetaan I17:n kuvatekstissä. 

Keskustelun valta-asema muuttuu, kun työnantajapositiosta käsin katsottuna 

esimerkiksi potilasturvallisuus liittyy vain huolidiskurssiin, ottamatta kantaa koko 

alan ongelmiin.  

 

Xenofeministinen manifesti ehdottaa vieraantumista vapauden tavoittelun työkaluksi 

(Laboria Cuboniks 2018). Hoitajien vieraantuminen työnantajan totuudesta vapautti 

heidät keskustelun hegemoniselta valta-asetelmalta. Hegemonisella valta-asetelmalla 

tarkoitan luvussa 3.1 mainitsemaani johtaja-alainen-dikotomiaa patriarkaalisessa 

hierarkiassa. Vapautuminen tästä asetelmasta tapahtui nähdäkseni juuri siitä syystä, 

että työnantajapositiosta käsin ei kyetty keskustelemaan alan tulevaisuudesta, vaikka 

hoitajien tärkeys terveydenhuoltojärjestelmälle oli tuotu esiin. Xenofeminismi pyrkii 

myös lakkauttamaan sellaisen järjestelmän, jossa sukupuolen kategorian alle kootut 

intersektionaaliset ominaisuudet ylläpitävät valtaa. Käsitän sen tässä yhteydessä siten, 

että hoitajien ei tarvitse noudattaa ”patriarkaalisen ja hierarkkisen johtamisen” (I17) 

tuottamaa asemaansa johtajien alapuolella, vaan he voivat horjuttaa järjestelmää 

keräämällä tietoa omasta merkityksellisyydestään. Tätä merkityksellisyyttä on tuotettu 
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sekä työnantaja- että päättäjäpositioissa kuin myös hoitajat itse vastaamalla toisista 

subjektipositioista tulleisiin kommentteihin ajankohtaisella tiedolla omasta alastaan.  
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5 Johtopäätökset 

Hoivan sukupuolittunutta luonnetta on kuvattu tässä tutkielmassa sekä tilastojen ja 

teorian avulla että aineiston diskursiivisen analysoinnin tuloksena. Hoitajien 

työtaisteluun kohdistuva huoli ja siihen liittyvät kysymykset oikeuksista viestivät eri 

subjektipositioiden linjaa keskustelussa. Työnantajapositiossa painotettiin 

työtaistelun aikaista potilasturvallisuutta, kun taas hoitajien positiosta 

potilasturvallisuus nähtiin vaarantuvan pidemmällä aikavälillä hoivan työvoimapulan 

takia. Diskursiivinen valta liikkui aineiston keskustelussa sen mukaan, kenen 

näkökulmat saivat enemmän kannatusta ja näkyvyyttä. Erityisesti perinteisen median 

genre viesti aineiston alkupäässä enemmän työnantajan näkökulmaa, kun taas loppua 

kohden hoitajien näkökulmat yleistyivät myös uutisgenressä.  

 

Työnantajan näkemys hoitajien paikasta hoivassa voidaan tulkita samassa 

viitekehyksessä, kuin mitä feministinen tutkimus on paljastanut vähemmistöasemassa 

olevan paikasta yhteiskunnassa: muutos marginaalissa horjuttaa rakenteita ja 

normeja, jolloin ne, jotka hyötyvät vallalla olevista rakenteista ja normeista asettuvat 

vastustamaan marginaalin vaatimaa muutosta (kts. esim. Ahmed 2017). On ehkä 

ymmärrettävää, että työnantajaosapuolen tehtävä työvoimapoliittisissa neuvotteluissa 

on asettaa rajat sille, mitä työntekijäosapuoli voi vaatimuksillaan saavuttaa, mutta 

hoitajia koskevassa työtaistelussa työnantajan asettamat rajat merkkaavat rajat myös 

laajemmalle kokonaisuudelle kuin hoitoalan työntekijöille. Ne rajat voidaan tulkita 

koskemaan kaiken uusintavan työn tekijöitä, hoivan arvostusta ja sitä tilaa mikä 

yhteiskunnassa on varattuna hoivan ja uusintavan työn tekemiselle. Briskin (2012) 

kutsuu tätä hoivan politisoitumiseksi, mutta korostaa, että hoitajien sitoutuminen 

hoivaan ja sen eettisyyteen yhdistää hoitajia, jolloin hoitajien on myös helpompi 

asettua vastustamaan heitä sortavia rakenteita ja tahoja.  

 

Hoitajien työtaistelua koskevassa keskustelussa on kiinnostavaa se, että he ovat 

tuoneet alan johtamiseen liittyvät hierarkiat näkyviksi. Hoitajataustaiset 

osastonhoitajat ovat työnantajan edustajia, mutta toisaalta he ovat myös linkki johdon 

ja työntekijöiden välillä. Hoitajien on mahdollista edetä urallaan osastonhoitajaksi, 

mutta silloin on omaksuttava ja jalkautettava johdon agendaa, joka puolestaan on 

hoitajien näkökulmasta ristiriitaista. Tätä ristiriitaa kuvastaa mielestäni mainitsemani 
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Folbren (2009, 313) ajatus siitä, että nainen menettää osan feminiinisyydestään 

ottamalla taloudellista vastuuta, koska talous ajatellaan perinteisesti maskuliinisena 

alueena. Samalla tavalla voidaan ajatella, että hoitajan on vaikea edetä urallaan 

päästämättä osaa hoitajan arvoistaan ja identiteetistään liukumaan johtajuuden 

alueelle. Hoitajien ja työnantajaosapuolen ristiriita keskustelussa mielestäni vahvistaa 

tätä ajatusta, mutta toisaalta vallan redusoiminen tai sen siirtyminen hoitajien 

subjektipositioon rikkoi myös käsitystä hoivan sukupuolittuneista hierarkioista.  

 

Lakon aikana osapuolet olivat erimielisiä esimerkiksi riittävän suojelutyön määrästä. 

Työnantajaosapuoli piti ammattiliittojen tarjoamaa suojelutyötä riittämättömänä, 

minkä nähtiin vaarantavan potilasturvallisuuden. Kuitenkin hoitajat toivat 

sosiaalisessa mediassa esiin, että suojelutyön määrä paikoin jopa ylitti työrauhan 

aikana tehdyn työn henkilöstöresurssit. Hoitajien ja esihenkilöiden näkemyserot 

riittävästä henkilöstömääristä lakon ja työrauhan aikana kuvaa jollain tapaa alan 

vertikaalista segregoitumista tai kenties siihen liittyvää sukupuolipopulismia (Saresma 

2014, 46), sillä työnantajaosapuoli esitti henkilöstöresurssista sellaista tietoa, jonka 

hoitajat osoittivat vääräksi. Toisin sanoen, joko esihenkilöiden ymmärrys tarvittavasta 

henkilöstöresurssista kyseenalaistui tai he esittivät tarkoituksellisesti tiedon siten, että 

hoitajien agenda tulisi kyseenalaiseksi. Hoitajat kuitenkin onnistuivat saamaan 

kannatusta omalle näkemykselleen esittämällä henkilöstöresurssia koskevia tietoja 

suoraan sairaaloiden osastoilta, mikä näkyi aineistossa perinteisen median uutisten 

näkökulman muuttumisena (I41).  Hoitajien sosiaalisen median kautta tuottama 

ajankohtainen tieto työstään kantaa kaikuja feministisestä tiedosta ja tutkimuksesta. 

Feministiseen tutkimukseen ja tietoon liittyy usein tavoitteita, joilla on 

voimaannuttava vaikutus ja se näkyy vallan ja patriarkaalisten otaksumien 

paljastamisena ja kritiikkinä (Saresma 2014, 48).  

 

Hester (2018, 144-145) kirjoittaa, että päästäksemme mahdollisimman suureen 

emansipatoriseen hyötyyn feministisessä taistelussa, on luotava uusia systeemejä, 

instituutioita ja teknologisia hegemonioita. Hoitajien ottama tila sosiaalisessa 

mediassa on nähdäkseni tehnyt näkyväksi työtaisteluiden eri osapuolten eriävät 

totuudet ja ylipäätään vetänyt keskustelun napaa pois työnantajaosapuolen valta-

asemasta. Sen lisäksi hoitajat ovat sosiaalisessa mediassa tuottaneet sellaista 

ajankohtaista tietoa työstään ja hoiva-alan tilanteesta, mikä on aikaisemmin jäänyt 
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vaille huomiota. Hoitajien tarinat vastuusta, kiireestä ja heidän esiin tuoma huoli 

potilasturvallisuudesta, joka on vaarantunut resurssipulan takia jo ennen 

työtaisteluita, on sinällään arvokasta yhteiskunnallista tietoa, jonka jakaminen 

sosiaalisessa mediassa on voimaannuttanut hoitajia ja toisaalta myös avartanut kuvaa 

hoivasta, sen työntekijöistä ja koko alan tilanteesta. 

 

Satu Ojala ja Markku Sippola tiivistävät HS:n vieraskynässä matalapalkka-aloja 

koskevia ongelmia seuraavasti: ”Matalasti palkatuissa ammattiryhmissä palkat eivät 

ole kattaneet tavanomaisia elinkustannuksia. Ne eivät ole houkutelleet uusia 

työntekijöitä tai auttaneet pitämään ammattilaisia alalla. Työntekijöitä on jouduttu 

etsimään töihin päivä kerrallaan.” He kirjoittavat, että työehtojen paikallisempaan 

sopimiseen siirtyminen vaatii työntekijän osuuden vahvistamista 

neuvotteluosapuolena esimerkiksi ”myötämääräämisellä”, eli ”työntekijöiden 

ottamista mukaan työtä koskevaan päätöksentekoon” (Ojala & Sippola 2022). 

Aineiston perusteella myös hoitajat peräänkuuluttavat kuulluksi tulemista, 

hierarkioiden purkamista sekä oman asiantuntijuutensa tunnustamista. Työntekijän 

ottaminen mukaan hänen työtään koskevaan päätöksentekoon vahvistaisi työntekijän 

asemaa neuvotteluosapuolena ja siten myös tunnistaisi ja tunnustaisi työntekijän 

asiantuntijuutta.  

 

Hoitajien työtaistelusta käydyn keskustelun yhteys hoitajien asiantuntijuuteen on 

kaksitahoinen. Tutkimuksen diskurssien tarkastelun myötä työnantajaosapuoli 

näyttää tiedostavan hoitajien tärkeyden, mutta sen sanoittaminen ja liittäminen koko 

alan kohtaloa koskevaan keskusteluun näytti jäävän hoitajien harteille. Hoitajat ikään 

kuin liittyivät uutisissa käytävään keskusteluun sivupolkua pitkin, koska uutisten 

pääpaino oli aluksi työnantajan tuottamissa näkemyksissä. Hoitajien saavutettua tilaa 

ja valtaa keskustelussa he osoittivat työnantajan ulostulojen kiertävän lakon aikaisessa 

potilasturvallisuudessa, joka hoitajille olikin työrauhan arkea. Hoitajat siirtyivät 

kutsumuksen ja joustavuuden stereotypioista asemiin, jossa he pystyivät tuomaan 

esiin oman erityisen asiantuntijuutensa.  

 

Asiantuntijatoiminta on muuttunut siten, että asiantuntijuutta ei nähdä enää 

auktoriteettisuhteina vaan yhä enemmän asiantuntija-asiakassuhteina (Eriksson-Piela 

2003, 27). Tutkielmani yhteydessä tämä muutos näkyy siinä, että hoivaa koskeva 
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asiantuntijuus ei välity työnantajapositiosta käsin, vaan hoitajat itse tuovat sen esille. 

Koska asiantuntijuus on irrottautunut auktoriteettisuhteesta lähemmäs sitä pintaa, 

missä hoivatyö tehdään, eli hoitajan ja asiakkaan välille, on kuulijan ehkä helpompi 

asettua hoitajan taakse työtaistelua koskevassa keskustelussa. Vaikka 

työnantajaosapuoli piti kiinni potilaan oikeuksista ja hoidon järjestämisen 

vastuustaan, se ei kyennyt osoittamaan asiantuntijuutta asiakassuhteen suuntaan, 

vaan osoitti sitä nimenomaan omasta auktoriteettiasemasta käsin.   

 

Tutkielmani osoittaa, että hoitajien työtaistelusta käyty keskustelu sai alkunsa 

työnantajaposition johdolla, mutta hoitajien ottama tila ja ääneen nousu muuttivat 

keskustelun suuntaa koskemaan hoivan tärkeyttä ja hoiva-alan ongelmia. Näihin 

ongelmiin, kuten työvoimapulaan, tarjottiin ratkaisuksi palkan sekä työolojen 

parannusta, mutta myös potilasturvallisuuslakia. Hoitajat olivat aluksi keskustelussa 

perinteisen altavastaajan asemassa hoivan sukupuolittuneen eriytymisen takia, mutta 

työnantajan kyvyttömyys vastaanottaa ja pallotella keskustelusta nousseilla 

diskursseilla muuten kuin lakon viitekehyksessä, teki hoitajien agendalle tilaa ja vei 

sitä lähemmäksi kuulijaa siirtäen valtaa hoiva-alan hierarkiassa alaspäin.  

5.1 Tutkielman merkitys ja suuntaviivoja tulevalle tutkimukselle 

Olen kirjoittanut hoivan segregaation kuvaavan hyvin koko työelämän 

sukupuolittunutta eriytymistä, siksi että alalla esiintyy sekä horisontaalista että 

vertikaalista eriytymistä ja, koska hoivan hierarkiat näyttäytyvät patriarkaalisina. Nyt, 

tutkimuksen lopulla olen alkanut pohtimaan uusintavan työn ja matalapalkka-alojen 

yhtymäkohtia ja ennen kaikkea niiden arvostuksen törmäämistä kapitalismin 

”tiiliseiniin” (kts Ahmed. 2017). Folbre (2009, 125-126) avaa näitä törmäyksiä 

tuottavuuden ja uusintamisen ristiriidalla (production and reproduction) ja 

huomauttaa, että vaikka perheiden palkkatulot ovat voineet nousta naisten työelämään 

pääsyn myötä ja se on vaikuttanut positiivisesti talouskehitykseen, kaiken takana on 

kuitenkin uusintavan työn tuottama resurssi. Tämä resurssi on ollut työelämän 

segregaation olennainen osa kahdella tapaa; se voi olla esimerkiksi lisääntymistä, joka 

tuottaa lisää ihmisiä työelämään, mutta on samalla hidaste naisen urakehitykselle.  

 

Samaa tuottavuuden ja uusintamisen ristiriitaa kuvaa eräs havainto Niemisen ym. 

(2020) tutkimuksessa, jossa huomattiin, että työpaikoilla pyritään tukemaan 



43 
 

palkatonta, yksityisessä elämässä tehtävää hoivaa joustavilla työaikaratkaisuilla, joilla 

mahdollistetaan esimerkiksi lastenhoito vuorotyötä tekeville. Tutkimuksessa 

havaittiin kuitenkin, että joustoa käytettiin lähinnä lasten hoitamiseen, eivätkä 

työntekijät sen enempää kuin työnantajatkaan ajatelleet jouston mahdollisuutta 

esimerkiksi ikääntyneiden vanhempien hoitamiseen. Toisin sanoen työelämän ja 

lasten hoidon mahdollistamista tuetaan, mutta omien ikääntyvien vanhempien 

hoitamiseen ei työaikojen joustaminen ylety (Nieminen ym. 2020, 101-102.) Tämä 

kuvastaa Folbren esittämää ristiriitaa tuottavuuden ja uusintamisen välillä, sillä 

lastenhoito voidaan nähdä tulevaisuuteen investointina, kun taas vanhusten hoito 

nähdään tuottamattomana.  

 

Toinen tapa pohtia tuottavuuden ja uusintamisen ristiriitaa onkin katsoa, kummalla 

on enemmän arvoa markkinataloudessa. Tronto (2013, 114) esittää mielenkiintoisia 

talouslaskelmia hoivan taloudellisen merkityksen osoittamiseksi. Hän kertoo vuonna 

2009 Massachusettsissa tehdyistä laskelmista, joiden tulos osoittaa, että 

yhteenlaskettuna palkatun ja palkattoman hoivan taloudellinen arvo Massachusettsin 

osavaltiossa oli peräti 36 prosenttia osavaltion bruttokansantuotteesta.  

 

Hoivan taloudellisen arvon näkeminen ei kuitenkaan vie hoivaa tai muita 

matalapalkka-aloja lähemmäksi tasa-arvoa, ennemmin markkinat lähestyy hoivaa 

taloudellisen voiton toivossa vääristäen hoivaa koskevaa resurssipulaa (Zacharenko & 

Elomäki 2022, 4). Tärkeää olisikin tuoda taloudelliseen keskusteluun erilaisia 

mittareita ja erilaista tietoa.  

 

Olen käyttänyt xenofeminismiä tutkimuksen inspiraationa, koska näen, että hoitajien 

tuottama tieto, sen jakaminen sosiaalisessa mediassa ja näiden kahden yhdistelmä on 

murtanut jotain kiveen kirjoitettua. Se kiveen kirjoitettu on patriarkaalisia hierarkioita 

ja niistä välittyviä normatiivisia sääntöjä ja stereotypioita, jotka ylläpitävät ajatusta 

siitä, että hoiva ja sen tekijät ovat käskyjä noudattavia työmuurahaisia, jotka väsymättä 

tekevät töitä yhteisen hyvä eteen. Hoitajat ovat ottaneet sosiaalisen median avulla tilaa 

patriarkaaliselta järjestykseltä, näyttämällä työnsä todellisuutta sekä omaa 

asiantuntijuutta. Lisäksi he pystyivät kääntämään työtaistelua koskevan keskustelun 

niin, että siitä välittyi hoitajien asiantuntijuuden ja työn tärkeys yhteiskunnallemme. 

Sen myötä hoitajien palkansaajajärjestöt saivat neuvoteltua hoitajille paremmat palkat 
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(Tehy 2022c), mutta ennen kaikkea hoitajat nostivat keskustelun keskiöön koko 

matalapalkka-alojen merkityksen ja niiden tekijöiden arvostuksen.  

 

Kerätessäni aineistoa sosiaalisesta mediasta, huomasin yhtäkkiä hoitajien tarinoita 

kaikkialla, niitä jakoivat julkkikset ja anonyymit tilit, jotka olivat vain ja ainoastaan 

hoitajien tarinoita varten pystytettyjä. Hoitajien tarinoissa olisi itsessään jo työmaata 

tutkimuksen aiheeksi, sillä niistä välittyvä tieto on nähdäkseni tärkeää sekä hoiva-

alalla työskenteleville että päättäjille. Ennen kaikkea hoitajien tuoma tieto 

terveydenhuollon kentältä kertoo meille kansalaisille silmiä avaavan faktan, mikä ei 

uutisista välity yhtä konkreettisesti ja se on julkisen terveydenhuollon resurssipula. 

Resurssipulaan johtaneita päätöksiä pitäisi voida jäljittää sellaisiin päättäjiin, jotka 

niitä on olut tekemässä. Olisikin mielenkiintoista tehdä hoitajien tarinoista 

tilannekuva julkisen terveydenhuollon tilasta ja etsiä polkuja sen aiheuttajiin.  

Luin pysäyttävän uutisen, joka kuvaa tutkimukseni tulosta hyvin ja samalla viitoittaa 

tietä jatkotutkimukselle. Uutisessa (Aalto 2022) kerrotaan, että Helsingin ja 

Uudenmaan sairaanhoitopiiri on tehnyt itsestään kantelun aluehallintovirastoon ja 

Valviraan, koska se ei pysty järjestämään Uuden lasten sairaalan tehohoitoa lain 

vaatimassa ajassa. Esimerkiksi sydänleikkauksia odottaa puolet suurempi määrä 

lapsia kuin normaalisti (emt). Hoitajien työtaistelut loppuivat sovinnon myötä 

lokakuun alussa ja nyt lokakuun lopulla sairaanhoitopiiri ilmoittaa ongelmista hoidon 

järjestämisessä. Sairaanhoitopiirin toimialajohtaja kertoo uutisessa, että ”Meidän 

pitää löytää ratkaisu, jolla pystymme tekemään raskaan tehohoidon yksiköstä 

vetovoimaisen työpaikan. Se on visainen pulma, koska työ on raskasta ja vaatii suuren 

määrän sitoutumista ja erityisosaamista. Ihmiset kysyvät oikeutetusti itseltään mikä 

on se palkinto, jonka saan tästä työstä” (emt.). Kommentti tulee siis 

työnantajapositioista käsin ja kuvaa mielestäni tutkimukseni merkitystä hyvin, koska 

sellaista kommenttia ei työtaistelun aikana ainakaan aineistosta löytynyt. Hoitajat ovat 

siis tuoneet esiin näkemyksen, joka on nyt, noin puoli vuotta myöhemmin 

valtavirtaistunut.  

 

Siispä, koska uusintavan työn tärkeys pystytään näyttämään toteen muilla kuin 

perinteisillä talousmittareilla (ja niilläkin), olisi tärkeä saada matalapalkka-alojen 

uusintavan työn tekijöiltä lisää tietoa siitä, mihin heidän alansa ongelmat kohdistuvat. 

Tämän tutkimuksen valossa johtajat ja työnantajat voivat muuttaa käsitystään 



45 
 

sellaisen tiedon valossa, mikä tulee niiltä rajapinnoilta, joissa työ tehdään. Näin ollen 

siihen tietoon ja sen keräämiseen tulisi kiinnittää suurempaa huomiota. Tällainen 

fokuksen kääntäminen johtoportaasta työntekijään voi nostaa niin työntekijän 

arvostusta kuin työnkin arvostusta kuroen hieman umpeen työelämän epätasa-arvoa.  
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Primäärilähteet: uutisartikkelien otsikot, alaotsikot ja kirjoittajat 

U1: OYS peruu jo potilasaikoja perjantaisen lakon uhan vuoksi – kiireellinen hoito 

taataan 

Neuvottelut suojelutyön määrästä ovat vielä OYSissa kesken. Työriidassa on sovun         

mahdollisuus, sillä valtakunnansovittelija on jättänyt sovintoehdotuksen, johon liitot 

vastaavat iltaan mennessä. (Hanna Holopainen)  

U2: Alkaako lakko Kuopiossa perjantaina? KYS neuvottelee hoitajajärjestöjen kanssa 

suojelutyön         tekemisestä 

KYS ja hoitajajärjestöt ovat erimielisiä siitä, mitä kaikkea suojetyöhön pitäisi kuulua. 

Kiireettömiä leikkauksia on jo ryhdytty siirtämään. (Anne-Pauliina Rytkönen) 

U3: Koronatestaus loppuu, syöpäleikkaukset siirtyvät – Varsinais-Suomen 

sairaanhoitopiiri varautuu hoitajalakkoon 

Hoitajaliittojen Tehyn ja SuPerin lakko on määrä alkaa perjantaina, jos järjestöt eivät 

hyväksy keskiviikkoiltaan mennessä sovintoesitystä. Työnantajalla ja ammattiliitoilla 

on vielä näkemyseroja etenkin suojelutyön määrästä. (Johanna Lehtola) 

U4: Palkansaajat hylkäsivät sovintoesityksen kunta-alan työriidassa: 25 000 hoitajaa 

aloittaa lakon perjantaina 

Kaikki palkansaajajärjestöt hylkäsivät sovintoesityksen. Työnantajapuolelle se olisi 

kelvannut. Koska sopua ei syntynyt, hoitoalan lakko alkaa perjantaiaamuna. (Kaisa 

Uusitalo, Pilvi Pitkäranta) 

U5: Kiireetön hoito siirtymässä hoitajien lakon vuoksi – "Emme ehkä pysty 

järjestämään edes kaikkea päivystystyötä", arvioi sairaanhoitopiirin johtaja 

Päivystystoiminnan lisäksi vain välttämättömät hoidot kuten dialyysi ja syöpähoidot 

sekä synnytykset hoidetaan. Leikkausaikoja on jo alettu perua. (Oili Orispää) 

U6: Johtajaylilääkäreiltä vakava varoitus hoitajalakosta: suojelutyön määrä 

riittämätön, potilaita voi menehtyä 

Yhteisen huolenilmauksen on allekirjoittanut kuusi johtajaylilääkäriä niistä 

sairaanhoitopiireistä, joissa hoitajien lakko on alkamassa perjantaina. (Kaisa 

Uusitalo) 

U7: Mitä tarkoittaa hoitajalakko: saanko hoitoa, jos jalka murtuu tai sairastun 

syöpään? Etsimme vastaukset kuuteen tärkeimpään kysymykseen 

25 000 hoitajaa aloitti lakon perjantaiaamuna. Lakko ei koske terveyskeskuksia eikä 

työterveyttä. (Kristiina Tolkki) 
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U8: Herätys: Tätä hoitajalakko käytännössä tarkoittaa | Unkarin oppositio syyttää 

Orbánia aivopesusta | Venäjä ilmoitti tulitauosta Mariupoliin 

U9: Hoitajalakko alkaa huomenna Pohjois-Pohjanmaalla – OYSin johtajaylilääkäri: 

suojelutyövoima ei vielä kata kaikkea kiireellistä hoitoa 

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on huoli ammattiliittojen esittämän 

suojelutyövoiman riittävyydestä lakon aikana. Pelkona on potilaiden hengen ja 

terveyden vaarantuminen. Neuvotteluja jatketaan. (STT-YLE, Hanna Holopainen) 

U10: HUSissa perutaan lähes kaikki kiireetön hoito hoitajalakon ajaksi 

Koska lakon kesto ei ole tiedossa, HUS peruu aikoja vähitellen. Tämän vuoksi on 

mahdollista, että peruutus tulee vasta edellisenä päivänä. (Tiina Karppi) 

U11: Professori ennustaa hoitajien lakosta erittäin sitkeää: mallia joudutaan 

ottamaan ehkä vielä Ruotsista 

Tampereen yliopiston sosiologian emeritusprofessori Harri Melin sanoo, että 

palkankorotustoiveet ovat kyteneet hoitajilla jo 15 vuotta, eikä paine purkaudu äkkiä. 

(Anu Leena Hankaniemi) 

U12: Potilaita siirretään ja kotiutetaan nyt kiireesti: TAYSin mukaan 400 

vuodepotilasta ja syöpäpotilaita uhkaa jäädä lakossa suojelutyön ulkopuolelle 

Hoitajalakko alkaa perjantaina. TAYSin johto ja työntekijäjärjestöt ovat eri mieltä 

suojelutyön määrästä. Yle seurasi TAYSin johtajaylilääkäri Juhani Sandin 

tiedotustilaisuutta. (Anu Leena Hankaniemi, Elina Nieminen) 

U13: Ennätysmäärä HUSin rokotettua henkilöstöä koronassa – voi vaikuttaa 

merkittävästi toimintaan, kun hoitajat menevät samaan aikaan lakkoon 

Sairastavuuden kasvun arvioidaan johtuvan herkästi tarttuvan BA2-alavariantin 

yleistymisestä. Ari Tuhkanen) 

U14: Hoitajien lakko sulkee laboratorioita ja kuvantamispalveluita Etelä-Karjalassa – 

kiireettömiä leikkauksia ei tehdä, osa poliklinikkakäynneistä peruuntuu 

Hoitajien lakko alkaa perjantaiaamuna. Lakon piiriin kuuluu HUS 

Diagnostiikkakeskus, joka tuottaa Eksotelle kaikki laboratorio- ja 

kuvantamispalvelut. (Riitta Väisänen) 

U15: Kuopiossa valmistaudutaan hoitajalakkoon ja piteneviin hoitojonoihin – 

sairaalan johtaja: "Viivästyminen saattaa vaikuttaa merkittävästi potilaan 

ennusteeseen" 
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Ammattijärjestöjen Tehyn ja Superin hoitajien lakko alkaa perjantaina aamulla klo 6. 

Kuopion yliopistollinen sairaala peruu kaikki kiireettömät hoidot huhtikuun puoleen 

väliin saakka. (Anne-Pauliina Rytkönen) 

U16: OYS: hoitajalakko uhkaa potilaiden henkeä, jos suojelutyöhön ei saada lisää 

väkeä – SuPer pitää väitteitä mustamaalauksena 

Hoitajalakkoon liittyy iso erimielisyys suojelytyövoiman riittävyydestä. Esimerkiksi 

Oulussa ja Tampereella lakko uhkaa työnantajan mukaan syöpähoitoja. 

Työntekijäpuolen mukaan suojelutyössä on riittävät resurssit. (Risto Ukkonen) 

U17: STM huolestui hoitajalakon seurauksista potilasturvallisuudelle – hallitus 

valmistautuu pakottamaan lisää hoitajia töihin lainsäädännöllä 

Kuuden sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärit ja aluehallintovirastot sanovat, että 

kiireellinenkin hoito vaarantuu lakon vuoksi. Hoitajajärjestö Tehyn puheenjohtaja 

syyttää syntyneestä tilanteesta työnantajia. (Jyrki Hara) 

U18: Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén: Ratkaisun avaimet hoitajien 

työtaisteluun sovittelijalla, ei valtiolla 

Aki Lindén (sd.) kertoo, että valtiolla on valmius määrätä nopealla aikataululla 

hoitajia töihin, jos potilaiden henki ja terveys ovat uhattuna. Palkkaohjelmaa 

laatimaan valtio ei ole lähtemässä. (Antti Laakso) 

U19: Saarikka: Hoitajien lakko voi heijastua myös terveyskeskusten toimintaan 

Kiireettömiä ajanvarauksia saatetaan joutua perumaan, jos terveysasemien 

henkilöstöä tarvitaan keskussairaalasta siirtyvien potilaiden hoitoon. (Heli Kaski) 

U20: Hoitojonot paisuvat koronan ja hoitajalakon takia (Terhi Toivonen) 

U21: Koronatestaus itärajan rajanylityspaikoilla loppuu huomenna: "Koronan voi 

saada melkein mistä vain" 

Rajatestauksesta oltaisiin kuitenkin oltu luopumassa joka tapauksessa kevään aikana. 

(Helena Korpela) 

U22: Hoitoalan lakko keskeyttää myös osan TYKSin kiireellisestä hoidosta – sopua 

suojelutyön määrästä haetaan yhä 

Perjantaiaamuna alkava hoitohenkilöstön lakko keskeyttää kaiken kiireettömän ja 

osan kiireellisestä hoidosta VSSHP:n alueella. (Jouni Koutonen) 

U23: Sairaala Novan päivystyksen ennakoidaan ruuhkautuvan pahasti lakon takia 

Lakko vaikuttaa merkittävästi päivystyksen toimintaan. Sairaanhoitopiirissä 

odotetaan kovaa ruuhkaa ja odotusaikojen pidentymistä. (Minna Salomäenpää) 
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U24: Hoitajat saavat lakkoavustusta jopa enemmän kuin palkkaa – se kertoo ay-

pomon mielestä, kuinka tosissaan he ovat: "Päätyyn mennään" 

Mikäli työntekijä on lakossa ja kuuluu liittoon, hänellä on oikeus lakkoavustukseen. 

(Anu Leena Hankaniemi) 

U25: Lakko vaikuttaa moneen OYSin toimintaan jo tuoreeltaan: kiireettömiä hoitoja 

on peruttu, yhteispäivystyksessä koronatestaukset tauolle 

Kiireellinen hoito pyritään takaamaan, mutta vaikutuksia voi olla myös siihen. OYSin 

yhteispäivystyksessä voi olla ruuhkaa, yliopistollisesta sairaalasta kerrotaan. (Hanna 

Holopainen)  

U26: Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkösen mukaan sopimuksen tekeminen voi 

odottaa tammikuuhun saakka 

Mikäli hallitus ei puutu työmarkkinakiistaan, Rytkösen mukaan hoitajat ovat valmiita 

odottamaan, kunnes sote-palvelut siirtyvät valtion hyvinvointialueiden 

järjestettäväksi. (Tittamari Rinne) 

U27: HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi vertasi hoitajalakkoa Ukrainan 

sotaan 

Hän kommentoi hoitajalakkoa eilen torstaina Ylen ruotsinkielisissä uutisissa. 

(Tittamari Rinne) 

U28: Reeta Korhonen, 28, seuraa vierestä, kun kollegat muualla Suomessa ovat 

lakossa – toivoo, että työtaistelut tehoavat ja 2 600 euron palkka nousee 

Kainuu on yksi alueista, jossa ei alkanut hoitajien lakko. Työtaistelu vaikuttaa silti 

sairaanhoitajan arkeen. (Tanja Heikkonen, Sanna Kähkönen) 

U29: STM haluaa määrätä hoitajia lailla töihin lakon aikana – hoitajat raivoissaan: 

"Kaiken päälle hallitus vie lakko-oikeuden" 

Hoitajia suojelutyöhön velvoittava potilasturvalaki rajoittaisi lakko-oikeutta ja sen on 

siksi läpäistävä esimerkiksi perustuslakivaliokunnan seula. (Jyrki Hara, Antti Pilke) 

U30: Kunta-alan työehtoriidassa ei vielä sopua – näin lakko näkyisi Turussa ensi 

viikolla 

Kunta-alan työehtosopimusriitaa selvitetään valtakunnansovittelijan kanssa. Ensi 

viikolla kunta-alan lakko pysäyttää Turun kaupungin palvelut kahdeksi päiväksi 6.–

7.4., jos sopua ei sitä ennen löydy. (Johanna Lehtola) 

U31: Kuudessa sairaanhoitopiirissä alkaneen hoitajalakon vaikutukset tuntuvat myös 

Lapissa – potilassiirroista ei ole toistaiseksi sovittu 
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Tässä vaiheessa Pohjois-Suomen alueella on keskusteltu lähinnä ensihoidon vastuista 

lakon aikana. (Riikka Rautiainen) 

U32: Hoitajien lakko heijastuu myös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin 

Sairaanhoitopiireissä varaudutaan mahdolliseen lakon laajenemiseen. Lakko laajenee 

parin viikon päästä, ellei palkoista ja uusista työehdoista päästä sopuun. (Merja 

Siirilä) 

U33: Hoitajalakko voi pian näkyä Kainuussakin – tänne voidaan siirtää etenkin 

kainuulaisia potilaita muista sairaaloista 

Potilaita siirretään sairaaloiden välillä myös normaalitoimintoina, eikä toistaiseksi 

ole tarkempaa tietoa erityisistä potilassiirtojen tarpeista. (Sanna Kähkönen) 

U34: Hallitusrintama repeää juuri ennen kehysriihtä: vasemmistoliitto puoltaa 

hoitajien palkkaohjelmaa, Saramon mukaan valtiolta löytyy "pelivaraa" 

Vasemmistoliiton ryhmäjohtajan mukaan puolueilla oli aluevaaleissa laaja 

konsensus, että sote-alan palkkoja on korotettava. Nyt on aika lunastaa lupaukset. 

(Terhi Toivonen) 

U35: HUSin Mäkijärvi pyytää anteeksi hoitajalakon vertaamista Ukrainan sotaan 

Mäkijärveä sijaistavan ylilääkärin mukaan kielikuva oli epäonnistunut eikä 

tarkoituksena ollut verrata hoitajajärjestöjen lakkotoimia Ukrainan sotaan. 

U36: Tuija Liimanin sytostaattihoito peruttiin ensin, mutta aika löytyi sittenkin, kun 

hoitajia määrättiin töihin – HUS huolissaan potilasturvasta 

HUSin mukaan syöpähoidot, syöpätautien lääkehoidot ja sädehoidot jatkuvat, mutta 

leikkauksia on siirretty. Oulussa puolestaan kaikki syöpähoidot ja -leikkaukset 

jouduttiin perumaan. (Saara Hirvonen, Tiina Karppi, Johanna Laakkonen) 

U37: "Naisvaltaisen terveydenhuoltoalan lakkotoimet menevät luihin ja ytimiin" – 

tutkijan mukaan hoitajalakosta puhutaan moralisoivaan sävyyn 

Helsingin yliopiston tutkija Markku Sippolan mukaan sote-alalla on ollut vuosikausia 

kasaantuneita paineita, jotka tulevat nyt julki. 

U38: Ruuhkaa päivystyksissä, vajaata miehitystä, vain välttämätön tehdään – näin 

hoitajalakon alku on sujunut eri puolilla Suomea 

Hoitajajärjestöjen lakko jatkuu toista päivää. Kuutta sairaanhoitopiiriä koskeva lakko 

vaikuttaa hoidon saamiseen monin tavoin. (Petra Ketonen, Otso Karhu, Jaakko 

Mannermaa) 

U39: Minna Laidan syöpähoito siirtyi, eikä jatkosta ole tietoa – lääkärin mukaan liian 

vähäinen suojelutyö uhkaa pitkittyessään jopa ihmishenkiä 
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Syöpäosastoja on jouduttu sulkemaan ja hoitojen aloituksia on siirretty lakon vuoksi. 

Levinnyttä rintasyöpää sairastava Minna Laita odotti pääsyä laboratoriokokeeseen, 

mutta aika peruttiin. (Otso Karhu, Tero Valtanen) 

U40: HUS: Kaikkiin työvuoroihin ei ole tullut sovittua henkilöstömäärää – Tehy: 

Korkeintaan yksittäistapauksia ja nekin ratkaistu 

Suojelutyötä tekevää henkilöstöä on tasattu siten, että potilasturvallisuus ei ole 

vaarantunut, kertoo HYKSin alueen pääluottamusmies Päivi Törö. (Anna Näveri) 

U41: Tehy ja SuPer: Työnantajapuoli on jakanut paljon virheellistä tietoa ja 

vääristellyt totuuksia, vaikka hoitoa on annettu riittävästi 

Tehyn ja SuPerin mukaan useat hoitajalakon työnantajaosapuolet ovat antaneet 

vääristynyttä tietoa lakon vaikutuksista potilasturvallisuuteen ja riittävään 

suojelutyöhön. (Otso Karhu) 
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Liitteet 

Liite 1. Diskurssianalyysin subjektipositiot, genret ja diskurssit 
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 ”keskustelu” 

 

 

 genre 1  genre 2 

 

 aineisto  

 

 

 

 

 

diskurssit : 

-huolidiskurssi: potilasturvallisuus & 

suojelutyö 

-oikeusdiskurssi 

- hoitoalan segregaatio/ 

naiskysymys 

 

 

 

 

 

 Analyysi 

Työnantaja 

ja heidän 

edustajansa 

Hoitajat ja 

ammattijärjestö

jen työntekijät 

perinteinen media: 

uutiset 

merkitykset, 

näkökulmat 

sosiaalinen media: 

Instagram -julkaisut 

merkitykset, 

näkökulmat 

valta 

valta 
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Liite 2. Uutisten asiantuntijat & diskurssit subjektipositioittain  

Työnantaja       Hoitajat                      Päättäjät ja virkamiehet   Muut 

Sairaalan johtaja 6 Palkansaajajärjestö

n puheenjohtaja 10 

Valtakunnansovittelij

a 1 

Professor

i 2 

Sairaalan ylijohtaja 1 Palkansaajajärjestö

n entinen 

puheenjohtaja 1 

Sosiaali- ja 

terveysministeriön 

kansliapäällikkö 2 

Tutkija 1 

Sairaalan 

johtajaylilääkäri 6 

Palkansaajajärjestö

n oikeuspalveluiden 

päällikkö 1 

Perhe ja 

peruspalveluminister

i 2 

Potilas 2 

Sairaalan 

henkilöstöjohtaja 1 

Palkansaajajärjestö

n alueosaston 

puheenjohtaja 1 

Eduskuntaryhmän 

puheenjohtaja 1 

 

Sairaalan vastuualueen 

ylilääkäri 1 

Palkansaajajärjestö

n ammattiosaston 

pääluottamusmies 1 

  

Sairaanhoitopiirin 

johtajaylilääkäri 6 

Palkansaajajärjestö

n koordinoiva 

pääluottamusmies 

2 

  

Sairaanhoitopiirin 

osastonylilääkäri 1 

Palkansaajajärjestö

n toiminnanjohtaja 

1  

  

Sairaanhoitopiiri 

diagnostiikkajohtaja 3 

Sairaanhoitaja 1   

Sairaanhoitopiirin 

infektiosairauksien 

apulaisylilääkäri 1 

   

Sairaanhoitopiirin 

johtaja 4 

   

Sairaanhoitopiirin 

johtava ylilääkäri 1 
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Sairaanhoitopiirin 

hallinnollinen ylilääkäri 

3 

   

Sairaanhoitopiirin 

hallintoylijohtaja 3 

   

Sote-kuntayhtymän 

johtaja 1 

   

Sote-alueen 

terveyspalvelujen johtaja 

1 

   

Hyvinvointikuntayhtymä

n johtajaylilääkäri 1 

 

   

Kuntayhtymän johtaja 1    

Työnantajan 

neuvottelupäällikkö 1 

   

yhteensä 42 18 5 6 

 

(Ammatti)nimekkeet poimittu uutisaineistosta siten, kun ne aineistossa esiintyy ja 

numero nimikkeen perässä osoittaa kyseisellä nimikkeellä annettujen kommenttien 

määrää koko uutisaineiston osuudessa. 

Diskurssit ja niiden merkitykset eri subjektipositioista käsin 

 huoli oikeus tasa-arvoinen 

työelämä 

Hoitajat Hoiva-alan 

tulevaisuus, 

potilasturvallisuus 

vaarantuu 

päivittäin, hoitajien 

kuormittuminen 

potilaan oikeus 

hoitoon, 

hoitajan oikeus 

palkkaan ja 

toimivaan 

työympäristöön 

naiskysmys ei ole vain 

naiskysymys 

matalapalkka-alojen 

tärkeys 

hoivatyön tekemättä 

jättäminen (lakko) 

kaataa yhteiskunnan 
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hoitajien oikeus 

työtaisteluun 

 

Työnantajat Lakonaikainen 

potilasturvallisuus, 

vertaus sotaan: 

tilanne on vakava 

potilaan oikeus 

hoitoon  

työnantajan 

vastuu hoidon 

järjestämisestä, 

pyhät periaatteet: 

vaatimus joustolle 

potilasturvallisuuslaki 

Päättäjät Kansalaisen hengen 

ja terveyden 

turvaaminen, 

sotealan 

työvoimapulaan 

puuttuminen 

hoitajien lakko-

oikeuden 

rajoittaminen, 

kansalaisen 

oikeus terveyteen 

Hoitajien työolot ja 

palkkaus  

potilasturvallisuuslaki 
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Liite 3. Tietosuojailmoitus 

TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN 

TIETOSUOJASELOSTE/-ILMOITUS 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 

12–14 artiklat 

Laatimispäivä: 3.10.2022 

 

Tietoa henkilötietojen käsittelystä Hiljaa! Kuunnelkaa rakkaat! 

Diskurssianalyysi kevään 2022 hoitajien työvoimataisteluiden yhteydessä 

käydystä keskustelusta -tutkimuksessa 

Hiljaa! Kuunnelkaa rakkaat! Diskurssianalyysi kevään 2022 hoitajien 

työvoimataisteluiden yhteydessä käydystä keskustelusta -tutkimuksessa käytetään 

aineistona henkilötietoja. Tämän selosteen tarkoitus on antaa tietoa käsiteltävistä 

henkilötiedoista sekä siitä, mistä henkilötiedot ovat peräisin ja miten niitä käytetään 

tutkimuksessa. Selosteen lopussa kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia 

rekisteröidyillä on. 

Tutkimukseen osallistuminen ja henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista. Sinuun 

ei kohdistu mitään negatiivista seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen tai jos 

keskeytät osallistumisesi tutkimukseen. 

1.Tutkimuksen rekisterinpitäjä: 

Milja Moilanen  

milja.moilanen@helsinki.fi 0440703858 

2.Yhteyshenkilö ja vastuullinen tutkija: 

sama kuin yllä 

 

 

mailto:milja.moilanen@helsinki.fi


62 
 

3.Tietosuojavastaavan yhteystiedot: 

tietosuoja@helsinki.fi. 

4.Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: 

Kyseessä on sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmaan liittyvä maisteritutkielma, 

jossa käsitellään uutisartikkeleiden ja Instagram -aineiston avulla hoitajien 

työtaisteluun liittyvää keskustelua.  

Aineisto koostuu Ylen uutisartikkeleista ja @studiomimietnode -tilin julkaisuista. 

Ylen artikkelit on haettu Yle uutisten verkkosivuilta aikavälillä 30.3. – 1.4.2022 

hakusanalla ”hoitajalakko”  Instagram julkaisut kattaa kaikki julkaisut aikavälillä 

30.3. – 5.4.2022. Aineistoon lukeutuu julkaisun kuva ja siihen kirjoitettu kuvateksti, 

poislukien kommentit.  

Aineistoa tutkitaan diskurssianalyysin keinoin ja sen tarkoitus on tutkia työtaistelua 

koskevan keskustelun esiin tuomia hoitoalaan liittyviä ongelmia ja keskustelussa 

esiintyvää valtaa ja sen liikettä.  

Aineisto on printattu tutkijan käyttöön ja sitä säilytetään tutkijan kotona, aineisto on 

myös koottu kansioon tutkijan tietokoneelle. Aineistoa ei sisällytetä tutkielmaan. 

5.Mitä tietoja tutkimusaineisto sisältää: 

Tutkimusaineisto sisältää yllä mainitulla aikavälillä tehdyt Instagram -julkaisut 

@studiomimietnode -tilillä. Aineistona on käytetty kuvia tai kuvan paikalle tehtyä 

tekstiä (julkaisu) ja julkaisun kuvatekstiä. Aineistoon ei sisälly julkaisujen 

kommentit.  

Uutisten osalta aineistoon on käytetty uutinen, siihen liittyvät mahdolliset kuvat ja 

kuvatekstit. 

6.Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään: 

Tiedot kerätään Yle uutisten verkkosivuilta ajanjaksolta 30.3. – 1.4.2022. 

Hakusanana on käytetty ”hoitajalakko” sekä Instagramista @studiomimietnode -

käyttäjätililtä ajanjaksolta 30.3. – 5.4. 2022. Instagramin tili on julkinen ja ylen 

uutisartikkelit ovat kaikkien käytettävissä ilman maksumuuria.  

mailto:tietosuoja@helsinki.fi
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 7.Arkaluonteiset henkilötiedot: 

Tutkimuksessa käsitellään seuraavia tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisia 

erityisiä henkilötietoryhmiä (eli arkaluonteisia henkilötietoja): 

Poliittiset mielipiteet 

Ammattiliiton jäsenyys 

Arkaluontoisten tietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan j 

alakohtaan (käsittely on tarpeen tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten) sekä 

tietosuojalain 6 §:n 1 momentin 7 kohtaan (tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohtaa ei 

sovelleta tieteellistä tutkimusta varten tehtävään tietojen käsittelyyn). 

8.Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: 

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 

kohdan mukaisella perusteella: yleistä etua koskeva tehtävä: 

tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi (tietosuojalain 4 §:n 3 kohta) 

 9.Tietojen vastaanottajat: 

Henkilötietoja ei siirretä eikä luovuteta tutkijan toimesta muille osapuolille osana 

maisteritutkielmaa.   

Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 10.Automatisoitu päätöksenteko: 

Tutkimuksessa ei tehdä automaattisia päätöksiä, joilla on merkittävä vaikutus 

tutkittaviin. 

 11.Henkilötietojen suojaus: 

Tutkimusaineistoon sisältyviä henkilötietoja käsitellään ja säilytetään suojattuna 

niin, että ainoastaan niitä tarvitsevat henkilöt pääsevät tarkastelemaan tietoja. 

12.Tietojärjestelmissä käsiteltäviä tietoja suojataan seuraavilla tavoilla: 

käyttäjätunnus ja salasana  
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Manuaalista (esim. paperimuodossa tai muuten aineellisessa muodossa) olevaa 

aineistoa suojataan seuraavilla tavoilla: Pidetään lukitussa kaapissa, johon vain 

tutkijalla on pääsy. 

13.Henkilötietojen käsittelyn kesto tässä tutkimuksessa: 

Käsittely päättyy 8.11.2022.  

14.Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen: 

Tutkimusaineisto hävitetään 

15.Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja oikeuksista poikkeaminen: 

Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen 

kohdassa 1 mainittu henkilö. 

Rekisteröidyn oikeudet: 

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus:  

saada pääsy tietoihin 

oikaista tietoja 

poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi 

rajoittaa tietojen käsittelyä 

siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

vastustaa tietojen käsittelyä 

olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi. 

Rekisteröity ei kuitenkaan voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. 

Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään. 

Tarkempaa tietoa rekisteröidyn oikeuksista eri tilanteissa löytyy 

tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-

tilanteissa 

Oikeuksien soveltuminen: 

https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa
https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa


65 
 

Jos henkilötietojen käsittely tutkimuksessa ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista 

eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, oikeutta tietojen 

tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon, käsittelyn rajoittamiseen, 

ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta, ellei rekisteröidy anna 

tunnistamisen mahdollistavia lisätietoja (tietosuoja-asetuksen 11 artikla). 

Oikeuksista poikkeaminen: 

Tietosuoja-asetus ja Suomen tietosuojalaki mahdollistavat tietyistä rekisteröidyn 

oikeuksista poikkeamisen silloin, kun henkilötietoja käsitellään tieteellisessä 

tutkimuksessa ja oikeuksien toteuttaminen estäisi tai vaikeuttaisi suuresti käsittelyn 

tarkoitusten saavuttamista. 

Tarvetta poiketa rekisteröidyn oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.   

Valitusoikeus: 

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että 

henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Yhteystiedot: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki 

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 

Vaihde: 029 56 66700 

Faksi: 029 56 66735 

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi 


