
22 Tekniikan Akateemiset 8/2001

Comma Pictures

Teksti: Sari Nita Keski-Heikkilä

tutkimus

Koetut syyt eriarvoiseen kohteluun:

Naissukupuoli yhä
edelleen rasite

■ Viime keväänä TEKin yli 40-vuotialle jäsenilleen
lähettämässä Jarna Savolaisen elämänhallintaa koske-
vassa kyselyssä kysyttiin avokysymyksellä ”Mitkä
olivat syyt, joiden uskot vaikuttaneen eriarvoiseen
kohteluun?” Eriarvoisuus on käsitteenä moniselit-
teinen ja keräsi monenlaisia vastauksia. 1 237 vastaa-
jasta 475 kirjasi kommenttinsa kysymykseen. Artikke-
lissa analysoidaan saatuja vastauksia laadullisesti.
Yleisimmäksi eriarvoisen kohtelun syyksi koettiin
naissukupuoli. Myös vuorovaikutustekijät ja valta-
kamppailu olivat usein syynä eriarvoiseen kohteluun.

O heisessa taulukossa
on listattu vastaajien
nimeämät eriarvoi-
sen kohtelun syyt.
Prosentit on laskettu

kaikista kysymykseen vastan-
neista 475 vastaajasta. Väliotsi-
kot ovat suoria sitaatteja vasta-
uksista.

”Kuule, sä olet ihan hyvä,
mutta sulta puuttuu
tasapainottavat lilluttimet
jalkojen välistä, eli se
että on nainen”
Naissukupuoli on yleisin yksittäi-
nen tekijä, jonka eriarvoista koh-
telua työpaikalla kokenut ilmoit-

Vastaajien nimeämät eriarvoisen kohtelun syyt
N = 475

Taustatekijät:  145 vastaajaa ......................... (31 %)
Sukupuoli:  72 naisvastaajaa ............................ (15 %)
Ikä:  41 vastaajaa ............................................... (9 %)
Koulutus: 20 vastaajaa ....................................... (4 %)
Kansallisuus tai kieli: 12 vastaajaa ..................... (3 %)

Vuorovaikutus: 119 vastaajaa ....................... (26 %)
Arvot, näkemyserot:  29 vastaajaa ..................... (6 %)
Pärstäkerroin/muut henkilökohtaiset
tekijät: 27 vastaajaa ............................................ (6 %)
Rehellisyys suorapuheisuus:  22 vastaajaa ....... (5 %)
Henkilökemiat:  20 vastaajaa ............................. (4 %)
Kiltteys ja vaatimattomuus: 14 vastaajaa ........... (3 %)
Liika innovatiivisuus: 7 vastaajaa ....................... (2 %)

Valtakysymykset: 70 vastaajaa ..................... (15 %)
Työpaikalla vallitseva kateus: 26 vastaajaa ....... (8 %)
Valtataistelu: 20 vastaajaa ................................. (4 %)
Hyvä veli -verkosto: 14 vastaajaa ....................... (3 %)

Esimiehen toiminta: 45 vastaajaa ................... (9 %)
Esimiehen ammatillinen
pätemättömyys:  25 vastaajaa ............................ (5 %)
Esimiehen negatiiviset
ominaisuudet: 20 vastaajaa ................................ (4 %)

Työpaikkaan liittyvät tekijät:   42 vastaajaa ... (9 %)
Organisaation rakenteelliset tekijät: 23 vastaajaa(5 %)
Lama  tai resurssipula: 15 vastaajaa .................. (3 %)
Työsuhteeseen liittyvät tekijät: 4 vastaajaa ........ (1 %)

Ilmentymistavat: 45 vastaajaa ......................... (9 %)
Palkkaus:  21 vastaajaa ..................................... (4 %)
Tiedon panttaus: 15 vastaajaa ........................... (3 %)
Huono ilmapiiri:  9 vastaajaa .............................. (2 %)

taa eriarvoisen kohtelun syyksi.
Vastaajista 15 % on kokenut
joutuneensa eriarvoiseen ase-
maan naissukupuolensa vuoksi
tai kohdannut naissukupuoleen
kohdistuvaa väheksyntää mies-
valtaisella alalla työskennelles-
sään. Myös äitiyslomista ja
pienten lasten äitiydestä johtu-
vaa eriarvoistavaa asenteelli-
suutta on kokenut moni.

Ikärasismi on toiseksi yleisin
syy eriarvoisuuden kokemiseen.
Ikärasismia on koettu sekä
nuorena että yli nelikymppisenä.
Naiset mainitsevat ikäsyrjinnän
miehiä useammin. Usein naiset
pitävät sekä ikää että sukupuol-
ta yhdessä kokemansa syrjin-
nän syynä. Kansallisuuteen ja
kieleen kohdistuvaa eriarvoi-



23Tekniikan Akateemiset 8/2001

suutta on koettu ulkomailla työs-
kentelyn yhteydessä sekä koti-
maassa kaksikielisissä työyhtei-
söissä. Ruotisia taitamaton suo-
menkielinen kokee olevansa eri-
arvoisessa asemassa, jos työ-
paikalla käytetään paljon ruotsin
kieltä.

”Kyllä herra -asenteen
puutos, innovatiivisuus”

Vuorovaikutukseen  liittyvistä te-
kijöistä eriarvoisen kohtelun uh-
riksi joutumisen syynä maini-
taan oma liiallinen kiltteys, tun-
nollisuus ja haluttomuus kavee-
rata riittävästi työyhteisön oikei-
den tyyppien kanssa. Myöskään
palkkakeskusteluissa kiltteys tai
kohteliaisuus eivät ole valtteja.
Eriarvoisuuden kokemisen syy-
nä on usein palkkapolitiikka ja
se, ettei itse ollut pyytämäs-
sä palkankorotusta riittävän
aggressiivisesti.

Jos ei hiljaisuus takaa tasa-
arvoista kohtelua, ei myöskään
tämän aineiston mukaan rehelli-
syys, ainakaan silloin kun se yh-
distyy suureen suuhun. Omasta
suorapuheisuudesta, nuoleske-
lemattomuudesta ja rehellisyy-
destä on koettu epämiellyttäviä
seurauksia. Taustalla ovat usein
erilaiset arvot ja näkemyserot.
Joku voi olla yksinkertaisesti
väärässä työpaikassa, jos työ-
paikka arvostaa yksisilmäisesti
vain omaa alaansa ja toisen
alan koulutuksen omaavaa ei
osata hyödyntää työyhteisössä.
Liian aktiivisen poliittisen toimin-
nan tai mielipiteiden esille tuo-
misen koetaan johtavan arvo-
maailmojen kolareihin ja syrjin-
täkokemuksiin.

”Kateus, pelko omasta
asemasta, halu hallita”

Suosittuja selittäjiä ovat myös
pärstäkerroin ja yhteensopimat-
tomat  henkilökemiat, jotka aihe-
uttavat eriarvoisuuden koke-
muksia. Työtoveria ja hänen toi-
mintatapojaan ei vain jakseta
arvostaa tai suvaita. Erilaisuu-
den hyväksyminen on vaikeaa
ja se aiheuttaa usein eriarvoista
kohtelua. Vain muutama eriar-
voisuutta kokenut ilmoittaa
syyksi oman persoonan tai vas-
taajan sanoin ”oman löperyy-
den”.

Kateus on tunnettu vieras työ-
paikoilla. Se kiteytyy eriarvoi-
suuden kokemukseksi,  kun ul-

komaan komennukselta pala-
taan suuremman auton kanssa
tai työelämässä menee muuten
hyvin. Eriarvoisuutta on koettu
myös valtataistelun seuraukse-
na. Lisänsä valtataisteluun anta-
vat poliittiset lataukset sekä
hyvä veli -verkosto ja sukulais-
ten suosiminen sekoittuneena
yrityksen omistussuhteisiin. Täl-
laisen cocktailin aiheuttamista
oireista kärsitään sitä useammin
mitä korkeammassa asemassa
ollaan.

”Mäntti esimies”

Syyttävä sormi osoittaa myös
esimiestä. Usein juuri esimies
saa pintaan tunteet eriarvoisuu-
den kokemisesta. Työelämän
vaatimusten kasvaessa esi-
miesasemassa toimivilta odote-
taan aiempaa  enemmän asian-
tuntijuutta ja oman alansa seu-
raamista. Esimiehen puutteelli-
set lähtötiedot ja heikko paneu-
tuminen päätöstilanteessa ovat
tekijöitä, jotka saavat pätevät
työntekijät kokemaan eriarvoi-
suutta.

Esimiehen taholta eriarvoi-
suutta kokeneet kuvailevat esi-
miehensä pahaksi, itsekkääksi
ja moraalittomaksi tai ammatilli-
sesti epäpäteväksi keplottelijak-
si, joka pelkää pätevien työnte-
kijöden uhkaavan omaa ase-
maansa. Esimiehen pelko, että
alainen osoittautuu esimiestään
pätevämmäksi ilmoitetaan syyk-
si eriarvoiseen kohteluun. Valta-
taistelu käynnistyy usein esimie-
hen värvätessä puolelleen sa-
navalmiita supliikkimiehiä tai
kun hän asettuu suosikkinsa
puolelle.  Syynä eriarvoiseen
kohteluun mainitaan myös heik-
ko, pelkäävä esimies, jolla ei ole
selkärankaa puuttua työyhteisön
epäkohtiin.

Jokunen vastaaja tarkastelee
eriarvoiseksi joutumisen koke-
musta tilanteiden yläpuolelta;
organisaation rakenteellisten te-
kijöiden aiheuttamana. Yritystä
ymmärtäviäkin löytyy, tosin ei
kovin monia. Lama ja resurssi-
pulan syynä lupausten ja re-
surssien saamatta jäämiseen
mainitsee vain muutama vas-
taajista.

Miten eriarvoisuus sitten to-
teutuu? Yleisin ruumiillistuma on
palkkasyrjintä, jonka kintereillä
seuraa tiedon panttaus. Myös
yleinen huono ilmapiiri lisää eri-
arvoisuuden kokemisen toden-
näköisyyttä. Moni eriarvoisuutta

kokenut on kyselyyn vasta-
tessaan vaihtanut jo kauan
sitten työpaikkaa ja nauttii
uudessa paikassa raikkaasta
ja terveestä ilmapiiristä.
Usein työpaikan negatiivinen
ilmapiiri onkin oire laajem-
mista ongelmista, mikä hei-
jastuu suoraan vastauksista:
”Ikävä työpaikka, huonot
henkilöstösuhteet, onneksi
lähdin ennen kuin firma teki
konkan”.

Tilanne työelämässä ei
kuitenkaan ole totaalisen
lohduton, sillä kyse on pie-
nistä prosenttimääristä. Eri-
arvoinen kohtelu työpaikalla
sukupuolen tai muun henki-
lökohtaisen tekijän vuoksi on
kuitenkin aina vakava koko
työyhteisöä koskeva ongel-
ma, joka vaatii välitöntä kor-
jausta. ❏


