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Kurvinen, Heidi, ”I am not a man nor a woman. I am a reporter”. Gender and the
profession of reporters in the 1960s and 1970s Finland
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Humanities, History, P.O.
Box 1000, FI-90014 University of Oulu, Finland
Acta Univ. Oul. B 113, 2013
Oulu, Finland

Abstract

The research observes the profession of reporters in the decades when the field underwent several
different changes. The development of editorial hierarchy and the transition to a five day working
week increased the need for reporters. At the same time, the strenghtening of trade union politics
changed the field towards a more professional direction. In terms of gender, the profession became
more balanced when the number of female reporters increased. 

Female reporters entered the field when the demand for new reporters became higher.
However, the change was also connected to the overall development in the Finnish society. It was
first and foremost women’s opportunities for work that were negotiated in the role debate that was
going on during the 1960s. When the debate turned into an official policy that was maintained
through legislation, attention was paid to the gendered structures of working life. During the
1970s, women became a part of career world for good. 

Finnish working life remained segregated but the profession of reporters was one of the fields
where both genders had the same duties. However, the profession was not equal in terms of
gender. Female reporters were paid less than their male colleagues and they did not have the same
opportunities for promotions. What is more, male reporters worked more often as special reporters
whereas females remained as all round reporters. In addition, the vocational culture was still based
upon masculine values. 

Within oral history, the gendered structures of the profession were overshadowed by the
rhetorics of sameness. In other words, the profession was seen as equal in terms of gender. The
explanation can be found in the Finnish gender culture that maintains the idea of gender neutrality
of working life. However, the rhetorics also repeated the ideals of equality that prevailed during
the 1960s and 1970s. Furthermore, other factors that divided the profession of reporters like age,
political background and education also covered up the question of gender. 

The source material consists of oral history, archival sources and media texts. Sources form
different periods of time are read against each other and the experiences of reporters are connected
to the discourses of the 1960s and 1970s. 

Keywords: equality, femininity, gender, masculinity, media history, oral history,
reporters





Kurvinen, Heidi, "En mä oo mies enkä nainen. Mä oon toimittaja". Sukupuoli ja
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Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan toimittajan ammattia vuosikymmeninä, jolloin ala koki useita erilai-
sia muutoksia. Toimitushierarkian kehittyminen ja siirtyminen viisipäiväiseen työviikkoon lisä-
sivät toimittajien tarvetta ja samanaikaisesti ammatillisten etujen ajaminen muutti alaa professio-
naalimpaan suuntaan. Myös ammattikunnan sukupuolirakenne alkoi tasapainoistua, kun alalle
tuli aiempaa enemmän naistoimittajia. 

Toimittajanaisten määrän kasvu vastasi lisääntyneen toimittajatarpeen aiheuttamaan kysyn-
tään, mutta muutos liittyi myös suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtuneeseen kehitykseen.
1960-luvun roolikeskustelussa neuvoteltiin ennen kaikkea naisten työssäkäynnin mahdollisuuk-
sista, ja tasa-arvokeskustelun valtiollistuttua päähuomio kiinnittyi työelämän sukupuolittunei-
suuteen. Naiset siirtyivätkin 1970-luvulla työelämään jäädäkseen. 

Suomalainen työelämä säilyi kuitenkin eriytyneenä, ja toimittajan ammatti oli yksi niistä har-
voista aloista, joilla naiset ja miehet tekivät samaa työtä. Tämä ei tarkoittanut kuitenkaan sitä,
että ala olisi ollut tasa-arvoinen. Toimittajanaisten asema oli miehiä heikompi niin palkkauksessa
kuin urakehityksessäkin. Sukupuoli näkyi myös toimitustyössä, jossa erikoistoimittajan tehtävät
menivät pääsääntöisesti miehille, kun taas naiset työskentelivät ennen kaikkea uutistoimittajina.
Myös ammatillinen kulttuuri rakentui edelleen maskuliinisten piirteiden varaan. 

Toimittajien muistelupuheessa ammattikunnan epätasa-arvoa tuottaneet käytännöt peittyivät
kuitenkin samanlaisuuspuheen alle ja ammatti näyttäytyi tasa-arvoisena. Yhtäältä tämä selittyy
suomalaisella sukupuolikulttuurilla, joka ylläpitää ajatusta työelämän sukupuolineutraaliudesta.
Toisaalta taustalla on nähtävissä 1960- ja 1970-luvulla vallinnut tasa-arvokäsitys, joka korosti
sukupuolten samuutta. Sukupuolta peittivät tutkittavina vuosikymmeninä alleen myös muut toi-
mittajakuntaa erottaneet tekijät, joita olivat ikä, poliittinen tausta ja koulutus. 

Tutkimuksen lähdeaineisto koostuu muistitiedosta, aikalaisteksteistä ja arkistoaineistoista.
Eri aikoina syntyneitä lähteitä luetaan toisiaan vasten, ja toimittajien kokemukset kiinnitetään
1960- ja 1970-luvun ajattelumalleihin. 

Asiasanat: feminiinisyys, maskuliinisuus, mediahistoria, muistitieto, sukupuoli, tasa-
arvo, toimittajan ammatti
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Heidi Kurvinen 
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1 Tutkimuksen lähtökohdat 

Elämän kulku on tämä: miehet tekevät ja naiset saavat lapsia. Se tässä on 

suurin este. Kun valitset jonkun etelän nuoren naisen tehtävään, seuraava il-

moitus on äitiysloma. Ei lehti voi tulla toimeen ilman vastaavaa päätoimitta-

jaa.1 

Näin kommentoi vuonna 2006 Turun Sanomien toimitusjohtaja Keijo Ketonen syitä 

siihen, miksi naisia oli niin vähän toimitusten päällikköviroissa. Ketosen selkeän 

sovinistinen kommentti sai hetkellisesti aikaan runsasta keskustelua toimituksissa 

vallinneista sukupuolittuneista käytännöistä,2 mutta päätoimittajaruletin pyöriessä 

valinta osui edelleen todennäköisemmin mieheen kuin naiseen. Vuonna 2010 valmis-

tuneessa pro gradu -tutkimuksessa Naisia toimitusten ”äijäkerrokseen” Elina Lap-

palainen totesikin naispäätoimittajien puutetta selitettävän edelleen paitsi naisten 

haluttomuudella hakeutua kyseisiin tehtäviin, myös toimitusten maskuliinisena näh-

dyllä ammatillisella kulttuurilla3. 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen toimittajan ammattia 1960- ja 1970-lukujen 

Suomessa. Tutkin ammatin sukupuolittuneisuutta pohtimalla, miten 1960-luvun 

loppupuolella alkanut naistoimittajien määrän merkittävä kasvu vaikutti aikai-

semmin miesvaltaisen ammatin sukupuolittumisen tapoihin. Työn taustalla on 

kysymys siitä, miksi nainen ei ole ollut varteenotettava kandidaatti päätoimittaja-

ruletissa 2000-luvun Suomessakaan. Uralla eteneminen on kuitenkin ainoastaan 

yksi tutkimuksen keskeisistä teemoista. Sen lisäksi kiinnitän huomiota niin am-

matilliseen kulttuuriin, työtehtävien jakautumiseen, palkkatasoon kuin toimittaji-

en käsityksiin tasa-arvosta. 

                                                        
1 Esa Mäkinen, ”Miehet hallitsevat sanomalehtiä”. Helsingin Sanomat 27.6.2006. 
2 Ks. esim. Kalle Koponen, ”Etelä-Ruotsin mahtinainen tulee Helsingistä. Sydsvenskan-lehden poliit-
tinen päätoimittaja Heidi Avellan vastustaa sukupuolikiintiöitä”. Helsingin Sanomat 27.6.2006; Terttu 
Häkkinen, ”Miespäätoimittajat usein jo viisikymppisiä”. (mielipide) Helsingin Sanomat 2.7.2006; Esa 
Mäkinen, ”Lehdistön naisten handicap on 33”. Helsingin Sanomat 2.7.2006; Tuulikki Ukkola, ”Nai-
nen ja päätoimittaja”. Kaleva 17.7.2006; Milla Rautiainen, ’”Sovinismia!’ Keijo Ketosen kommentti 
äitiydestä naisten uralla etenemisen esteenä suututtaa”. Ilta-Sanomat 29.9.2006. Myöhemmästä kes-
kustelusta ks. esim. Riitta Taulavuori, ”Lehtitaloissa meneillään johdon vaihtovuodet”. Kaleva 
1.10.2007; Elina Venesmäki, ”Ensimmäinen nainen”. Journalisti 14/2009. 
3 Lappalainen 2010, 156. 
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1.1 Toimittajat historiallisessa kontekstissa 

Roolikeskustelusta valtiolliseen tasa-arvopolitiikkaan 

Suomessa 1960-luvun viimeiset vuodet ja 1970-luvun alkupuoli olivat nopean 

yhteiskunnallisen murroksen aikaa.4 Yhtäältä keskioluen vapautuminen ja e-

pillereiden yleistyminen aiheuttivat henkisen murroksen, toisaalta kaupungistu-

minen ja vuosikymmenten taitteessa huippunsa saavuttanut muuttoliike Ruotsiin 

vaikuttivat suomalaisten työmarkkinoiden rakenteisiin.5 Yhtenä aikakautta lei-

manneena piirteenä oli myös radikaalin nuorison yhdistyminen kumouksellisen 

vasemmistolaisuuden nimissä.6 1960-luvun viimeisistä vuosista muodostuikin 

sukupolvikonfliktin näyttämö, jossa nuoriso haastoi valtaa pitäneen sukupolven 

ajattelutavat niin yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vallan kuin sukupolven ja su-

kupuolen näkökulmista.7 1970-luvun alussa kulttuuriradikalismi kehittyi koko 

yhteiskunnan läpäisseeksi puoluepolitisoitumiseksi, jonka laineet löivät yhteis-

kunnan kaikilla sektoreilla.8 

Laajempien yhteiskunnallisten mullistusten rinnalla alettiin keskustella naisen 

ja miehen rooleista. Tutkimuksessa tätä on tulkittu neuvotteluna uudesta sukupuo-

lisopimuksesta9, joka toteutui naisten palkkatyöläistymisen myötä 1970-luvun 

puolivälissä. Kotiäitisopimuksesta siirryttiin niin kutsuttuun samanlaisuussopi-

mukseen.10 Sukupuolikeskustelun keskeisenä virittäjänä oli vuonna 1966 perustet-

tu Yhdistys 9,11 joka oli aikansa ihanteiden mukainen yhden asian liike. Yhdistys 

keskittyi sukupuolten välisen tasa-arvon kysymyksiin ajamalla niin kutsuttua 

radikaalia sukupuolipolitiikkaa, joka kyseenalaisti vallinneet sukupuoliroolit. 

Purkamalla sukupuolten välistä kahtiajakoa yhdistys pyrki muuttamaan sekä nai-

siin että miehiin liittyneitä perusasenteita.12 Sukupuolijärjestelmän murroksesta 

                                                        
4 Julkunen 1994, 186. 
5 Ks. esim. Bergholm 2012, 80–81, 93; Relander 1997, 12; Roos & Haavio-Mannila 2008, 236. 
6 Ks. esim. Rentola 2006, 161; Relander 1997, 11–12. 
7 Ks. esim. Relander 1997, 13; Saarenmaa 2010, 225; Sumiala-Seppänen 2007, 280–291; Tuominen 
1991, 386–391. Niin kutsutun isäkapinamyytin problematisoimisesta ks. esim. Kontula 2004, 235–
239. 
8 Ks. esim. Kolbe 1996, 7–13; Kontula 2004, 233; Roos & Haavio-Mannila 2008, 236–237. 
9 En käytä omassa tutkimuksessani sukupuolisopimuksen käsitettä. Yvonne Hirdmanin sukupuoliso-
pimuksen teoretisointiin nojaava käsite on kuitenkin vakiintunut tapa jaotella sukupuolten välisten 
suhteiden kehitystä 1900-luvun Suomessa. 
10 Julkunen 1994, 180, 194; Pylkkänen 2009, 124–125. 
11 Yhdistys 9:n taustalla oli vuonna 1965 toimintansa aloittanut Ryhmä 9. Ks. esim. Mickwitz 2008, 
27–29. 
12 Ks. esim. Julkunen 1994, 188; Mickwitz 2008, 30–31; Tuominen 1991, 222–228. 
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kertoo myös 1960-luvun viimeisinä vuosina avautunut seksuaalisuuskeskustelu, 

jonka seurauksena muun muassa homoseksuaalisuuden rikosleima purettiin 

vuonna 1971.13 

Joukkoviestimillä oli Yhdistys 9:n ohella keskeinen asema käydyssä rooli-

keskustelussa. Sukupuolikysymys nousi ensimmäisen kerran näkyvämmin esiin 

elokuussa 1965, jolloin Nya Pressen julkaisi Margaretha Mickwitzin artikkelin 

sukupuolirooleista. Yhdistys 9:n puheenjohtajaksi myöhemmin valitun Mickwit-

zin kirjoituksen jälkeen keskustelua alettiin käydä vilkkaasti niin oikeistolaisissa 

kuin vasemmistolaisissakin sanomalehdissä.14 Keskeiseen asemaan nousivat 

myös ajanvietelehdet, joista etenkin naistenlehdet kommentoivat käynnissä ollutta 

keskustelua. Mediatutkija Laura Saarenmaan mukaan ajanvietelehdissä käytiin 

neuvottelua erilaisten feminismien välillä, mutta tilaa saivat myös hänen mieshe-

gemoniaksi määrittelemänsä konservatiiviset äänenpainot.15 Ehkä kiivainta kä-

denvääntöä ajanvietelehdissä käytiin koti- ja virkaäitiydestä,16 johon yksittäiset 

lehdet ottivat kirjoituksissaan selkeän – ja myös toisilleen vastakkaisen – kan-

nan.17 

Tasa-arvokeskustelun lippulaivana toiminut Yhdistys 9 hajosi vuonna 1970, 

minkä jälkeen tasa-arvoliike puoluepolitisoitui ja valtiollistui muun kulttuuriradi-

kalismin tavoin. Vuonna 1972 perustettiin Suomen ensimmäinen Tasa-arvoasiain 

neuvottelukunta (TANE), joka omaksui toimintansa suuntaviivat radikaaliliikkeen 

ohjelmista, mutta kiinnittyi tiiviisti valtiolliseen päätöksentekoon. Naisten palkka-

työn mahdollistanut sukupuolisopimus muotoiltiinkin 1970-luvun ensimmäisinä 

vuosina erilaisten yhteiskuntapoliittisten reformien avulla valtiofeminismin puit-

teissa.18 

Toimittajan ammatti osana suomalaisia työmarkkinoita 

Toimittajan työ ei ole lääkärin ja asianajajan ammattien tavoin yksiselitteisesti 

luokiteltavissa professioksi, ja osassa tutkimuksissa se onkin nähty semiprofes-

siona. Toisin sanoen ammatti jakaa tiettyjä klassisille professioille ominaisia piir-

teitä, mutta poikkeaa niistä toisilta osin. Yhtäältä ammattikunnalle ovat esimer-

                                                        
13 Rydström 2007, 34. 
14 Eskola 2008, 59–66. 
15 Saarenmaa 2010, 229–235, 318–320. 
16 Virkaäitiys on aikalaiskeskustelussa käytetty käsite. 
17 Ks. esim. Koskela 2011, passim. Ks. myös Saarenmaa 2010, 226–227. 
18 Holli 2003, 69, 121; Julkunen 1994, 188–189, 193; Pylkkänen 2012, 65. 
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kiksi muotoutuneet ammattieettiset säännöt ja toimittajat ovat eri maissa järjestäy-

tyneet ammattiyhdistyksiin, toisaalta ammatissa on korostunut ryhmätyön merki-

tys eikä se ole edellyttänyt tiettyä koulutusta.19 Kiistellystä luonteestaan huolimat-

ta ammattikunnan professionalisoituminen on edelleen yksi mediahistorioitsijoita 

kiinnostavista teemoista.20 Mediatutkijat Svennik Høyer ja Epp Lauk ovat kuiten-

kin muistuttaneet, ettei ole ollut yhtä toimittajan ammatin professionalisoitumisen 

kaavaa, vaan kehitys on ollut aina sidoksissa kuhunkin kansalliseen kontekstiin.21 

Ruotsalaisessa tutkimuksessa toimittajakunnan professionalisoitumisen on 

katsottu tapahtuneen vähitellen 1900-luvun kuluessa,22 mutta kehityksen huippu 

ajoitetaan yleensä 1960-luvulle.23 Ruotsin tavoin ammatti sai 1960-luvun Suo-

messa aiempaa professionaalimpia piirteitä, kun toimittajien koulutustaso nousi ja 

sitoutuneen sanomalehdistön merkitys väheni.24 Vaikka nykytoimittajillekin tuttu 

kysymyspatteristo ”mitä, kuka ja missä” oli tullut suomalaisten toimittajien uutis-

työn lähtökohdaksi jo 1940-luvulla,25 ammatille oli 1950-luvun jälkipuoliskolle 

asti leimallista ammatillisten käytäntöjen vaatimattomuus. Toimittajat päätyivät 

alalle usein sattumalta, ilman koulutusta, eivätkä uutistyön kriteerit olleet vielä 

kehittyneet. Toimittajanuransa 1940-luvulla aloittanut, toimittajakoulutuksen 

pioneereihin lukeutuva Antero Okkonen onkin esittänyt juttujen ainoana kriteeri-

nä olleen, että niiden piti olla sujuvasti kirjoitettuja. Taustoittamista suomalaisessa 

journalismissa ei ollut vielä omaksuttu uutistyön lähtökohdaksi.26 Esko Salminen 

on puolestaan kuvannut 1950-luvun journalismia tulipalojournalismin ajaksi, jolle 

leimallisia piirteitä olivat onnettomuuksien metsästäminen ja liikuttavat hauta-

jaiskuvaukset.27 

1900-luvun alun suomalainen toimittajakunta oli miesvaltainen,28 eikä ala 

poikkea tässä suhteessa muista länsimaista.29 Naiskirjoittajat olivat kuitenkin 

osallistuneet lehtityöhön sanomalehdistön historian alusta lähtien kirjoittamalla 

                                                        
19 Ks. esim. Høyer & Lauk 2003, 8–12; Nygren 2008, 13–19; Pietilä 2012, 67–89. 
20 Ks. esim. Birgit Petersson 2006: Från journalist till murvel. Journalistyrkets professionalisering 
från 1900 till 1960-talet. Sylwan. Del 16. Nordicom, Göteborg. Suomessa Pirjo Munck tekee tällä 
hetkellä väitöskirjaa toimittajan ammatin professionalisoitumisesta vuosina 1771–1921. 
21 Høyer & Lauk 2003, 6–8, 12. 
22 Petersson 2006, passim. 
23 Ks. esim. Jonsson 2002, 244; Weibull 1991a, 17–18. 
24 Ks. esim. Keränen 1984, 25–29, 92–93; Okkonen 1979, 75–78; Salminen 1988, 266–267. 
25 Salminen 1988, 271. 
26 Okkonen 1979, 74. 
27 Salminen 1988, 251. 
28 Vehmas 1963, 21–23. 
29 Ks. esim. Chambers et al. 2004, 15; Lang 1999, 4–5; Whitt 2008, xvi. 
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runoja ja erilaisia tarinoita ja ensimmäiset varsinaiset lehtinaisetkin aloittivat 

työnsä 1800-luvulla.30 Toimittajanaiset huomioitiin esimerkiksi vuonna 1893 

julkaistussa katsauksessa Nainen ja naisen työ Suomessa. Vaikka rajan tekeminen 

kirjoittavien naisten ja ammattitoimittajien välillä ei ollut helppoa, raportissa 

saatettiin todeta, että ”useat naiset ovat aputoimittajia aikakauskirjoissa ja sano-

malehdissä, muiden muassa neiti Hanna Andersin, neiti Anna Edelheim y.m. Eräs 

nainen on valtiollisen sanomalehden vastuunalainen johtaja.” Naisten tiedettiin 

myös toimittavan naisliikkeen omia lehtiä (Koti ja yhteiskunta, Hemmet och sam-

hället).31 

Ensimmäiset naistoimittajat aloittivat samoihin aikoihin, kun Suomen teollis-

tuminen siirsi naiset laajemminkin kodin piiristä julkisen elämän piiriin. Aluksi 

työtätekevät naiset olivat nuoria ja naimattomia, kun taas naimisissa olevien nais-

ten työssäkäynti yleistyi vasta maailmansotien välisenä aikana.32 Toimittajat ero-

sivat kuitenkin muusta väestöstä, sillä osalla varhaisimmista naistoimittajista ura 

avautui nimenomaan aviomiehen kautta. He eivät olleet myöskään työläisperhei-

den äitejä, jotka olisivat siirtyneet palkkatyöhön taloudellisesta pakosta,33 sillä 

useimmilla naistoimittajilla oli säätyläistausta. He tulivat perheistä, joissa tyttöjen 

kouluttautumista pidettiin arvossa, ja monet varhaisista naiskirjoittajista olivat 

aktiivisia naisasianaisia. Varhaiset lehtinaiset osallistuivat myös ammattialan 

kehittämiseen, sillä heidän joukkoonsa kuului alan uranuurtajia, kuten matkajour-

nalismin kehittäjä Adelaïde Ehrnrooth.34 

1800- ja 1900-lukujen taitteessa naisia alettiin palkata niin kouluihin, kontto-

reihin kuin myymälöihinkin. Samanaikaisesti syntyi runsaasti uusia toimihenkilö- 

ja palveluammatteja, ja ammatillinen kenttä muuttui voimakkaasti.35 Toimittaja-

kunnassa naistyövoiman lisääntyminen ei kuitenkaan näkynyt, sillä 1900-luvun 

ensimmäisinä vuosikymmeninä naistoimittajien määrä säilyi marginaalisena. 

Yksittäisiä naisia palkattiin esimerkiksi Uuteen Suomeen, Hufvudstadsbladetiin ja 

Turun Sanomiin, mutta useimmissa sanomalehdissä toimitustyö säilyi kokonaan 

miesten käsissä. Suomen itsenäistyessä varsinaisia naistoimittajia oli alle kymme-

nen, vaikka naiset osallistuivat muuten innokkaasti yhteiskunnalliseen toimintaan 

                                                        
30 Zilliacus-Tikkanen 2005, 20–26, 46–51. 
31 Nainen ja naisen työ Suomessa 1893, 35. 
32 Hytönen & Koskinen-Koivisto 2011, 9; Rahikainen 2001, 18–19, 23–24, 27, 30; Suoranta 2002, 
119–120. 
33 Hytönen & Koskinen-Koivisto 2011, 9–10; Rahikainen 2001, 18–32. 
34 Keränen 1984, 95–96, 135; Zilliacus-Tikkanen 2005, 48–49, 163–165. 
35 Rahikainen 2001, 18. 
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ja kirjoittivat myös sanomalehtiin.36 Vielä vuonna 1925 Suomen Sanomalehti-

miesten Liiton jäsenistä vain 2,2 prosenttia oli naisia (8 naista 369 jäsenestä). 

Vuoteen 1937 mennessä naisten osuus oli kasvanut 6,5 prosenttiin (30 naista 459 

jäsenestä).37 

Naistyövoiman arvostus nousi merkittävästi toisen maailmansodan aikana, 

jolloin naisia käytettiin monissa aiemmin miehille luokitelluissa tehtävissä.38 

Työvoimapula näkyi myös toimittajan ammatissa, jossa miesten joutuminen rin-

tamalle avasi naisille entistä paremmat mahdollisuudet hakeutua alalle.39 Toimit-

tajanaisten lukumäärä jatkoi kasvuaan myös 1950-luvulla,40 vaikka yhteiskunnas-

sa koettiin sodan jälkeen – ainakin osittain – paluu perinteisiin sukupuoliroolei-

hin.41 Suomalaisten toimittajanaisten ammatillinen kehitys erosikin esimerkiksi 

heidän yhdysvaltalaisten kollegoidensa uramahdollisuuksista. Yhdysvalloissa 

naistoimittajat joutuivat sodan jälkeen usein joko eroamaan tai palaamaan naisille 

kohdennettujen palstojen toimittajiksi.42 Suomessa naistoimittajien lukumäärän 

lisääntyminen näkyi toimitusten ohella populaarikulttuurissa, jossa naistoimittaja-

hahmoja alettiin käyttää aiempaa enemmän. Esimerkkeinä voidaan mainita elo-

kuvat Kultamitalivaimo (1947), Professori Masa (1950) ja Radio tekee murron 

(1951) sekä romaanit Olen sanomalehdentoimittaja (1942),43 Vihreä solmio 

(1945) ja Neekerityttö44 peilaa (1957). 

Lopullisesti naiset raivasivat tiensä toimittajan ammattiin vasta 1960- ja 

1970-luvuilla, jolloin murros naisten palkkatyöhön osallistumisessa tapahtui 

myös muilla aloilla. Laajamittainen siirtyminen ammatillisen ja akateemisen kou-

lutuksen piiriin vähensi 1960-luvun alussa hetkellisesti naisten osuutta palkanan-

                                                        
36 Keränen 1984, 96, 207. 
37 Zilliacus-Tikkanen 2008, 142. Vuoden 1937 osalta naistoimittajien lukumäärästä on kahtalaista 
tietoa. Henrika Zilliacus-Tikkasen tilasto pohjaa Suomen Journalistiliiton kaikkien aikojen jäsentilas-
toon. Vuonna 1937 julkaistussa Suomen sanomalehdistön matrikkelissa naispuolisia toimittajia on 
kuitenkin listattu 35. Suomen sanomalehdistön matrikkeli 1937, passim. 
38 Ks. esim. Hytönen & Koskinen-Koivisto 2011, 10; Hytönen & Koskinen-Koivisto 2009, 141–143; 
Steel 2011, 108. 
39 Ks. esim. Keränen 1979, 68; Salminen 1988, 256. 
40 Naistoimittajien osuus Suomen Sanomalehtimiesten Liiton jäsenistöstä nousi 6,5 prosentista 19,5 
prosenttiin vuosien 1937–1958 välisenä aikana. Vuonna 1968 naistoimittajia oli jo 24,9 prosenttia 
liiton jäsenistä. Zilliacus-Tikkanen 2008, 142. Ks. myös Malin-Perho 1995, 8. 
41 Ks. esim. Mustola 2007, 216, 223, 228. Sotavuosina tapahtuneesta miesvaltaisen alan naisistumises-
ta ja sen aiheuttamasta keskustelusta ks. myös Paaskoski 2008, 176–178. 
42 Marzolf 1977, 74–76. Ks. myös Wilmot Voss 2010, 16. 
43 Kirjan kirjoitti toimittaja Tuuli Reijonen salanimellä Meri Horsma. 
44 Neekeri on toimittajista 1900-luvun Suomessa käytetty nimitys, jota he myös itse käyttivät. Suo-
messa nimitys oli selkeän positiivinen, kun taas muissa Pohjoismaissa sanoihin bladneger ja tidnings-
neger liittyi negatiivinen kaiku. 
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saitsijoissa,45 mutta 1970-luvulla naisten osuus ansiotyöntekijöistä kasvoi nopeas-

ti. Naiset olivat myös tulleet työmarkkinoille ensimmäistä kertaa jäädäkseen,46 

missä heitä auttoivat perheellisten naisten asemaa parantaneet sosiaalipoliittiset 

uudistukset, kuten vuonna 1964 säädetty äitiysrahajärjestelmä ja vuoden 1973 

päivähoitolaki.47 Kun naisten osuus ammatissa toimivasta väestöstä oli vuonna 

1960 ollut 39,4 prosenttia,48 heidän osuutensa palkansaajista nousi vuoteen 1977 

mennessä 47,8 prosenttiin. Vuonna 1980 yli 80 prosenttia 35–47-vuotiaista naisis-

ta oli töissä.49 Valtaosa naisista sijoittui kuitenkin niin kutsuttuihin perinteisiin 

naisten ammatteihin, ja suomalainen työelämä säilyi 1960- ja 1970-luvulla voi-

makkaan segregoituneena.50 Myös toimittajakunnassa naisten osuus oli pienempi 

kuin heidän osuutensa koko ammatissa toimineesta väestöstä.51 

1.2 Tutkimustehtävä 

Mediatutkija Maurine Beasley kritisoi vuonna 2001 aiempaa tutkimusta siitä, että 

naistoimittajia oli tutkittu lähinnä heidän kohtaamiensa vaikeuksien näkökulmas-

ta. Beasley ehdotti journalismin käsitteen laajentamista. Sen sijaan, että naistoi-

mittajien kokemuksista kirjoitetaan miesten määrittelemän journalismin termein, 

katseet tulisi kääntää naisten omiin tapoihin tehdä journalismia.52 Tätä lähesty-

mistapaa on hyödyntänyt muun muassa Jan Whitt, joka korosti teoksessaan Wo-

men in American Journalism. A New History (2008), kuinka naiset eivät yrittäneet 

toimia miesten maailman ehdoilla, vaan löysivät omat tapansa tehdä journalismia 

ja määrittää sitä. Mediahistorian valtavirtaan nousseiden toimittajanaisten sijaan 

Whitt tarkasteli historiankirjoituksen marginaaleihin jääneitä naisia, jotka olivat 

tehneet uransa naisten- ja seurapiiripalstojen toimittajina, kirjallisen tai vaihtoeh-

toisen journalismin saralla.53 

Maurine Beasleyn esittämä kritiikki on tärkeä lähtökohta myös tässä tutki-

muksessa. Ajattelen kuitenkin, että journalismin näkeminen mahdollisuutena 

uhrikertomusten sijaan ei edellytä siirtymistä uutisjournalismin ulkopuolelle. Sen 
                                                        
45 Bergholm 2011, 32–33. 
46 Kolehmainen 1999, 63; Bergholm 2011, 33. 
47 Alho 2011, 84; Bergholm 2011, 33. 
48 Sukupuoleen kohdistuva syrjintä työmarkkinoilla 1975, 48. 
49 Bergholm 2011, 27, 34; Lehto & Sutela 2008, 9. 
50 Ks. esim. Komiteanmietintö 1970:A 8, 40–41. Ks. myös Kolehmainen 1999, 25. 
51 Naistoimittajien määrän kehityksestä ks. esim. Zilliacus-Tikkanen 2008, 142. Tässä tutkimuksessa 
määrällistä kehitystä tarkastellaan työn toisessa pääluvussa. 
52 Beasley 2001, 208–209, 211–213, 217–218. 
53 Whitt 2008, xiv–xv, xviii, 1–3, 167–169. 
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sijaan, että uusinnamme perinteistä jakoa naisten ja miesten journalismiin,54 tulisi 

tutkimuksessa tarkastella niitä esteitä ja mahdollisuuksia, joita naisilla ja myös 

miehillä, on ollut journalismin harjoittamiseen sen eri sektoreilla. Tästä johtuen 

en keskity tutkimuksessani niin kutsuttuihin perinteisiin naisten medioihin, kuten 

naistenlehtiin ja sanomalehtien naisten palstoihin, vaan käsittelen kaikkia 1960- ja 

1970-lukujen suomalaisia joukkoviestimiä, joissa on tehty toimitustyötä. Tutki-

muksen keskiöön ovat näin ollen nousseet sanomalehdistö, aikakauslehdistö, 

televisio ja radio, kun taas elokuvat ovat rajautuneet sen ulkopuolelle55. Etenkin 

printti- ja sähköisten medioiden välillä vallinneista eroista huolimatta kaikkien 

joukkoviestintävälineiden sisällyttäminen osaksi tutkimusta on perusteltua, koska 

toimittajan ammatin historiaa käsittelevää tutkimusta ei ole 1960- ja 1970-lukujen 

osalta juurikaan tehty. Huomion kiinnittäminen koko mediakenttään antaakin 

mahdollisuuden paikantaa sukupuolen ja toimittajuuden välisten kytkösten moni-

naiset muodot. Koska työn keskiössä on kysymys sukupuolen merkityksistä toi-

mittajan ammatissa, on päähuomio kuitenkin toimituksissa, joissa on ollut sekä 

miehiä että naisia. 

Tutkimuksessani kysyn, miten sukupuoli näkyi toimittajan ammatin raken-

teissa ja alan ammatillisessa kulttuurissa 1960- ja 1970-lukujen Suomessa. Lisäksi 

pohdin, miten sukupuoli merkityksellistyi ammattia harjoittaneiden naisten ja 

miesten muistelupuheessa. Pääkysymykseni jakautuvat seuraaviin alakysymyk-

siin: 

– Miten naistoimittajien lukumäärä kehittyi eri joukkoviestimissä? Miten kehi-

tys suhteutui muihin alalla samanaikaisesti tapahtuneisiin muutoksiin? 

– Muuttiko naisten lukumäärän kasvu ammatillista kulttuuria? 

– Millä tavoin sukupuoli vaikutti toimittajien palkkaukseen, uralla etenemiseen 

ja työtehtävien jakautumiseen? 

– Miten nais- ja miestoimittajat suhtautuivat ammattikunnan sukupuoliraken-

teessa tapahtuneeseen muutokseen? 

– Edistikö ammattikunnan sukupuolijakauman tasapainoistuminen naisten ja 

miesten välistä tasa-arvoa ammatissa? 

– Miten nais- ja miestoimittajat kokivat ammattinsa tasa-arvoisuuden? 

                                                        
54 Vastaavasta lähestymistavasta ks. Ruoho & Torkkola 2010, 192–193. 
55 Elokuvat lasketaan kuuluvaksi joukkoviestimiin, mutta niissä ei tehdä sellaista toimitustyötä, joka 
kuuluisi tämän tutkimuksen piiriin. Joukkoviestimien käsitteestä ks. esim. Railo & Oinonen 2012, 7–
8. 
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Tutkimukseni keskiössä on näin ollen ammattikunnan sukupuolirakenteessa ta-

pahtunut murros. Analysoin siihen vaikuttaneita tekijöitä ja haen selityksiä am-

mattikunnan käytännöissä havaittaville muutoksille ja jatkuvuuksille. 

Työ koostuu johdannosta, loppulauseesta ja neljästä temaattisesta käsittelylu-

vusta. Toisessa pääluvussa esittelen toimittajakunnan sukupuolirakenteessa tapah-

tuneen muutoksen ja suhteutan sen muihin alalla samanaikaisesti tapahtuneisiin 

kehityskulkuihin. Kolmannessa pääluvussa tarkastelen toimittajien ammatillista 

kulttuuria. Ammatillisten rakenteiden sukupuolittuneisuuteen eli kysymyksiin 

palkkauksesta, urakehityksestä ja työtehtävien jaosta vastataan neljännessä päälu-

vussa. Sen sijaan kysymys nais- ja miestoimittajien suhtautumisesta ammattikun-

nan sukupuolirakenteessa tapahtuneeseen muutokseen läpäisee kaikki kolme en-

simmäistä käsittelylukua. Myös kysymys ammatin tasa-arvoisuudesta kiinnittyy 

niissä käsiteltyihin teemoihin, mutta systemaattisen tarkastelun kohteeksi tasa-

arvo nousee vasta työn viimeisessä käsittelyluvussa. Työn laajuudesta johtuen 

esittelen tarkemmat tutkimuskysymykset kunkin luvun alussa. 

Ajallisesti tutkimukseni sijoittuu vuosikymmeniin, jolloin toimittajan ammat-

ti koki merkittäviä muutoksia. Kiristynyt kilpailu ja toimitushierarkian kehittymi-

nen lisäsivät toimittajatarvetta ja koulutusmahdollisuuksien paraneminen toi alalle 

aiempaa koulutetumpia toimittajia. Myös naistoimittajien lukumäärä lisääntyi,56 

mikä muutti ammatin sukupuolijakaumaa aiempaa tasaisemmaksi. Vaikka selkeä 

taitekohta naistoimittajien lukumäärässä ajoittuu vasta 1960- ja 1970-lukujen 

taitteeseen, olen valinnut tutkimuksen rajavuosiksi vuodet 1960 ja 1980. Tutki-

muksessa on tällöin mahdollista tavoittaa se muutos, joka alalla tapahtui naisten 

määrän lisääntymisen myötä. Toisin sanoen muutos tulee selkeämmin esiin, kun 

sitä vertaa 1960-luvun ensimmäisiin vuosiin, jolloin toisen maailmansodan jäl-

keen muotoutunut ammatillinen kulttuuri oli vielä vahva. Tarkastelun ulottaminen 

1970-luvun loppuun antaa puolestaan mahdollisuuden nähdä, miten ala kehittyi 

tapahtuneen murroksen jälkeen. Koska toimittajan ammatin ohella koko suoma-

lainen yhteiskunta koki naisten siirtymisen työelämään, avaa tutkimus yhden 

ikkunan siihen muutokseen, joka ammatillisen elämän piirissä tapahtui laajem-

minkin. 

Perinteisesti 1960- ja 1970-luvut on nähty tutkimuksessa toisilleen vastakkai-

sina vuosikymmeninä. Siinä missä 1960-lukua leimasi tutkimusten mukaan moni-

äänisyys, antoi 1970-luvulle tunnusomaisen piirteensä puoluepoliittisuus. Uu-

demmassa tutkimuksessa kahtiajakoa on kuitenkin kyseenalaistettu, ja vuosi-

                                                        
56 Keränen 1984, 25–29, 83, 92, 97. 
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kymmenten välillä on nähty paitsi katkoksia, myös jatkuvuuksia.57 1970-luvulla 

vaikuttaneita ohjaajanaisia tutkinut Hanna Suutela on esimerkiksi muistuttanut, 

ettei menneisyydessä ole valmiiksi piirrettyjä rajoja, joiden mukaan yksi aikakau-

si päättyisi ja toinen alkaisi58. Suutelan tekemä huomio näkyy myös omassa tut-

kimuksessani, jossa analyysini tasapainottelee jatkuvuuksien ja muutosten risti-

aallokossa. 

1.3 Tutkimusta historian ja median välimaastossa 

Mediahistoria on moninainen tutkimuskenttä, jolle mahtuu hyvin eri tavoin me-

dia-aineistoja ja medioiden menneisyyttä lähestyviä tutkimusotteita. Osa histo-

riantutkijoista käyttää medialähteitä muiden lähdeaineistojen rinnalla problema-

tisoimatta niiden erityispiirteitä,59 toiset ottavat huomioon mediatutkimuksen 

piirissä nousseita teoreettisia ja metodologisia keskusteluita. Mediatutkijat saatta-

vat puolestaan lähestyä medioiden menneisyyttä pohtimatta sen tarkemmin histo-

riallisten aineistojen merkitystä.60 Kyse on kahden tutkimusalan rajapinnalle jää-

västä kentästä, jolle ei Maria DiCenzon, Lucy Delapin ja Leila Ryanin mukaan 

ole tästä syystä päässyt muodostumaan selkeää identiteettiä.61 

Pohtiessaan mediahistoriallisen metodin mahdollisuutta norjalainen me-

diatutkija Hans Fredrik Dahl päätyi vuonna 2000 näkemykseen, jonka mukaan 

mediahistorialliset tutkimukset jakavat mediatutkimuksen kanssa samankaltaiset 

kysymyksenasettelut. Tutkimuksella on Dahlin mukaan kuitenkin omat erityis-

piirteensä, joista keskeisimpinä hän nosti esiin kontekstualisoinnin ja vertailevan 

metodin. Dahlille mediahistoria oli toisin sanoen historiantutkimuksen lähtökoh-

tiin nojaavaa tutkimusta, jossa tarkastelun kohteena ja lähteinä olivat mediatekstit 

sekä mediaorganisaatiot.62 Sen sijaan mediatutkimuksen piirissä käytyjen teoreet-

tisten ja metodologisten keskustelujen hyödyntämiseen Dahl ei kiinnittänyt artik-

kelissaan huomiota. Hänen näkemyksensä kiinnittyikin 2000-luvun alussa käy-

tyyn keskusteluun, jossa mediahistoriantutkimusta kritisoitiin liiallisesta me-

diakeskeisyydestä.63 Teoksessaan A Social History of the Media: from Gutenberg 

                                                        
57 Ks. esim. Kolbe 1996, 7–13; Relander 1997, 11–12, 14; Roos & Haavio-Mannila 2008, 236. 
58 Suutela 2005, 8. 
59 Ks. esim. Uskali 2003, 44–45. Ajanvietelehtien osalta ks. myös Elfving 2008, 17–18; Saarenmaa 
2010, 28–29; Saarenmaa 2007, 67. 
60 Ks. esim. Railo & Oinonen 2012, 16–18. 
61 DiCenzo et al. 2011, 4–5. 
62 Dahl 2000, 61–62, 64–69. 
63 Ks. esim. DiCenzo et al. 2011, 4–6. 
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to the Internet historioitsijat Asa Briggs ja Peter Burke lähestyivät tutkimusalaa 

kuitenkin jo laajemmasta näkökulmasta korostaessaan vuorovaikutuksen kak-

sisuuntaisuutta historiatieteen ja mediatutkimuksen välillä. Briggs ja Burke herät-

telivät mediatutkijoita huomioimaan menneisyyden kehityskulkuja ja historian-

tutkijoita ottamaan tutkittavasta ajasta riippumatta huomioon medioiden merki-

tyksen sekä mediatutkimuksen piirissä käytettyjen teoreettisten ja metodologisten 

lähestymistapojen avaamat mahdollisuudet.64 

Vuonna 2011 julkaistussa teoksessa Feminist Media History. Suffrage, Pe-

riodicals and the Public Sphere Maria DiCenzo, Lucy Delap ja Leila Ryan kirjoit-

tivat tutkimuksensa lähtökohdista seuraavasti: 

Tämä tutkimus pyrkii historiallistamaan nykyistä feminististä mediatutkimus-

ta. Samanaikaisesti se käyttää mediatutkimuksen, feministisen tutkimuksen ja 

sosiaalisten liikkeiden tutkimuksen piirissä kehitettyjä käsitteellisiä lähesty-

mistapoja paikantaakseen uudelleen menneisyyden naisliikkeitä ja niiden 

medioita.65 

Briggsin ja Burken esittämän haasteen mukaisesti tutkijat pyrkivät tuottamaan 

aiempaa moninaisempaa tietoa median roolista varhaisen naisliikkeen esiin nos-

tamien keskustelunavausten näyttämönä yhdistämällä historiallisen perspektiivin 

ja nykytutkimuksessa kehitetyt käsitteet. Hyödynnän vastaavaa lähestymistapaa 

omassa tutkimuksessani. Yhtäältä tutkimus nojaa kiinteästi historiatieteen käytän-

töihin, toisaalta pyrin avaamaan menneisyyden lähteitä feministisen mediatutki-

muksen piirissä kehitettyjen analyyttisten välineiden avulla. En ota feministitutki-

joiden esittämiä näkemyksiä toimittajuudesta ja sukupuolesta kuitenkaan annet-

tuina vaan tarkastelen, miten nykykonteksteissa tehdyt tulkinnat sopivat 1960- ja 

1970-lukujen suomalaiseen toimittajakuntaan. Toisin sanoen feministitutkijoiden 

näkemykset eivät toimi tulkinnan lähtökohtana vaan peilinä, jota vasten tutkitun 

aikakauden erityispiirteet on mahdollista hahmottaa. 

Medien & Zeit -lehden mediahistoriallista tutkimusta ja sen metodologiaa kä-

sitelleiden teemanumeroiden kirjoittajat peräänkuuluttivat vuonna 2011 Hans 

Fredrik Dahlin hengessä siirtymistä kansallisista transnationaaleihin journalismin 

historioihin.66 Oma tutkimukseni ei ole vertailevaa historiantutkimusta sanan 
                                                        
64 Briggs & Burke 2009 [2000], 2. Samasta teemasta ks. myös Railo & Oinonen 2012, 9. 
65 This study attempts to historicize contemporary media and feminist studies, while at the same time, 
it uses the insights and conceptual frameworks of contemporary media, feminist and social movement 
studies to elucidate and resituate women’s movements and their media in past. DiCenzo et al. 2011, 3. 
Suomennos kirjoittajan. 
66 Ks. esim. Arnold 2011, 36–45; Bogen 2011, 37; Broersma 2011, 23–24; Ellefson 2011, 33. 



24 

varsinaisessa merkityksessä,67 sillä en vertaa suomalaista toimittajakuntaa syste-

maattisesti muiden Pohjoismaiden toimittajiin. Käytän kuitenkin ruotsalaista ja 

norjalaista aineistoa analyysin syventäjänä pyrkiessäni paikantamaan suomalaisel-

le ammattikunnalle ominaiset piirteet. Kotimaisen toimittajakunnan vertaaminen 

kulttuurisesti lähellä olevien naapurimaiden ammattikollegoihin onkin auttanut 

tulkitsemaan muuten hajanaista, ja osin katkonaistakin lähdeaineistoa. 

Vertailevan otteen lisäksi kartoitan sukupuolen merkityksiä kuljettamalla 

työssä rinnakkain kehityksen yleislinjoja ja yksittäisiä tapauksia.68 Laajojen kehi-

tyskulkujen rooli korostuu työn alkupuolella, koska aiemman tutkimuksen puut-

tuessa on ollut välttämätöntä kartoittaa perusteellisesti ammattialan sukupuolira-

kenteen yleiset kehityslinjat. En kuitenkaan tulkitse naistoimittajakunnan määräl-

listä kasvua suoraviivaisena edistyskertomuksena,69 joka on 1960- ja 1970-

lukujen taitteesta edennyt toimittajan ammatin muuttumiseen naisvaltaiseksi alak-

si vuodesta 1995 lähtien.70 Osoitan kehityskulkujen moninaiset muodot kiinnittä-

mällä laajempien kehitystrendien ohella huomiota yksittäisiin toimituksiin, eri 

mediasektoreihin sekä yksittäisten toimittajanaisten toiminnan mahdollisuuksiin 

ja niissä tapahtuneisiin muutoksiin71. 

Feministinen mediahistoria on mediahistoriantutkimuksen alalaji, joka sisäl-

tää tutkimusaiheiltaan, menetelmiltään ja tavoitteiltaan erilaisia lähestymistapo-

ja.72 Ruotsalainen mediahistorioitsija Margareta Stål esittikin vuonna 2003 femi-

nistisen mediahistorian olevan vasta kehittymässä oleva tutkimusala.73 Niin Ruot-

sissa kuin angloamerikkalaisissakin maissa on tämän jälkeen kirjoitettu jo run-

saasti feminististä mediahistoriaa,74 mutta Suomen kontekstissa Stålin väite on 

edelleen ajankohtainen. Elokuvatutkimuksen piirissä feminististä mediahistoriaa 
                                                        
67 Vertailevasta historiantutkimuksesta ks. esim. Haupt 2007, 697–708. 
68 Vastaavasta lähestymistavasta ks. esim. DiCenzo et al. 2011, 15. 
69 Edistyskertomusten ongelmasta on kirjoittanut muun muassa mediahistoriantutkija Marcel Broers-
ma. Hänen mukaansa ne tuottavat teleologisia, anakronistia ja normatiivisia käsityksiä menneisyydes-
tä. Broersma 2011, 24–25. Anakronismista ks. myös Kalela 2002, 83–85. 
70 Ks. esim. Ruoho & Torkkola 2010, 10. 
71 Ks. myös DiCenzo et al. 2011, 13. 
72 DiCenzo et al. 2011, 7. 
73 Stål 2003, 75. 
74 Ks. esim. Stål, Margareta 2002: Signaturen Bansai. Ester Blenda Nordström. Pennskaft och repor-
ter i det tidiga 1900-talet. JMG, Göteborgs universitet; Lundgren, Kristina 2002: Solister i mångfal-
den. Signaturerna Bang, Maud och Attis och andra kvinnliga dagspressjournalister med utgångs-
punkt i 1930-talet. JMK, Stockholms universitet; Ney, Birgitta 1999: Reporter i rörelse. Lotte Ekmans 
journalistik 1898–1910. Nya Doxa, Nora; Juhasz, Alexandra 2001: Women of Vision: Histories in 
Feminist Film and Video. University of Minnesota Press, Minneapolis; Feminism and the Periodical 
Press 1900–1918 2006: Edited by Lucy Delap, Maria DiCenzo & Leila Ryan. Routledge, Milton Park 
& Abington. 
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ovat tosin kirjoittaneet muun muassa Tarja Savolainen ja Anu Koivunen,75 mutta 

journalismin historian tutkimuksessa feministinen ote ei ole tähän mennessä saa-

nut juurikaan jalansijaa. Vaikka tutkimusalan piiriin voidaan laskea kuuluvaksi 

esimerkiksi Laura Saarenmaan väitöstutkimus Intiimin äänet. Julkisuuskulttuurin 

muutos suomalaisissa ajanvietelehdissä 1961–1975, tutkija ei ole itse määritellyt 

teostaan suoranaisesti feministiseksi mediahistoriaksi. Näin ollen Saarenmaa ei 

ole myöskään käynyt keskustelua tutkimusalan erityispiirteistä, ja feministinen 

journalismin historia näyttää ottavan Suomessa vasta ensimmäisiä askeliaan. Väi-

töstutkimuksellani haluan osallistua uuden tutkimuskentän määrittelyyn ja va-

kiinnuttamiseen suomalaiseen akateemiseen keskusteluun. 

1.4 Aiempi tutkimus 

Lukuisat suomalaiset mediaorganisaatiot ja yksittäiset lehtitalot ovat julkaisseet 

historiateoksia, mutta mediatekstien tekijät eli toimittajat ja heidän työnsä ovat 

jääneet pitkälti historiankirjoituksen ulkopuolelle. Toimittajan ammatin historiaa 

ovat kartoittaneet lähinnä Suomen Journalistiliiton alaiset paikallisyhdistykset, 

joiden julkaisemissa historiikeissa yhdistysten jäsenet ovat saaneet äänensä kuu-

luviin. Näissä julkaisuissa kyse on kuitenkin enemmänkin anekdoottimaisista 

muisteluksista kuin analyyttisestä pohdinnasta ammatin historiasta ja siinä tapah-

tuneista muutoksista.76 Yksittäisten toimittajien kokemukset ovat päässeet esiin 

myös lukuisissa muistelmateoksissa ja elämäkerroissa, joita on julkaistu tasaisesti 

koko 1900-luvun ajan.77 Valtaosa tuoreemmista elämäkerrallisista teksteistä ker-

too toimittajina koko uransa tai lyhyemmän aikaa työskennelleistä miehistä,78 

                                                        
75 Koivunen, Anu 2003: Performative Histories, Foundational Fictions. Gender and Sexuality in 
Niskavuori films. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki; Savolainen, Tarja 2002: Jäämereltä 
Cannesiin. Naiset elokuvaohjaajina Suomessa ennen vuotta 1962. Helsingin yliopiston viestinnän 
laitos, Helsinki. 
76 Ks. esim. Etelä-Pohjanmaan Sanomalehtimiehet – Syd-Österbottens Journalister r.y. 1921–1996. 
Tiedonvälitystä 75 ajast’aikaa 1996; Juttua tulee kuin turkin hihasta. Etelä-Suomen Sanomalehti-
miesyhdistys 75 vuotta 1996; Parlon pyörittäjät: lehtimiesmuistelmia 1988; Printtivoimaa Savo-
Kainuun Journalistiyhdistys 75 vuotta 2000. 
77 Vanhemmista muistelmista ks. esim. Suova, Maija 1967: Tomuna tuulessa. Toivioretki aikojen taa. 
WSOY, Helsinki; Voipio, Anni 1966: Lehtimatka. Sattumia kahdelta vuosikymmeneltä. WSOY, 
Helsinki. 
78 Ks. esim. Erkki Kauppila: lehtimies ja eurokommunisti 2012: Toimittaneet Noora Kauppila & 
Pekka Tuominen. PK1, Helsinki; Hietamies, Heikki 2003: Lindin Arvi. Otava, Helsinki; Konttinen, 
Seppo 2012: Suora lähetys. Siltala, Helsinki; Nevalainen, Petri 2011: Joviaali-ilmiö: tuntematon 
Mikko Alatalo. Helsinki-kirjat, Helsinki; Numminen, Juha 2010: Lähikuvassa Tommy Tabermann. 
Otava, Helsinki; Pietilä, Jyrki 2008: Allan Liuhala – lehtimies. Edita, Helsinki. 
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mutta tämän tutkimushankkeen aikana muistelmansa ovat julkaisseet myös Mirja 

Pyykkö, Riitta Lindegren ja Päivi Istala.79 Huomioitavaa kuitenkin on, etteivät 

toimittajanaiset keskustele muistelmissaan juurikaan sukupuolen merkityksistä 

ammatissa, vaan viittaavat siihen teksteissään vain ohimennen. Ainoastaan Istalal-

la naistoimittajuus nousee keskeisemmälle sijalle, mutta hänen tapauksessaan 

sukupuolen käsittely keskittyy 1980-luvulle ja sen jälkeiseen aikaan80. 

Ainoa akateeminen tutkimus suomalaisen toimittajakunnan historiasta on 

Raino Vehmaksen vuonna 1963 julkaistu väitöstutkimus Lehtimieskunnan ammat-

tirakenne ja sen muuttuminen 1900-luvulla. Tutkimuksessaan Vehmas kartoitti 

vuosina 1925, 1937 ja 1954 julkaistujen matrikkeleiden avulla toimittajakunnan 

ammatillista koostumusta ja siinä 1900-luvun alkupuolella tapahtuneita muutok-

sia. Lisäksi Esko Keränen on kartoittanut toimitustyössä 1900-luvulla tapahtunei-

ta muutoksia sivuten samalla toimittajan ammatin historiaa. Keräsen vuonna 1984 

julkaistu väitöstutkimus Muuttuva työnkuva. Toimitustyön differentioitumiskehitys 

Suomen sanomalehdistössä on yhä edelleen lähes kaikissa toimitusorganisaatioi-

den historioissa käytetty perusteos, joka on auttanut sijoittamaan myös oman 

aineistoni ammattikunnan yleiseen kehikkoon. Tämän tutkimuksen kirjoittamis-

hetkellä on alulle pantu ainakin kaksi suurta historiaprojektia, jotka todennäköi-

sesti jatkavat aiempien tutkimusten viitoittamaa tietä. Se, kuinka suuren roolin 

toimittajan työ saa Helsingin Sanomien81 ja Suomen Journalistiliiton82 histo-

riahankkeissa, jääkin nähtäväksi. 

Tutkimustilanne noudattaa yhdysvaltalaisen mediahistorioitsija Hanno 

Hardtin jo vuonna 1995 tekemää huomiota, jonka mukaan mediahistoriallinen 

tutkimus on keskittynyt organisaatioiden ja tähtitoimittajien historiaan unohtaen 

toimitusten enemmistön muodostaneet tavalliset toimittajat.83 Tämän kriittisen 

huomion pohjalta syntyneessä julkaisussa Newsworkers: Toward a History of the 

Rank and File Hardt käänsikin tutkijakollegoineen huomion uutistyön tekijöihin 

pohtien muun muassa toimituksellisia käytäntöjä, journalismin historian oppikir-

jojen tapaa kuvata toimittajuutta ja valokuvan merkitystä uutistyössä.84 Hardtin 
                                                        
79 Pyykkö, Mirja 2008: Ruudun takana. Otava, Helsinki; Lindegren, Riitta 2011: Riitta Lindegren – 
minä, toimittaja. Otava, Helsinki; Istala, Päivi 2012: Ristivetoa ja muita kertomuksia elämästä. Siltala, 
Helsinki. 
80 Ks. esim. Istala 2012, 122–123, 445–448, 500. 
81 Päivälehti – Helsingin Sanomat historiahanke aloitettiin keväällä 2012, ja sen on tarkoitus valmistua 
Helsingin Sanomien 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi vuonna 2019. 
82 Suomen Journalistiliiton historiahanke aloitettiin vuonna 2010, ja sen on tarkoitus valmistua liiton 
100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi vuonna 2021. 
83 Hardt 1995, 1–2. 
84 Lester 1995, 30–47; Solomon 1995, 110–134; Zelizer 1995, 135–159. 
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esittämä kritiikki on huomioitu myös muissa maissa. Moskovan kirjeenvaihtajista 

vuonna 2003 väitelleen Turo Uskalin mukaan niin journalismin, toimitustyön 

kuin journalististen tuotostenkin historia on tutkimuksissa peittynyt makrotason 

tarkastelun alle85. Ruotsalaistutkija Kristina Lundgren käänsi puolestaan huomion 

toimittajien sukupuoleen huomauttaessaan vuonna 2002, että niin nais- kuin mies-

toimittajatkin ovat jääneet aiemmassa tutkimuksessa vaille huomiota.86 Toimitta-

jien ohella sukupuoli ja toimitusten sisäiset valtasuhteet olivatkin mediahistorioit-

sijoiden pitkään unohtamia käsitteitä.87 Vaikka naistoimittajien historiaa on eten-

kin angloamerikkalaisissa maissa tutkittu laajasti,88 tietooni ovat tulleet ainoas-

taan ruotsalaisen mediatutkija Monika Djerf-Pierren vuosina 2003 ja 2007 julkai-

semat artikkelit, joissa sukupuoliproblematiikan ja valtatutkimuksen aspektit on 

yhdistetty. Artikkeleissaan Djerf-Pierre analysoi journalismin sukupuolilogiikkaa 

Pierre Bourdieun kenttäteorian avulla ja osoittaa journalistisen vallan säilyneen 

miesten käsissä, vaikka valtapositiot ovat aikojen kuluessa vaihdelleet.89 Vaikka 

en ole käyttänyt tutkimuksessani Djerf-Pierren analyysikehikkoa, hänen tekstinsä 

ovat toimineet esimerkkeinä toimittajuuden ja sukupuolen historiallisesta analyy-

sistä. 

Suomessa toimittajan ammattia on tarkastellut sukupuolen näkökulmasta sy-

vällisemmin ainoastaan mediatutkija Henrika Zilliacus-Tikkanen, jonka kirja När 

Könet började skriva käsittelee lehtiin ennen vuotta 1900 kirjoittaneita naisia. 

Ajallisen etäisyyden vuoksi Zilliacus-Tikkasen teos ei ole tarjonnut omalle tutki-

mukselleni merkittävää tarttumapintaa, mutta se on tuonut valaistusta naistoimit-

tajien pioneeripolveen. Sen sijaan Riitta Lehtimäen kirjoittama Naistoimittajat 

ry:n historiateos Nainen mediassa. Naistoimittajat ry. 60 vuotta sijoittuu ajallisesti 

omaa tutkimustani edeltäneisiin ja sitä seuranneisiin vuosiin.90 Pääsääntöisesti 

                                                        
85 Uskali 2003, 48. 
86 Lundgren 2002, 14–18. 
87 Ks. esim. Freeman 2001, 6; Kitzinger 1998, 186. 
88 Ks. esim. Chambers, Deborah, Steiner, Linda & Fleming, Carole 2004: Women and Journalism. 
Routledge, London & New York; Sebba, Anne 1994: Battling for News. The Rise of the Woman 
Reporter. Hodder and Stoughton, London. Lang, Marjory 1999: Women Who Made the News. Female 
Journalists in Canada, 1880–1945. McGill Queen’s University Press, Montreal, Kingston, London & 
Ithaca. 
89 Djerf-Pierre, Monika 2007: “The Gender of Journalism. The Structure and Logic of the Field in the 
Twentieth Century”. Nordicom Review. Volume 28, jubilee issue, 81–104; Djerf-Pierre, Monika 
2003: ”Journalistikens kön. Fältets struktur och logic under 1900-talet”. Kvinnovetenskaplig tidskrift. 
Nummer 2, 53–68. 
90 Zilliacus-Tikkanen, Henrika 2005: När Könet började skriva: kvinnor i finländsk press 1771–1900. 
Finska Vetenskaps-Societeten, Helsingfors; Lehtimäki, Riitta 2006: Nainen mediassa. Naistoimittajat 
ry. 60 vuotta. Edita, Helsinki. 
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puheenjohtajien henkilökuvista koostuva teos on ollut hyödyksi ennen kaikkea 

työn viimeisessä käsittelyluvussa, jossa lähestyn tasa-arvoteemaa myös yhdistyk-

sen näkökulmasta. Kirjassa ei kuitenkaan käsitellä laajemmin toimittajanaisten 

ammatillisen toiminnan historiaa tutkimieni vuosikymmenten osalta. Sen sijaan 

yhdysvaltalaisen mediatutkija Marion Marzolfin vuonna 1977 julkaistussa teok-

sessa Up from the Footnote. A History of Women Journalists sivutaan myös suo-

malaisia 1960- ja 1970-luvun toimittajanaisia. Vaikka teos keskittyy yhdysvalta-

laisten naistoimittajien historiaan, Marzolf kartoittaa myös eurooppalaisten toi-

mittajanaisten käsityksiä pohjaten laajaan – myös suomalaisia toimittajanaisia 

sisältäneeseen – haastatteluaineistoon. Vaikka minulla ei ole ollut pääsyä alkupe-

räisiin haastattelulitteraatteihin,91 kirja tarjoaa yhden ikkunan suomalaisten toimit-

tajanaisten kokemuksiin. Marzolfin teoksen kanssa samana vuonna ilmestyi Ruot-

sissa naistoimittajien historiaa käsitellyt teos Pennskaft. Kvinnliga journalister i 

svensk dagspress 1690–1975. Uudemmassa tutkimuksessa Margareta Bergerin 

kirjaa on kritisoitu ylimalkaisuudesta, ja esimerkiksi Kristina Lundgren on ky-

seenalaistanut siinä esitettyjä tulkintoja92. Oman tutkimukseni kannalta Bergerin 

teoksen anti on kuitenkin niissä tulkinnoissa, joita itsekin aktiivitoimittajana 

1960- ja 1970-luvulla työskennellyt Berger esittää kyseisistä vuosikymmenistä. 

Toisin sanoen teos toimii aikalaiskäsityksenä ruotsalaisten toimittajanaisten histo-

riasta, mikä mahdollistaa maiden välisen vertailun. 

Naistoimittajien historiaa käsitelleiden teosten ohella toimittajakunnasta on 

julkaistu eri maissa lukuisia sosiologisia tutkimuksia 1960-, 1970- ja 1980-

luvulla. Vuonna 1970 julkaistu Journalistkåren i Sverige pohjaa Svenska Journa-

listförbundetin jäsenkunnalle tehtyyn otantatutkimukseen, jossa käsitellään myös 

ammattikunnan sukupuolijakaumaa ja sen vaikutuksia toimittajien uriin. Seuraa-

vana vuonna ilmestynyt Stockholmsjournalister käsittelee nimensä mukaisesti 

yksinomaan tukholmalaisia toimittajia, ja sukupuolta sivutaan ainoastaan mainin-

nan omaisesti. Anita Wernerin vuonna 1966 julkaistu Norske journalister oli en-

simmäinen kattava tutkimus norjalaisesta toimittajakunnasta. Pål Eilert Lorentze-

nin ja Svennik Høyerin Norske journalister: Et gruppeportrett. Første rapport fra 

en undersøkelse om det redaksjonelle personellet i norske massemedier vuodelta 

1976 jatkoi Wernerin aloittamaa tutkimusperinnettä. Molemmissa tutkimuksissa 

kiinnitettiin huomiota naistoimittajiin, vaikka toimittajan sukupuoli ei noussut-

kaan tutkimuksissa keskeiselle sijalle. Sen sijaan vuonna 1984 ilmestyneessä 
                                                        
91 Olen yrittänyt paikantaa alkuperäisten haastattelujen litteraatit, mutta en ole yrityksistäni huolimatta 
onnistunut löytämään niitä. 
92 Lundgren 2002, 12. 
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psykologi Torild Skardin teoksessa Det koster å være kar – særlig når en er kvin-

ne. Kvinnelige journalister i distriktene tarkastelun keskiössä olivat yksinomaan 

norjalaiset naistoimittajat ja heidän kokemuksensa miesvaltaisessa ammattikun-

nassa työskentelystä. 

Suomalaisesta 1960- ja 1970-lukujen toimittajakunnasta ei ole tehty vastaavia 

historiallisia tai sosiologisia tutkimuksia. Ajan toimittajakuntaa käsitellään kui-

tenkin kolmessa 1970-luvulla valmistuneessa pro gradu -tutkielmassa, jotka poh-

jaavat silloisille toimittajille tehtyihin kyselyihin. Kattavin näistä on Raili Pesolan 

vuonna 1974 tekemä opinnäyte, jossa hän tarkasteli Suomen Sanomalehtimiesten 

Liittoon kuuluneita toimittajia93. Pesola pohti kysymystä ammatin professionaali-

suudesta sekä siinä tapahtuneista muutoksista, mutta kiinnitti huomiota myös 

toimittajakunnan koostumukseen muun muassa iän, sukupuolen, poliittisen suun-

tautumisen ja koulutustaustan näkökulmista. Riitta Savolaisen pro gradu käsitteli 

puolestaan paikallislehtien toimittajia94. Työ ei ole kuitenkaan erityisen perusteel-

linen, eikä kysymystä toimittajan sukupuolesta sivuta siinä kuin ohimennen. 

Kolmannessa opinnäytteessä Juhani Wiio selvitti Yleisradion toimittajakunnan 

rakennetta vuosina 1958–197295. Pesolan opinnäytteen tavoin Wiion tutkimuksen 

tärkein anti on aineiston pohjalta tehdyissä tilastoissa. Käytän Pesolan ja Wiion 

keräämiä tilastoja tässä tutkimuksessa lähdeaineiston tavoin. 

Suomalaiset mediatutkijat kiinnostuivat naistoimittajakysymyksestä 1980-

luvun alussa, ja aiheesta löytyy useita tutkimuksia.96 Oman työni kannalta keskei-

simpiä ovat Henrika Zilliacus-Tikkasen tutkimukset Yleisradion toimittajista, sillä 

tutkijan vuosina 1989–1990 haastattelemien naistoimittajien kokemukset tuovat 

tutkimukset lähelle tämän työn ajallista rajausta. Tutkimuksissaan Zilliacus-

Tikkanen käsittelee naistoimittajien ammatillista asemaa miesvaltaisessa työyh-

teisössä, mutta pohtii myös naisjournalismin mahdollisuutta.97 Sukupuolen ja 

                                                        
93 Pesola, Raili 1974: Suomen Sanomalehtimiesten Liittoon kuuluvat toimittajat. SSL:n toimittaja-
jäsenten osallistuminen järjestötoimintaan sekä tyytyväisyys työhönsä; toimittajien professionalisti-
suuden tulkintaa. Lehdistö- ja tiedotusopin pro gradu -tutkimus. Tampereen yliopisto. 
94 Savolainen, Riitta 1974: Suomen paikallislehtien toimittajakunnan rakenne. Lehdistö- ja tiedo-
tusopin pro gradu- tutkielma. Tampereen yliopisto. 
95 Wiio, Juhani 1973: Oy Yleisradio AB:ssä vuosina 1958–1972 työskennelleen toimittajakunnan 
rakenne. Tiedotusopin pro gradu -tutkimus. Tampereen yliopisto. 
96 Ks. esim. Holopainen, Irma, Kalkkinen, Marja-Leena, Rantanen, Terhi, Sarkkinen, Raija & Öster-
lund, Marina 1983: ”Hyvät katsojat, pääaiheenamme tänään nainen”. Johdatus tutkimukseen naisen 
roolista televisiossa. Yleisradion julkaisuja sarja B 3. Yleisradio, Helsinki; Zilliacus-Tikkanen, Henri-
ka 1982: Kvinnlig och manlig journalistik. Nyhetsvärdering ur jämställdhetssynvinkel. Pro gradu -
uppsats vid Helsingfors universitet. 
97 Ks. esim. Zilliacus-Tikkanen, Henrika 1992: ”Female Journalists in Finnish Broadcasting Network 
– Attitudes and Strategies”. Women in Finnish Broadcasting, s. 5–23. Publications of the Finnish 
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journalismin suhteen teoretisoinnin kannalta tärkeimmiksi keskustelunavauksiksi 

ovat osoittautuneet artikkelikokoelmat News, Gender and Power (1998) ja Gen-

der and Newsroom Cultures: Identities at Work (2004), joissa tarkastellaan vallan 

ja sukupuolen kysymyksiä uutistuotannon näkökulmasta. Toimittajien sukupuoli-

jakauman määrällisen tarkastelun sijaan artikkelikokoelmiin osallistuneet tutkijat 

pohtivat, kuinka sukupuoli vaikuttaa niin journalismin muotoihin, käytäntöihin 

kuin instituutioihinkin. Uudempaa, tuotantonäkökulmasta tehtyä tutkimusta edus-

taa Louise Northin teos The Gendered Newsroom. How Journalists Experience 

The Changing World of Media (2009), joka oman työni tavoin soveltaa edellä 

mainituissa artikkelikokoelmissa tehtyjä tutkimuksellisia avauksia. Ennen kaikkea 

Northin australialaisia toimittajia käsittelevän tutkimuksen toimituksia ja niiden 

sukupuolittuneisuutta analysoiva luku on auttanut jäsentämään ajatuksiani amma-

tillisen kulttuurin osalta. Tutkimukseni analyysikehikon jäsentymisessä tärkeään 

asemaan on noussut myös teos Journalismin sukupuoli (2010), jossa Iiris Ruoho 

ja Sinikka Torkkola soveltavat uutta tutkimusotetta suomalaiseen mediakenttään. 

Kirjassaan Ruoho ja Torkkola pyrkivät eroon aiempia tutkimuksia leimanneesta 

kahtiajaosta maskuliiniseen ja feminiiniseen journalismiin tarkastelemalla journa-

lismin sukupuolta niin mediaorganisaatioiden, toimituksellisten käytäntöjen kuin 

yksittäisten toimittajienkin näkökulmista. 

Niin kotimaisten kuin kansainvälistenkin mediatutkijoiden teksteissä toimitta-

jan ammattia on viimeisten neljänkymmenen vuoden aikana tarkasteltu hyvin 

monitahoisesti sekä naistoimittajuuden että laajemminkin sukupuolen näkökul-

mista. Mediatutkijoiden teoksista puuttuu kuitenkin useimmiten historiallinen 

ulottuvuus, ja väitöstutkimukseni tuo omalla panoksellaan tutkimuskentälle siltä 

puuttuvaa ajallista perspektiiviä. Tutkimukseni tavoitteena onkin lisätä ymmärrys-

tä sukupuolen ja toimittajuuden historiallisesti muuttuneista merkityksistä sekä 

ammattikunnassa yhä edelleen vallitsevien sukupuolittuneiden rakenteiden pysy-

vyydestä. 

1.5 Lähteet ja menetelmät 

Mediahistoriallisen tutkimuksen metodologiaa pohtineessa artikkelissaan Hans 

Fredrik Dahl kiinnitti huomiota lähdeaineiston aukkoisuuteen. Dahl totesi saman, 

jonka itsekin huomasin tutkimuksen kuluessa: toimitukset ovat jättäneet jälkeensä 

                                                                                                                                    
National Commission for Unesco. No 61, Helsinki; Zilliacus-Tikkanen, Henrika 1997: Journalistikens 
essens i ett könsperspektiv. Rundradions jämställdhetskommitté, Helsingfors. 
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hyvin vähän toimittajien arjesta kertovia lähteitä. Perinteisten arkistolähteiden 

vähäisyyden vuoksi mediahistoriallinen tutkimus edellyttääkin useiden erilaisten 

lähdetyyppien käyttöä.98 Tässä tutkimuksessa lähdeaineisto koostuu paitsi arkisto-

lähteistä myös kirjallisesta ja suullisesta muistitiedosta, aikalaisteksteistä, muis-

telmista ja tilastoista. Arkistolähteiden vähäisyydestä johtuen tutkimuksessa pai-

nottuu muistitiedon ja aikalaistekstien merkitys. Sen sijaan suurin osa arkistotyös-

tä jää näkymättömiin, koska kymmenien arkistohyllymetrien joukosta on löytynyt 

ainoastaan yksittäisiä sukupuolen merkityksistä kertovia lähteitä. 

Työn keskeisimmän lähdeaineiston muodostaa muistitieto, jolla tarkoitan se-

kä entisten toimittajien minulle lähettämiä muistelutekstejä että tutkimushaastatte-

luissa tuotettua muistelupuhetta. Muistelutekstit keräsin 1960- ja 1970-luvulla 

työskennelleille nais- ja miestoimittajille vuonna 2008 suunnatulla kirjoituskut-

sulla99. Toteutin kirjoituskutsun yhteistyössä Suomen Journalistiliiton ja Suoma-

laisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston kanssa, ja levitin sitä niin 

sähköpostilistojen, toimittajajärjestöjen jäsenkirjeiden kuin lehti-ilmoitustenkin 

avulla. Kirjoituskutsu tuotti yhteensä 36 vastausta, joiden kirjoittajista 19 on nai-

sia ja 17 miehiä. Vastaajista suurin osa eli 21 henkilöä oli tehnyt valtaosan uras-

taan sanomalehdissä, kuusi aikakauslehdissä, kaksi paikallislehdissä, kaksi free-

lancerina ja neljä televisiossa tai radiossa. Kirjoituskutsuun vastanneista 21 oli 

aloittanut toimittajanuransa 1960-luvulla. 1950-luvulla tai sitä aikaisemmin toi-

mittajina oli aloittanut 10 kirjoittajaa, kun taas ainoastaan kolme vastaajaa oli 

tullut alalle 1970-luvulla. Lisäksi kirjoituskutsun vastausten joukkoon mahtui yksi 

lyhyt teksti, jonka kirjoittaja oli aloittanut uransa vasta 1980-luvulla,100 sekä yksi 

kirjoitus, jonka tekijä ei ollut toiminut varsinaisesti toimittajana101. Näitä vastauk-

sia en ole käyttänyt, mutta ne sisältyvät kirjoituskutsun kokonaisvastausmäärään. 

Kirjoituskutsun vastausten määrä jäi odotettua pienemmäksi, mikä johtui 

varmasti osittain kohderyhmän korkeasta iästä. On oletettavaa, että pääsääntöises-

ti sähköisessä muodossa levinnyt kirjoituskutsu ei tavoittanut kuin murto-osan 

niistä, joille se oli suunnattu. Tätä näkemystä tukee se, että prosentuaalisesti suu-

rin osa vastauksista tuli Pohjois-Suomesta, jossa asuvat toimittajat saivat kirjoi-

tuskutsun kirjepostina Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen jäsenkirjeen 

mukana. Toisaalta usea myöhemmin haastattelemani henkilö kertoi nähneensä 

kirjoituskutsuni, mutta unohtaneensa vastata siihen. Informanttien reaktiot kerto-

                                                        
98 Dahl 2000, 62–64. 
99 Ks. liite 1. 
100 Kirjoitus numero 2, mies. 
101 Kirjoitus numero 10, mies. 
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vatkin osaltaan siitä, etteivät he itse kokeneet teemaa erityisen tärkeäksi tai muis-

telemisen arvoiseksi, vaikka se ei olekaan varmasti ollut ainoa syy kirjoituskutsun 

unohtumiseen. Kirjoittaminen on saatettu myös yksinkertaisesti kokea liian työ-

lääksi. Esimerkiksi Elina Makkonen törmäsi muistitietohankkeessaan siihen, ettei 

kirjoituskutsu tuottanut tulosta. Ennakko-oletus kirjoittamiseen tottuneista yli-

opistolaisista kirjoittavina muistelijoina ei siis pitänyt paikkaansa,102 kuten eivät 

myöskään omat odotukseni toimittajien kirjallisista muisteluhaluista. 

Tutkimushaastattelut aloitin keväällä 2008, mutta valtaosan haastatteluista to-

teutin vuosina 2009–2011. Keräämäni aineisto koostuu 37 haastattelusta, joista 

kaksi oli parihaastatteluja. Informantteja oli näin ollen kaiken kaikkiaan 39, joista 

naisia oli 30 ja miehiä yhdeksän. Haastateltavien valinnassa pyrin otantaan, joka 

kuvaisi mahdollisimman kattavasti eri joukkoviestimiä sekä tutkittua ajanjaksoa. 

Koska oletin naisilla olleen vaikeampaa työskennellä uutismedioissa kuin aika-

kauslehdissä, painottui aineisto kuitenkin uutismedioihin. Haastatelluista 19 oli 

työskennellyt suurimman osan urastaan sanomalehdissä, neljä aikakauslehdissä ja 

14 radion tai television palveluksessa. Lisäksi kaksi haastateltavista oli työsken-

nellyt joko useassa mediassa tai freelancerina. Iältään haastateltavat muodostivat 

varsin homogeenisen joukon. Ylivoimaisesti suurin osa eli 69 prosenttia oli aloit-

tanut uransa 1960-luvulla. Vanhempaa ikäpolvea eli 1940- ja 1950-luvulla aloitta-

neita joukkoon mahtui 20 prosenttia, ja loput 11 prosenttia oli tullut alalle 1970-

luvulla. Tutkimuksessa ei ollut mahdollista tavoittaa niiden naisten tai miesten 

ääniä, jotka siirtyivät alalta toisiin tehtäviin 1960- ja 1970-luvulla.103 Vaikka ai-

neistoon kuuluu kaksi myöhemmin akateemiseen maailmaan siirtynyttä haastatel-

tavaa, työ kertoo pääsääntöisesti niiden naisten ja miesten kokemuksista, joille 

toimittajan työ muodostui elämänuraksi. Tutkimuksessa ei näin ollen ole mahdol-

lista vastata esimerkiksi kysymykseen siitä, vaikuttiko sukupuoli toimittajan ha-

lukkuuteen siirtyä pois alalta vai ei. 

Meryl Aldridge reflektoi vuonna 2001 julkaistussa brittitoimittajia käsitel-

leessä artikkelissaan sitä, kuinka haastavaa mahdollisten haastateltavien nimien 

kartoittaminen ja valittujen henkilöiden tavoittaminen oli.104 Törmäsin samaan 

ongelmaan omassa tutkimuksessani. Koska minulla ei tutkijana ollut ensi käden 

                                                        
102 Makkonen 2008, 157. 
103 Toimittajan työ on ammatin vapaan luonteen vuoksi houkutellut alalle myös sellaisia henkilöitä, 
jotka ovat lyhyemmän tai pidemmän toimittajavaiheen jälkeen siirtyneet toisiin tehtäviin. Koska 
etenkin lyhyen aikaa alalla toimineista henkilöistä ei ole välttämättä jäänyt aikalaisteksteihin, arkisto-
jäänteisiin tai kanssatoimittajien muistikuviin minkäänlaisia jälkiä, on heidän paikantamisensa vaike-
aa. 
104 Aldridge 2001, 3–4. 
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kosketusta tutkimiini vuosikymmeniin, eivätkä toimittajajärjestöt voineet suoraan 

antaa nimilistaa jäsenistään, karttui tieto mahdollisista haastateltavista tutkimuk-

sen edetessä. Koska aloitin haastattelujen tekemisen tutkimusprosessin alkuvai-

heessa, valikoituivat ensimmäiset haastateltavat kirjoituskutsuun vastanneiden 

henkilöiden joukosta. Tämän jälkeen otin myös yhteyttä omasta mielestäni kes-

keisiin toimittajanimiin, ja käytin niin kutsuttua lumipallotekniikkaa eli otin yh-

teyttä haastateltavien ehdottamiin toimittajiin. Vastaavaa lähestymistapaa ovat 

käyttäneet muun muassa Meryl Aldridge, Louise North sekä Inge Claringbould, 

Annelies Knoppers ja Agnes Elling.105 Myös Bonnie S. Brennen on tuonut esiin, 

kuinka haastateltavat ovat olleet hyviä tietolähteitä uusien haastateltavien löytä-

miseen106. Valittujen haastateltavien yhteystietojen selvittämisessä sain apua 

Suomen Journalistiliitolta. 

Tekemäni tutkimushaastattelut olivat keskimäärin kahden tunnin mittaisia 

teemahaastatteluja, joiden pohjana oli ensimmäisiä haastatteluja varten laatimani 

kysymysrunko107. En esittänyt kysymyksiä haastatelluille aina täsmälleen samassa 

muodossa tai samassa järjestyksessä,108 mutta kaikissa haastatteluissa toistuivat 

eri variaatioina esimerkiksi kysymykset naisten uralla etenemisestä ja palkkauk-

sesta. Nostin esiin myös yksittäisiä teemoja, jotka olivat ajankohtaisia juuri kysei-

sen haastateltavan kohdalla. Lisäksi itse haastattelutilanteessa syntyi kysymyksiä, 

joilla hain tarkennusta haastateltavan edellisissä vastauksissaan esittämiin näke-

myksiin. Etukäteen valmistelluista kysymyksistä huolimatta haastattelut sujuivat-

kin enemmän vapaan keskustelun tavoin. Huomioitavaa on, että kysymys toimit-

tajan ammatin ja sukupuolen välisestä suhteesta ei ollut kuitenkaan automaattises-

ti teema, joka olisi herättänyt haastateltavissa halun kertoa menneisyydestään. 

Haastattelukokemukseni eivät tuekaan täysin Bonnie S. Brennenin esittämää 

huomiota, jonka mukaan toimittajat ovat erinomaisia haastateltavia työssään 

omaksumiensa tiedonkeräämisen taitojen ansiosta109. 

Mediahistorioitsija Marcel Broersman mukaan muistelma- ja haastatteluai-

neistolla on mahdollista tavoittaa ammattikunnan kollektiivinen omakuva eli 

käsitys siitä, minkälaisena toimittaja haluttiin nähdä ja minkälaisena hänet halu-

taan jälkipolville esittää.110 Kulttuuriantropologi Tiina Suopajärvi puhuu puoles-

                                                        
105 Aldridge 2001, 4; Claringbould et al. 2004, 712; North 2009a, 27. 
106 Brennen 1996, 577. 
107 Ks. liite 2. 
108 Teemahaastattelusta ks. esim. Kortelainen 2008, 62–64; Makkonen 2006, 252–253; Tiittula & 
Ruusuvuori 2005, 11–12. 
109 Brennen 1996, 577. 
110 Broersma 2011, 21. 
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taan julkisesta kertomuksesta, joka hänen metsäammattilaisia käsittelevässä tut-

kimuksessaan alkoi nousta esiin, kun haastatteluja oli riittävä määrä.111 Jälkiä 

ammattikunnan kollektiivisesta menneisyyskäsityksestä näkyy myös omassa ai-

neistossani. Julkinen kertomus hahmottui yksittäisten – osin eri aikoina tuotettu-

jen – muistelutekstien muodostamasta kokonaisuudesta, jossa eri kertojien tois-

tamat teemat piirsivät toimittajakunnan ammatillista omakuvaa. Aineisto kertoo-

kin osaltaan myös muistelijoiden vahvasta sosiaalistumisesta toimittajan ammat-

tiin. Vaikka informanttini olivat sekä ajallisesti että paikallisesti etäällä niistä 

työyhteisöistä,112 jotka määrittivät heidän kokemuksiaan toimittajan ammatista ja 

sukupuolesta, he toistivat haastatteluissaan kollektiivista käsitystä ammattikun-

tansa sukupuolittuneesta menneisyydestä. 

Olen tehnyt kaikista tutkimushaastatteluista karkeat litteraatit, joiden avulla 

on ollut mahdollista palata nopeasti alkuperäisiin äänitiedostoihin. Tutkimukseni 

kannalta keskeisimmät osat olen litteroinut sanatarkasti kaikista haastatteluista. 

Lisäksi Kaija Nevalainen-Tuomisto on tehnyt sanatarkat litteraatit 15 haastattelus-

ta. Vaikka haastattelututkimusten kohdalla korostetaan yleensä litteraattien merki-

tystä,113 olen kokenut alkuperäiset ääninauhat varsinaiseksi aineistokseni. Niitä 

kuuntelemalla on ollut mahdollista palata haastattelutilanteeseen, ja tavoittaa siinä 

syntyneet tuntemukset. Vaikka tutkijan tunteeni eivät ole suoranaisesti kirjoittau-

tuneet itse tutkimustekstiin, on niillä ollut keskeinen merkitys aineiston tulkitse-

misessa. Ääninauhojen kuunteleminen on myös auttanut minua huomaamaan 

kirjoitettua tekstiä selvemmin esimerkiksi sen, missä kohden olen jättänyt tilai-

suuden jatkokysymykseen käyttämättä tai keskustelu on kahvinjuonnin takia py-

sähtynyt. Toisin sanoen elävä vuorovaikutus haastattelijan ja haastateltavan välillä 

ei ole jähmettynyt kasaksi paperia. Samalla tavoin haastatteluaineistoja on käyttä-

nyt muun muassa Kaisu Kortelainen väitöstutkimuksessaan Penttilän sahayh-

teisöstä. Kortelaisen mukaan hän etsi litteraateista yleisiä kerronnan aiheita ja 

haastattelujen muita yleisiä piirteitä, kun taas ääninauhoihin hän palasi tutkimus-

                                                        
111 Suopajärvi 2009, 85. Vrt. Makkonen 2008, 162. 
112 Etäisyydellä viittaan paitsi muisteluhetken etäisyyteen tutkittavasta ajasta myös siihen, että valtaosa 
haastatteluista tehtiin joko haastateltavan kotona tai jossakin julkisella paikalla esimerkiksi kahvilassa. 
Ainoastaan kaksi haastatteluista tehtiin haastateltavan työpaikalla. On kuitenkin huomioitava, että 
useimmilla haastateltavilla oli edelleen olemassa side työelämään, sillä eläkkeelle jäämisestä huoli-
matta monet heistä olivat jatkaneet toimittajan työtä muodossa tai toisessa. 
113 Litteraattien merkityksestä käydystä keskustelusta on kirjoittanut muun muassa Helena Saarikoski, 
joka itse ei pidä litteraatteja kuitenkaan välttämättöminä. Saarikosken mukaan haastattelujen kohdalla 
on mahdollista palata myös äänitallenteeseen ja litteraatio tulisikin nähdä ennen muuta tutkimusmene-
telmänä. Saarikoski 2008, 38–42. 
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prosessin aikana halutessaan tarkistaa tulkintojaan114. Kortelaisen tavoin ajatte-

lenkin puheen merkitysten rakentuvan ”tilanteissa, tunnelmissa ja puheen eri 

sävyissä”.115 

Haastatteluaineistossani painottuvat vahvasti naisinformanttien äänet, mikä ei 

ole kuitenkaan osoittautunut esteeksi sukupuolen teeman laajemmalle tarkastelul-

le. Sukupuolijakaumaa ovat myös tasapainottaneet muiden tahojen keräämät 

muistitietoaineistot, joissa miesten ja naisten osuus on tasaisempi. Keräämäni 

haastattelu- ja kirjoitusaineiston lisäksi olen käyttänyt Päivälehden arkiston teke-

mien Sanoma Osakeyhtiön työntekijöiden historiahaastattelujen, Suomen Journa-

listiliiton haastattelemien liiton aktiivitoimijoiden ja Yleisradion uutistoiminnan 

historiaa varten kerättyjen uutisveteraanien haastattelujen litteraatteja. Ennen 

kaikkea Suomen Journalistiliiton vuonna 1994 toteuttamat veteraanihaastattelut 

ovat työlleni arvokkaita, koska niissä on käsitelty myös tasa-arvoa ja naisten ase-

maa ammatissa. Vaikka useimmissa haastatteluissa teemaa on sivuttu vain ohi-

mennen, tarjoavat ne vertailukohdan omalle aineistolleni. Neljännen aineistoani 

täydentävän muistitietokokonaisuuden muodostavat Suomen sanomalehdistön 

historia -projektin yhteydessä vuonna 1976 toteutetun kirjoituskutsun vastauk-

set116. Koska aineisto koostuu pääsääntöisesti alalla jo pidempään olleiden toimit-

tajien vastauksista, on sen avulla ollut mahdollista tavoittaa sellaisen toimittaja-

polven ääni, joka ei ole enää kertomassa kokemuksistaan. Koska kirjoitusten 

kokemukset painottuvat tutkimukseni ajallisen rajauksen ulkopuolelle, en kuiten-

kaan käytä vastauksia yhtä laajasti kuin muita muistitietoaineistoja. 

Olen käyttänyt aiemmin kerättyjä muistitietoaineistoja oman aineistoni ta-

voin. Toisin sanoen olen kysynyt kaikilta muistitietokokonaisuuksilta samoja 

kysymyksiä, joihin eri aineistot ovat vastanneet tai jättäneet vastaamatta. Onkin 

tärkeä muistaa, etteivät aineistot ole yhteismitallisia keskenään. Ensinnäkin haas-

tattelut ja kirjoituspyynnöt on toteutettu ajallisesti hyvin pitkällä aikavälillä, ja 

näin ollen informanttien etäisyys muisteltavasta ajasta on ollut kussakin aineisto-

kokonaisuudessa erilainen. Lisäksi käsitellyt teemat poikkeavat eri tahojen ke-

räämissä aineistoissa toisistaan ja haastattelujen kohdalla myös haastattelijan ja 

                                                        
114 Kortelainen 2008, 79–80. 
115 Kortelainen 2008, 85. 
116 Kirjoituskutsu tuotti kaiken kaikkiaan 101 kirjoitusta, joista naisten kirjoittamia oli 23. Olen käynyt 
läpi kaikki kirjoitukset, mutta käyttänyt tässä tutkimuksessa ainoastaan naisten vastauksia. Perustelen 
rajausta sillä, että miestoimittajien kirjoituksissa ei kommentoitu millään tavoin sukupuolen teemaa ja 
vastaukset myös painottuivat tutkimukseni ajallisen rajauksen ulkopuolelle. Kaikki kirjoitukset on 
tallennettu Suomen sanomalehdistön historia -projektin arkistoon, jota säilytetään Helsingin yliopiston 
keskusarkistossa. 
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haastateltavan väliset suhteet ovat muodostuneet erilaisiksi. Omissa haastatteluis-

sani olen nuorena naisena asemoitunut selvästi informanttien kokemusmaailman 

ulkopuolelle. Etenkin Suomen Journalistiliiton veteraanihaastatteluissa tilanne on 

kuitenkin ollut toinen, sillä haastattelijat olivat työttömiä toimittajia. Kollegiaali-

nen suhde haastattelijan ja haastateltavan välillä näkyy haastatteluissa esimerkiksi 

epätarkkoina viittauksina molempien henkilöiden tuntemiin asioihin. Haastatteli-

jan tuttuus onkin todennäköisesti vaikuttanut niihin tapoihin, joilla menneisyyttä 

on muisteltu. On todennäköistä, että informanttien on ollut helpompaa esittää 

näkemyksiään esimerkiksi juuri naistoimittajista oman ammattitaustan jakavalle 

haastattelijalle kuin nuorelle tutkijalle, jolla on tutkimuksessaan selkeän feminis-

tinen tiedonintressi. Eri aikoina kerättyjen muistitietoaineistojen ongelmana on 

ollut myös se, että joudun käyttämään erilaisia viittaustapoja. Tätä tutkimusta 

varten keräämääni haastatteluaineistoa olen käyttänyt anonyymisti,117 kun taas 

muiden tahojen keräämiin muistitietoaineistoihin olen joutunut viittaamaan in-

formanttien nimillä. Käytäntö johtuu siitä, että muistitietoaineistoja keränneet 

tahot eivät ole luetteloineet tekemiään haastatteluja eikä minulla näin ollen ole 

ollut mahdollisuutta anonymisoida näiden aineistojen informantteja. 

Kokonaisuutena muistitietoaineiston informanttijoukko koostuu 188 henki-

löstä, joista osaa on kuultu useamman eri muistitietokeruun yhteydessä. Osa 

muistitiedosta on myös kertautunut, sillä sama henkilö on saattanut toistaa muis-

tikuviaan lähes sanasta sanaan eri aikoina tapahtuneissa muistelutilanteissa. Sel-

keimpänä esimerkkinä tästä on Sisko Noposen vuonna 1976 Suomen sanomaleh-

distön historia -projektin kirjoituskutsuun lähettämä vastaus,118 joka on liitetty 

hänen vuonna 1994 tehdyn haastattelunsa litteraatin yhteyteen.119 Kaisu Kortelai-

sen mukaan toistuvien kertomusten merkityssisällöt painottuvat tehtäessä tulkin-

toja aineistosta kokonaisuutena.120 Säilyttääkseni keräämäni aineiston anonymi-

teetin en ole pystynyt osoittamaan tekstissä eri aineistoissa kertautuneita koke-

muksia. Toistuneet teemat ovat kuitenkin vaikuttaneet omaan tulkintaani siitä, 

mitkä menneisyyden tapahtumat ovat jättäneet informantteihini voimakkaimmat 

muistijäljet. Käyttämäni aineistot eivät kerro kaikkien alalla 1960- ja 1970-luvulla 

                                                        
117 Olen anonymisoinut vastauksista niin henkilöiden, toimitusten kuin kaupunkienkin nimet korvaa-
malla ne aakkosilla X, Y ja Z. Toimitusten ja kaupunkien kohdalla käytän yhtä aakkosta. Henkilöihin 
viittaan merkeillä XX ja XY, joista ensimmäinen viittaa naiseen ja jälkimmäinen mieheen. 
118 Sisko Noposen kirjoitus. Bha5. Suomen sanomalehdistön historia -projektin arkisto (SSLHA). 
Helsingin yliopiston keskusarkisto (HYKA). 
119 Sisko Noposen haastattelu. Suomen Journalistiliiton veteraanihaastattelut 1994 (SJLV94). Suomen 
Journalistiliiton yksityisarkisto (SJLYA). 
120 Kortelainen 2008, 81–82. 
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työskennelleiden toimittajien kokemuksista. Tästä huolimatta ne antavat riittävän 

edustavan otoksen, jonka avulla toimittajan ammatin sukupuolittuneisiin rakentei-

siin ja käytäntöihin sekä niistä tehtyihin tulkintoihin on mahdollista päästä kiin-

ni121. 

Muistitietoaineistot eivät ole kuitenkaan yksinään riittäneet kertomaan toimit-

tajan ammatin sukupuolittuneesta historiasta, ja olenkin tutkinut ammattikunnassa 

vallinneita sukupuolittuneita normeja ja niissä tapahtuneita muutoksia arkistoläh-

teiden ja aikalaistekstien avulla. Arkistolähteiden osuus on vähäinen, sillä pian 

tutkimuksen aloittamisen jälkeen jouduin toteamaan, etteivät arkistot sisällä juu-

rikaan tutkimukseni teeman kannalta merkittäviä tietoja. Arkistojäänteiden määrä 

osoittautui myös varsin rajalliseksi. Tilannetta kuvaa hyvin Taloustoimittajain 

kerhon (nykyinen Taloustoimittajat ry.) historiateoksessa kerrottu anekdootti, 

jonka mukaan iso osa kerhon asiakirjoista menetettiin, kun yhdistyksen jäsen, 

toimittaja Jouko Hava ryöstettiin Helsingin ja Keravan välisessä paikallisjunassa 

hänen nukahdettuaan Helsingin Sanomien läksiäisjuhlien jälkeen122. Arkistojään-

teiden fragmentaarisuudesta johtuen olen keskittynyt valtakunnallisten toimittaja-

järjestöjen ja toimittajakoulutusta tarjonneen Yhteiskunnallisen Korkeakoulun, 

myöhemmän Tampereen yliopiston, arkistojäänteisiin. Suurista mediakonserneista 

olen valinnut tutkimuksen kohteeksi Sanoma Osakeyhtiön, jonka asiakirjat on 

tietojeni mukaan tallennettu kattavimmin. Lisäksi olen perehtynyt Pohjois-

Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen, Turun Sanomalehtimiesyhdistyksen ja 

Helsingin Sanomalehtimiesyhdistyksen arkistoihin sekä käynyt vähemmän sys-

temaattisesti läpi yksittäisten toimittajien ja toimitusten arkistoja. 

Tutkimuksen kolmannen lähdetyypin muodostavat aikalaistekstit, joilla tar-

koitan sekä toimittajien ammattilehdissä julkaistuja ammattia käsitteleviä kirjoi-

tuksia että toimittajista yleis- ja erityisaikakauslehdissä julkaistuja henkilökuva-

artikkeleita. Ammattilehdistöä edustavat tutkimuksessa Sanomalehtimies – Jour-

nalisten, Aikakauslehden Toimittaja, SAL vuosikirja, Liiton Arkki, Linkki, HESA, 

Kieku ja Kaiku123, Kaleva Katsaus, Omat Sanomat ja Pöllöuutiset. Lisäksi olen 

käynyt läpi sanoma- ja kaupunkilehtien julkaisijoita edustavan Sanomalehtien 

Liiton julkaiseman Suomen Lehdistön vuosikerrat. Toimittajahaastatteluja olen 

kartoittanut televisio- ja radio-ohjelmiin keskittyneistä Antennista ja Katsosta, 

                                                        
121 Ks. esim. North 2009a, 32; Ross 2004, 144. 
122 Mikkonen 1998, 122. 
123 Lehden nimi lyhennettiin vuonna 1977 muotoon Kaiku. 
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naistenlehdistä124 Anna, Eeva, Hopeapeili, Jaana, Kotiliesi125 ja Me naiset126 sekä 

yleisaikakauslehdistä Apu, Seura, Suomen Kuvalehti ja Uusi Maailma. Toimitta-

jakoulutukseen ja ammatilliseen kulttuuriin liittyen olen käynyt läpi myös Yhteis-

kunnallisen Korkeakoulun julkaiseman Yykoo-lehden ja toimittajien paikallisyh-

distysten myymien hupilehtien numerot 1960- ja 1970-luvulta. Muilta osin olen 

käynyt aineiston läpi systemaattisesti, mutta naistenlehdistä ja yleisaikakausleh-

distä kerätty materiaali on osin muotoutunut eri tietolähteistä keräämieni lähdetie-

tojen avulla. Hupilehtien kohdalla kaikkia julkaistuja numeroita ei ole säilynyt, 

mutta aineisto koostuu kattavasti eri yhdistysten julkaisemista lehdistä koko tut-

kittavalta ajanjaksolta. 

Sanomalehtikirjoittelua ei ole tutkitun ajanjakson laajuuden vuoksi ollut 

mahdollista käydä läpi systemaattisesti, mutta olen perehtynyt Helsingin Sanomi-

en, Aamulehden, Uuden Suomen ja Kalevan kirjoitteluun valitsemalla otannan 

yksittäisiä kuukausia 1960- ja 1970-luvulta. Työekonomisista syistä olen tutkinut 

ajanjaksoja, jolloin lehdissä on mahdollisesti esiintynyt kirjoittelua toimittajan 

ammattiin liittyen. Tästä johtuen esimerkiksi tammikuu 1971, jolloin Meta Tor-

valds valittiin Åbo Underrättelserin vastaavaksi päätoimittajaksi, valikoitui yh-

deksi tarkasteluajanjaksoksi. Lisäksi olen käynyt läpi Tasa-arvoasiain neuvottelu-

kunnan 1970-luvulla keräämän tasa-arvoa käsittelevien kirjoitusten lehtileikear-

kiston sekä toimittaja Raili Malmbergin keräämän leikekokoelman, johon sisältyy 

muun muassa naistoimittajuutta käsitelleitä lehtijuttuja. Brages pressarkivin tieto-

kannasta olen kerännyt suomenruotsalaisissa sanomalehdissä julkaistuja naistoi-

mittajien henkilöhaastatteluja. Vaikka sanomalehtiaineisto ei millään muotoa ole 

kattava, täydentää se muuta lähdeaineistoa. En kuitenkaan koe satunnaisotannalla 

kerättyä aineistoa ongelmaksi, koska, kuten mediahistorioitsija Marcel Broersma 

on todennut, se tarjoaa laajojen ajanjaksojen kohdalla ainoan mahdollisuuden 

täydentää aineistoa sanomalehtiteksteillä127. 

Mediatutkija Laura Saarenmaa on muistuttanut, että mediatekstin merkitystä 

rajaa aina sen journalistinen konteksti. Se määrittää, mikä on yksittäisen lehtityy-

                                                        
124 Käytän jakoa naistenlehtiin ja yleisaikakauslehtiin, koska lehtityyppien erottaminen on tässä tutki-
muksessa olennaista. Esimerkiksi mediatutkija Laura Saarenmaa pitää jakoa kuitenkin lehtityyppejä 
olemuksellistavana. Tutkimuksessaan Saarenmaa käyttääkin käsitettä ajanvietelehdet. Kritiikistä 
tarkemmin ks. Saarenmaa 2010, 17–18. 
125 Pro gradu -työtä ohjauksessani tehnyt Anne Koskela on auttanut aineiston keräämisessä vuosien 
1966–1972 Kotiliesi ja Me naiset -lehdistä. 
126 Me naiset -lehden kirjoitusasu poikkesi 1960- ja 1970-luvulla nykyisestä. Käytän tässä työssä 
silloista kirjoitusasua. 
127 Broersma 2011, 22. 
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pin puitteissa ”mahdollista, kiinnostavaa ja relevanttia”128. Aikalaistekstejä käyt-

täessäni olenkin kiinnittänyt huomiota siihen, että lehdet poikkesivat tyypeiltään 

toisistaan. Siinä missä henkilöstölehden tavoitteena on ollut luoda yhteenkuulu-

vuuden tunnetta, ammattikunnassa pinnalla olleet teemat ovat nousseet esiin am-

mattiliittojen julkaisuissa. Sanomalehdissä työtä ovat puolestaan ohjanneet uutis-

kriteerit, kun taas naistenlehdillä ja yleis- sekä erityisaikakauslehdillä on ollut 

omat julkaisuperiaatteensa. Lehden konsepti selittää usein niin tiettyjen teemojen 

puuttumista kuin käsittelyyn nostettuja teemojakin. 

Tutkimuksen viimeisen lähdetyypin muodostavat tilastoaineistot, joita olen 

kerännyt hyvin monenlaisista lähteistä. Osa tiedoista on löytynyt sellaisenaan 

ammattilehdistä tai yhdistysten vuosikertomuksista. Toiset tiedot olen kerännyt 

laskemalla toimittajia esimerkiksi Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liiton 

jäsenluetteloista tai toimitusten historiikeissa julkaistuista henkilökuntaluettelois-

ta. Tilastoaineistojen avulla pyrin tuomaan esiin ammattikunnassa tapahtuneiden 

muutosten moninaiset muodot, ja niiden merkitys korostuu toisessa pääluvussa. 

Toisin sanoen tilastollisen analyysin avulla rakennan sen pohjan, jonka varaan 

muistitieto- ja aikalaistekstiaineistojen analyysi on mahdollista perustaa. 

Miten lähteitä luetaan? 

Muistitiedon, aikalaistekstien, tilastojen ja arkistoaineistojen käyttäminen rinnak-

kain on ollut tässä työssä välttämätöntä, koska yksikään aineistotyyppi ei olisi 

muista irrallaan kyennyt tarjoamaan vastauksia tutkimuskysymyksiin. Erilaisten 

aineistojen yhdistäminen ei ole kuitenkaan tapahtunut vaivattomasti. Seuraavaksi 

kuvailen tutkimuksen metodologiaa eli niitä tapoja, joilla olen lukenut aineistoja 

sekä rinnakkain että limittäin. 

Suurimmaksi metodologiseksi kysymykseksi tutkimuksessa muodostui eri ai-

koina syntyneiden lähteiden yhdistäminen. Tämä korostui etenkin muistitiedon ja 

aikalaistekstien kohdalla, ja esittelenkin aluksi näkemyksiäni muistitiedosta ja sen 

lähdearvosta. Tämän jälkeen selvitän, miten yhdistin muistitiedon ja aikalaisteks-

tit toisiinsa. Lopuksi palaan kysymykseen menneisyyden ja nykyisyyden suhtees-

ta. 

Outi Fingerroosin ja Riina Haanpään mukaan muistitietotutkimus voidaan ja-

kaa selittävään, ymmärtävään ja kriittiseen muistitietotutkimukseen. Selittävään 

                                                        
128 Saarenmaa 2012, 154. Lehtikonseptista varhaisten naistenlehtien tutkimuksessa ks. Töyry 2005, 
59–72. 
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otteeseen sitoutunut tutkija ajattelee muistitietoa kuvauksena menneisyydestä, 

jonka avulla voidaan saada faktapohjaista tietoa. Ymmärtävässä ja kriittisessä 

muistitietotutkimuksessa korostuvat näkemykset muistitiedon suhteellisuudesta 

sekä tutkijan roolista muistitiedon tulkitsijana.129 Muistitietotutkimusta voidaan 

jaotella myös sen mukaan, miten tutkija suhtautuu muistitietoaineiston lähdear-

voon. Penny Summerfieldin mukaan perinteisessä näkemyksessä muistitieto näh-

dään epäluotettavana lähteenä. Sosiaalihistoriallisessa tutkimuksessa muistitie-

toon liittyvät ongelmat pyritään puolestaan poistamaan keräämällä mahdollisim-

man laaja aineisto ja vertaamalla muistitiedon avulla saatua tietoa muihin aineis-

toihin. Sen sijaan kulttuurisessa lähestymistavassa muistitiedon nähdään olevan 

aina sidoksissa muisteluhetken nykyisyyteen, ja muistelu nähdään menneisyyden 

tulkintana nykyhetkestä käsin.130 Vaikka muistitiedon avulla ei ajatella saavutetta-

van tietoa menneisyydestä sellaisenaan, on lähtöoletuksena kuitenkin se, että 

informantit kertovat oman totuutensa menneisyydestä sen sijaan, että he antaisivat 

tutkijalle tahallisesti virheellistä tietoa.131 

Tutkimukseni edustaa kulttuurista lähestymistapaa ja sijoittuu muistitiedon 

epistemologisella kentällä ymmärtävän ja kriittisen muistitietotutkimuksen väli-

maastoon. Tutkimukseni feministisyys tarkoittaa kriittisen muistitietotutkimuksen 

mukaisesti toimittajan ammatista vallitsevan historiakäsityksen kriittistä tarkaste-

lua ja oman tutkijan positioni reflektoimista. Ymmärtävän muistitietotutkimuksen 

mukaisesti näen haastatteluissa tuotetun muistelupuheen olevan minun ja haasta-

teltavien vuorovaikutuksen tulosta.132 En toisin sanoen ajattele voivani tavoittaa 

menneisyyttä sellaisenaan, vaan näen keräämäni kirjalliset ja suulliset muistelu-

tekstit vuorovaikutuksessa tuotettuina tulkintoina 1960- ja 1970-lukujen toimitta-

jakunnasta ja sen sukupuolittuneisuudesta. Ajattelen myös, ettei muisteltaessa 

kerrota menneisyyden todellisista tapahtumista vaan tuotetaan koetun todellisuu-

den uudelleen tulkintoja133. Näin ollen muistitieto kertoo aina menneisyyden ta-

pahtumien merkityksistä, ei siitä, mitä todellisuudessa tapahtui. Ei olekaan ole-

massa väärää muistitietoa, vaan faktuaalisesti epätosikin muistelu on kertojalleen 

subjektiivisesti totta. Sen lisäksi, että muistitieto kertoo, mitä ihmiset tekivät, se 

paljastaa Alessandro Portellin mukaan, mitä he halusivat tehdä, uskoivat tehneen-

                                                        
129 Fingerroos & Haanpää 2006, 36–40. 
130 Ukkonen siteeraa Summerfieldiä. Ukkonen 2006, 186–187. Ks. myös Abrams 2010, 80. 
131 Tutkimuksessa tähän viitataan tutkijan ja informantin välillä vallitsevana sopimuksena, josta käyte-
tään englanninkielisessä tutkimuksessa käsitettä referential pact. Ks. esim. Abrams 2010, 46. 
132 Fingerroos & Haanpää 2006, 39–40. Ks. myös Abrams 2010, 85; James 2007, 124–125, 128; Thor 
2001, 334–342. 
133 Ks. esim. Abrams 2010, 79; Korkiakangas 2006, 133; Ukkonen 2006, 193. Vrt. de Bruin 2004, 8. 
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sä tai ajattelivat tehneensä.134 Kysymys on toisin sanoen kirjallisista tai suullisista 

elämäntarinoista, joiden kautta informantit myös sijoittavat itsensä menneisyyteen 

tuottaen tulkintoja, jotka he kokevat mahdollisiksi.135 

Henkilökohtainen muistaminen tapahtuu aina vuorovaikutuksessa kollektii-

visten muistelukulttuurien kanssa.136 Tutkimusaineistoni onkin 2000-luvun Suo-

messa tuotettua kerrontaa toimittajan ammatin sukupuolittuneesta menneisyydes-

tä, jonka muodostumiseen ovat vaikuttaneet niin toimittajien keskuudessa vallin-

neet kollektiiviset käsitykset ammattikunnan historiasta, haastateltavien henkilö-

kohtaisessa elämässä tapahtuneet muutokset137 kuin suomalaisessa yhteiskunnassa 

tapahtunut tasa-arvokeskustelun viriäminenkin. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, 

että toimittajien tuottama kertomus olisi homogeeninen. Aineisto sisältää sekä 

kollektiivisesta menneisyyskäsityksestä nousevia kulttuurisia malleja että yksit-

täisten toimittajien henkilöhistorioihin liittyviä kertomuksia, jotka ovat paikoin 

ristiriidassa keskenään138. Tuodakseni esiin muistitiedon moniäänisyyden olen 

käyttänyt tutkimuksessani runsaasti lainauksia.139 

Vaikka muistelukerronta on menneisyyden tulkintaa nykyisyydestä käsin, 

kertomukset eivät ole irrallaan 1960- ja 1970-lukujen Suomessa vallinneista ar-

vostuksista ja asenteista. Daniel Jamesia mukaillen informanttieni tapa muistaa ei 

ole värittynyt ainoastaan nykyisyydellä vaan heidän kertomuksensa ovat sidoksis-

sa myös oman aikansa historialliseen kontekstiin140. Ajattelenkin, että muistitie-

don avulla on mahdollista päästä kiinni siihen diskursiiviseen todellisuuteen, jossa 

kokemuksiaan kertoneet ihmiset elivät. Toisin sanoen aikalaistekstien tavoin 

myös muistelukerronta on kiinnittynyt niihin uskomus- ja arvojärjestelmiin,141 

jotka vaikuttivat 1960- ja 1970-luvulla työskennelleiden toimittajien kokemuksiin 

toimittajan ammatista ja sukupuolesta. En tutki suoraan näitä menneisyyden nais-

ten ja miesten käsityksiä ohjanneita ajattelumalleja, mutta diskursiivinen taso on 

tutkimuksessa mukana niin muistelukerronnan kuin aikalaistekstienkin taustalla 

vaikuttaneena selitystekijänä. 

                                                        
134 Portelli 1998 [1991], 67–68. Ks. myös Abrams 2010, 78–79. 
135 Ks. esim. Abrams 2010, 46–47, 82, 85; James 2007, 135–136. 
136 Ks. esim. Abrams 2010, 79, 89; Makkonen 2006, 247–248. 
137 Ks. esim. Portelli 1998 [1991], 69. 
138 Kollektiivisen menneisyyskäsityksen kanssa ristiriidassa olevista vastakertomuksista ks. esim. 
James 2007, 242–243. 
139 Ks. esim. Paaskoski 2008, 21. 
140 James 2007, 223. Ks. myös Kortelainen 2008, 37–40; Thor 2001, 337. 
141 Diskurssin käsitteen soveltamisesta muistitietotutkimuksessa ks. Kortelainen 2008, 34–37. 
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Diskursiivisuus yhdistää muistitietoa ja aikalaistekstejä toisiinsa, mutta tästä 

huolimatta kahden erilaisen lähdetyypin lukeminen rinnakkain on edellyttänyt 

herkkyyttä niiden ominaispiirteille. Tiedostan toisin sanoen muistitiedon ja aika-

laistekstien erilaiset epistemologiset statukset sekä niiden yhdistämiseen liittyvät 

ongelmat. Näen kuitenkin, että eri lähdetyyppien avulla on mahdollista lähestyä 

tutkimuskysymyksiä moninaisista tarkastelukulmista ja että ne kokonaisuutena 

tuottavat vastauksen siihen, minkälaisia merkityksiä sukupuolella oli toimittajan 

ammatissa 1960- ja 1970-lukujen Suomessa. Lähestymistapani on hyvin saman-

kaltainen kuin ruotsalaisilla historiantutkijoilla Rosemarie Fiebranzilla ja Maria 

Vallströmillä, joiden mukaan muistitiedon avulla on mahdollista tarkastella, miten 

menneisyyden toimijat ovat kokeneet ja eläneet tekstiaineistojen avulla paikannet-

tavissa olleiden historiallisten diskurssien ja normatiivisten käsitysten muotoile-

massa maailmassa. Muistitieto antaa myös mahdollisuuden esittää sellaisia kysy-

myksiä, joihin ei ole saatavissa vastauksia muilla aineistoilla.142 

Maria Vallströmin haastateltavien tavoin omat lähdehenkilöni olivat halutto-

mampia puhumaan sukupuolesta kuin muista ammattiin liittyneistä teemoista, ja 

sukupuoli kirjoittautui haastatteluihin usein kummasteluna sen merkityksestä. 

Olenkin päätynyt käyttämään tutkimuksessani dialogista eli kuuntelevaa metodia, 

jossa informanteilla on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin sekä problemati-

soida myös tutkijan käyttämiä kategorisointeja143. Käytännössä kuunteleva metodi 

on tarkoittanut pyrkimystä kuunnella informantteja mahdollisimman avoimin 

mielin, jotta minun on ollut mahdollista tavoittaa heidän kokemuksensa sukupuo-

len ja etenkin naiseuden merkityksistä 1960- ja 1970-luvun suomalaisessa toimit-

tajakunnassa. Avoimuus aineistosta nouseville asioille on kuitenkin vaikuttanut 

myös tutkimuksen kohteeksi nousseisiin teemoihin. Etenkin ammatillisen kulttuu-

rin kohdalla käsittelemäni ronski puhekulttuuri ja toimittajakunnan alkoholinkäyt-

tö olivat aiheita, jotka olisivat saattaneet ilman haastateltavien kuuntelemista 

jäädä tutkimuksessa huomaamatta. 

Kuuntelevan metodin ohella keskeisimpänä työtapanani on ollut eri lähde-

tyyppien lukeminen rinnakkain, ja osin myös toisiaan vasten. Aloitin lähdetyös-

kentelyn kuuntelemalla tutkimushaastattelut sekä lukemalla litteraatit ja kirjoitus-

kutsun vastaukset kokonaisuuksina useaan otteeseen läpi. Koska työ on alusta 

lähtien rakentunut temaattisesti, olen kuitenkin palannut aineistoihin tämän jäl-

keen toistuvasti keskittyen kulloinkin tarkastelun kohteena olleeseen teemaan144. 
                                                        
142 Fiebranz 2010, 101, 117–121; Vallström 2010, 73–75. Ks. myös Tolvhed 2010, 66–68. 
143 Ks. esim. Saarikoski 2008, 46–47; Vallström 2010, 74–75, 91–92. 
144 Muistitietoaineistojen analysoimisen erilaisista tavoista ks. esim. Snellman 2012, 441. 
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Vastaavalla tavalla muistelukerrontaa on käyttänyt esimerkiksi kansatieteilijä 

Hanna Snellman, joka tukkilaisten elämää käsitelleessä väitöskirjassaan luki ai-

neistoja teemoittain.145 Sen sijaan Leena Paaskoski on päätynyt erilaiseen lähes-

tymistapaan. Hänen mukaansa aineistojen lukeminen kokonaisuuksina estää vää-

rintulkintojen mahdollisuuden.146 En ole Paaskosken tavoin ollut huolestunut 

temaattisen lukemistavan hävittämästä kokonaisuudesta, sillä oma aineistoni on 

määrällisesti ollut helpommin käsiteltävissä kuin Paaskosken 5500 litteraat-

tisivusta koostunut aineisto147. Muistelukerronnan tulkinnassa on auttanut myös 

se, että keskeisin osa aineistosta koostuu itse keräämästäni muistelukerronnasta, 

kun taas Paaskosken 226 henkilön haastattelutekstit muotoutuivat eri haastatteli-

joiden tekeminä laajemman tutkimusprojektin yhteydessä148. Tulkintojen tekemi-

sessä on myös auttanut muistitietoaineistojen rinnalla kuljettamani, koko ajan 

laajentunut aikalaistekstien ja arkistoaineistojen joukko,149 jota olen lukenut muis-

telukerronnan tavoin temaattisesti. Toisin sanoen laajojen kokonaisuuksien jäl-

keen olen palannut yksittäisiin teemoihin, joista on yhdessä muiden aineistojen 

kanssa kiteytynyt lopullinen tulkinta. Lähteiden rinnakkaisen lukemisen ansiosta 

olenkin pystynyt paikantamaan yhtäältä arkistoaineistoissa ja aikalaisteksteissä, 

toisaalta muistitiedossa esiintyneitä eroja ja yhtäläisyyksiä. Yksikään lähdetyyppi 

ei myöskään ole toista todenmukaisempi,150 sillä kaikkien kohdalla kyse on mi-

nun tutkijana tekemistäni tulkinnoista. 

Lähteiden lukemisessa olen nojannut kirjallisuudentutkija Sara Millsin kehit-

tämään feministiseen lähilukemiseen, jonka avulla olen selvittänyt, minkälaisia 

mahdollisuuksia nais- ja miestoimijoille on lähdeteksteissä annettu. Mills on ero-

tellut analyysimallissaan kolme tasoa, joita ovat sanojen, lauseiden ja diskurssien 

tasot. Vaikka kiinnitän omassa tutkimuksessani huomiota myös kahden ensim-

mäisen tason piirteisiin – kuten esimerkiksi termiin sanomalehtimies – keskittyy 

tutkimukseni sukupuolen ja diskurssien tasolle. Millsin mukaan tekstien tulkin-

nassa tulisi kiinnittää huomiota myös niiden kontekstiin sekä kirjoittamisen ja 

                                                        
145 Snellman 2012, 441. 
146 Paaskoski 2008, 22. Lähestymistapojen vertailusta ks. myös Snellman 2012, 441. 
147 Paaskoski 2008, 21. 
148 Paaskoski 2008, 20. 
149 Muistitietoaineistojen lukemisesta ristiin muiden lähdeaineistojen kanssa ks. esim. Lindstén 2011, 
303. 
150 Muun muassa Ulla-Maija Peltonen on muistuttanut, että kaikkiin tulkintoihin sisältyy aina myös 
väärintulkintoja. Peltonen 2006, 112–113. 
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lukemisen sukupuolisidonnaisuuksiin,151 mikä historiantutkijan näkökulmasta 

nivoutuu osaksi lähdeaineistojen kontekstualisointia. 

Koska sukupuoli osoittautui teemaksi, jonka tarkastelemista useimmat infor-

mantit eivät pitäneet erityisen tärkeänä ja josta hyvin pitkälle vaiettiin myös muis-

sa aineistoissa, korostui tulkinnassa huomion kiinnittäminen hiljaisuuden paik-

koihin152. Toisin sanoen jouduin lukemaan lähteitä vastakarvaan ja kysymään, 

miksi sukupuolesta ei puhuttu. Tässä kohden vertailevan otteen käyttö osoittautui 

erityisen toimivaksi. Ruotsalaisen ja norjalaisen toimittajakunnan keskuudessa 

käydyt neuvottelut sukupuolen merkityksistä osoittivat sen, mistä Suomessa vai-

ettiin. Muistitiedon kriittinen lukeminen vasten muistelijoiden alkuperäisiä tarkoi-

tuksia toikin esiin myös sellaisia kulttuurisia tapoja ja käsityksiä, joita muistelu-

tekstien kirjoittajat ja haastateltavat eivät välttämättä edes huomanneet tuotta-

neensa153. 

Etnologi Laura Stark on muistuttanut, että nykytutkijan katse menneisyyteen 

on toisenlainen kuin tietyssä historiallisessa ajassa ja paikassa eläneiden ihmis-

ten.154 Tämä on historiantutkijoille itsestään selvä lähtökohta tutkittaessa kaukai-

sia aikoja tai vieraita kulttuureita,155 mutta lähihistorian tarkastelussa tutkijan 

etäisyys tutkimuskohteesta jää helposti artikuloimatta. Tutkijan ja tutkimuksen 

kohteen välinen etäisyys hämärtyy etenkin silloin, kun tutkimus pohjautuu tutki-

mushetkessä kerättyyn informaatioon menneestä. Vaikka minulla ja tutkimukseni 

informanteilla oli usein yhteinen kokemus naistoimittajien asemasta nykyjourna-

lismissa, suhteemme menneisyyteen oli erilainen. Tutkijana nostin esimerkiksi 

haastatteluissa esiin kysymyksiä, joiden kysymyksenasettelun informanttini saat-

toivat kokea oudoksi. Toisaalta saatoin muistitietoaineistoa analysoidessani löytää 

sellaisia jälkiä menneisyydestä, jotka osana hahmottuvaa kokonaiskuvaa kertoivat 

sukupuolen merkityksistä ammattikunnassa, vaikka informanttini vähättelivätkin 

kykyään kertoa sukupuolesta ja toimittajuudesta. 

Tutkijan muistitiedon pohjalta rekonstruoiman kokonaiskuvan ja yksittäisten 

informanttien näkemysten eroihin on kiinnittänyt huomiota esimerkiksi mediatut-

kija Ullamaija Kivikuru. Aikakauslehtikentästä haastatteluaineistoihin nojaten 

kirjoittanut Kivikuru on toimittajataustastaan huolimatta määritellyt itsensä ulko-

puoliseksi tarkkailijaksi ja huomauttanut tutkimuksensa kokonaiskuvan olevan 

                                                        
151 Mills 1995, 1, 199–202. 
152 Ks. esim. Sangster 1998 [1994], 88; Vallström 2010, 79, 91–92. 
153 Vastakarvaan lukemisesta ks. esim. Lakomäki et al. 2011, 11–12. 
154 Stark 2006, 14–15. Ks. myös Roberts 1994, 4–6, 14. 
155 Ks. esim. Kalela 2002, 98–99; Jalagin 2010, 185. 
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varmasti toisenlainen kuin yhdenkään haastateltavansa.156 En ole kokenut olevani 

Kivikurun tavoin ulkopuolinen tarkkailija,157 vaan osallistuva tutkija, jonka läsnä-

olo on vaikuttanut toimittajien tapoihin muistella ammatillista menneisyyttään. 

Olen kuitenkin kokenut lähestyneeni sekä ajallisesti että ammatillisesti itselleni 

vierasta maaperää. Vaikka olen ennen tutkijanuraa tehnyt töitä toimittajana, ei 

minulla ollut tutkimusta aloittaessani kokemusta jokapäiväisestä toimitustyöstä. 

Minulla ei ollut myöskään omakohtaista kokemusta tutkimistani vuosikymmenis-

tä, sillä olen syntynyt vasta niitä seuranneella kymmenluvulla. Näin ollen 1960- ja 

1970-luku sekä toimittajan ammatti ovat olleet minulle kuin vieras kulttuuri, jon-

ka ymmärtäminen on vaatinut paitsi historiallisen kontekstin selvittämistä myös 

herkkyyttä kuunnella niitä erilaisia tapoja, joilla informanttini ovat ammatillisen 

menneisyytensä kokeneet. 

Niin tutkimuskohteen määrittäminen kuin lähteiden lukeminen vastakarvaan 

nostavat esiin kysymyksen tutkijan vallasta158. Voidaan kysyä, onko ollut tutki-

museettisesti oikein keskittyä teemaan, jota informanttini eivät pääsääntöisesti 

kokeneet ongelmaksi. Teinkö toisin sanoen oikeutta heidän tavalleen hahmottaa 

ammattikuntansa menneisyyttä?159 Ovathan muun muassa sukupuolihistorioitsijat 

Jeanne Boydston ja Joan W. Scott huomauttaneet, ettei sukupuolta tulisi ottaa 

itsestään selvästi merkityksellisenä analyysin kategoriana kaikkia historiallisia 

aikoja ja paikkoja koskevissa tutkimuksissa160. 

Tässä työssä sukupuolen ottaminen analyysin kohteeksi oli perusteltua, sillä 

muistitiedon kanssa osin ristiriidassa olleet aikalaisaineiston tiedonsirpaleet suo-

rastaan tyrkyttivät sukupuolta tarkastelun keskiöön. Tulkintaerot haastateltavien 

kanssa eivät myöskään yksinään olleet peruste tutkijanääneni vaimentamiseen. 

Käyttämäni valta on myös ollut viime kädessä läpinäkyvää,161 sillä informanteilla 

                                                        
156 Kivikuru 1996, 52. Tutkijan ja haastateltavan välisistä tulkintaeroista ks. myös Borland 1998 
[1991], 321, 326–330. 
157 Feministinen tutkimus on kyseenalaistanut näkemyksen, jonka mukaan tutkijan olisi mahdollista 
etäännyttää itsensä tutkimuskohteesta. Ks. esim. North 2009a, 29–31. 
158 Tutkijan valtaan ja sen näkyväksi tekemiseen on kiinnitetty huomiota etenkin feministisessä tutki-
muksessa ja muistitietotutkimuksessa. Ks. esim. Abrams 2010, 162–169; Oinas 2004, 222–223; Por-
telli 1998 [1991], 72; Ramazanoglu & Holland 2002, 156–161; Sangster 1998 [1994], 92–94. 
159 Kysymys oikeuden tekemisestä menneisyydelle ja sen ihmisille on noussut historiantutkimuksessa 
esiin niin kutsutun eettisen käänteen myötä. Ks. esim. Aalto et al. 2011, 7. 
160 Jeanne Boydston kritisoi vuonna 2008 Joan W. Scottin tunnettua määritelmää sukupuolesta hyödyl-
lisenä historiallisen analyysin kategoriana. Samana vuonna Scott kuitenkin itse selvensi näkemystään 
asiasta ja huomautti, että ajatus oli alun perinkin tarkoitettu kysymykseksi. Boydston 2008, 576–578; 
Scott 2008, 1423. 
161 Haastateltaville tarjottavasta mahdollisuudesta tutustua tutkimukseen ks. esim. Kortelainen 2008, 
52–54; Thor 2001, 339. 
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on ollut halutessaan mahdollisuus tutustua tutkimuksen käsikirjoitukseen. Lisäksi 

on syytä muistaa, että tutkijalla olevan vallan lisäksi tutkimukseen osallistuneilla 

haastateltavilla ja kirjoittajilla on ollut muistelutilanteessa omat motiivinsa. Ne 

ovat vaikuttaneet siihen, mitä he ovat kertoneet tai jättäneet kertomatta.162 Tulkin-

nat sukupuolen merkityksistä toimittajan ammatissa ovatkin syntyneet minun ja 

lähdehenkilöideni välisissä neuvotteluissa.163 

1.6 Sukupuoli teoreettisena käsitteenä 

Tämän tutkimuksen keskiössä ovat suomalaiset naistoimittajat, mutta en ole pyr-

kinyt ainoastaan kirjoittamaan naisia mukaan historiaan vaan tarkastelemaan 

laajemmin sukupuolen merkityksiä toimittajakunnassa. Työn keskeisin käsite on 

näin ollen sukupuoli, joka on paitsi muuttuja, jonka avulla tarkastelen toimittaja-

kunnan menneisyyttä, myös tutkimuksen kohde164. Ymmärrän sukupuolen kult-

tuurisesti tuotetuiksi käytännöiksi, joita naiset ja miehet toteuttavat jokapäiväises-

sä toiminnassaan. Toisin sanoen sukupuolta tehdään koko ajan osana sosiaalista 

kanssakäymistä eikä se ole jotakin, jota me olemme.165 Judith Butler puhuu suku-

puolen performatiivisuudesta: sukupuoli syntyy toistuvista ruumiillisista ja kielel-

lisistä tekojen sarjoista, joiden kautta toistamme sukupuolta.166 Kysymys ei näin 

ollen ole naisten ja miesten biologisista eroista, vaan kulttuurisesti tuotetuista 

eroista naisten ja miesten, feminiinisyyksien ja maskuliinisuuksien välillä. Mas-

kuliinisuus ja feminiinisyys ovat myös historiallisia käsitteitä, jotka määrittyvät 

suhteessa toisiinsa sekä tietyssä historiallisessa kontekstissa vallinneeseen suku-

puolijärjestykseen.167 Sukupuoli ei ole myöskään staattinen, vaan yksittäisillä 

toimijoilla on mahdollisuus toteuttaa sukupuoltaan toisin eli toimia vallitsevien 

sukupuolinormien vastaisesti.168 

Butlerilainen sukupuolikäsitys kiinnittyy tiiviisti nykyaikaan, ja voidaan pe-

rustellusti kysyä, onko sitä mahdollista soveltaa historialliseen aineistoon. On 

totta, ettei sukupuolten moninaisia muotoja ole mahdollista tavoittaa menneisyy-

destä yhtä moninaisena kirjona kuin nykykontekstissa tehtävässä tutkimuksessa. 

                                                        
162 Ks. esim. Abrams 2010, 85; Latvala 2001, 10; Portelli 1998 [1991], 69; Makkonen 2008, 162, 167. 
163 Ks. esim. Kortelainen 2008, 53; Makkonen 2008, 153–155; Thor 2001, 339; Ukkonen 2006, 183–
186. 
164 Ks. esim. Scott 2008, 1427–1429. Ks. myös Jalagin 2007, 18–19; Ruoho & Torkkola 2010, 38. 
165 Ks. esim. Puustinen et al. 2006, 19–20; Robinson 2005, 6. 
166 Ks. esim. Butler 2006, 25, 92, 234–235. 
167 Ks. esim. Butler & Weed 2011, 3–4; Scott 2008 1427–1429. 
168 Butler 2006, 241–244. Ks. myös Puustinen et al. 2006, 20. 
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Kulttuurihistorioitsija Anne Ollilan mukaan performatiivisen sukupuoliajattelun 

anti historiantutkimukselle on kuitenkin siinä, että se auttaa purkamaan aiemmin 

itsestään selvinä pidettyjä, sukupuolten eroa ylläpitäneitä rakenteita. Toisin sano-

en tutkija herkistyy huomaamaan menneisyyden sukupuolittuneet rakenteet, kun 

hän ei pidä niitä ongelmattomina.169 Voidaan toki kysyä, eikö ohjeistus sukupuo-

len käsitteen kriittiseen tarkasteluun sisältynyt jo Joan W. Scottin vuonna 1986 

esittämään kysymykseen: miten sukupuolta tuotetaan?170 Näin toki oli, mutta 

omalla kohdallani herkistyminen toisin katsomiselle on vaatinut nimenomaan 

tietoisuutta butlerilaisesta, sukupuolten mahdollisuuksien kenttää avaavasta suku-

puolikumouksellisuudesta.171 Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että en ole 

lähtökohtaisesti ajatellut toimittajien katsoneen naisten ja miesten tehneen erilais-

ta journalismia tai työskentelyn miesvaltaisessa työyhteisössä aiheuttaneen nais-

toimittajille automaattisesti ongelmia172. Sen sijaan olen kysynyt, miten tutkimuk-

sen kohteena olleet 1960- ja 1970-lukujen toimittajat ovat kokeneet toimittajan 

työn ja siihen liittyneet käytännöt sekä niiden kytkeytymisen sukupuoleen. Per-

formatiivinen sukupuolikäsitys onkin toiminut ikään kuin silmälaseina, jotka ovat 

auttaneet näkemään tutkimuskohteen uusin silmin. 

Judith Butlerilla mahdollisuuksien kentän avaaminen liittyi ennen kaikkea he-

tero-oletusta purkaviin sukupuolen esittämisen tapoihin. Ajatuskulkua on kuiten-

kin mahdollista hyödyntää, vaikka huomio ei ensisijaisesti kiinnittyisi näihin 

sukupuolten ja seksuaalisuuksien outouttamisen tapoihin. Tässä tutkimuksessa 

mahdollisuuksien kenttää avataan feminiinisyyksien ja maskuliinisuuksien moni-

naisuuksien suuntaan ottamatta kantaa siihen, purkivatko ne oman aikansa yhteis-

kunnassa vallinnutta hetero-oletusta vai eivät. Mahdollisuuksien historiasta kir-

joittanut Hannu Salmi on kehottanut pohtimaan, mihin aikalaiskäsityksissä on 

asetettu mahdollisen ja mahdottoman toiminnan rajat.173 Varhaisia suomalaisia 

naislääkäreitä tutkinut Heini Hakosalo puolestaan kirjoittaa mahdollisuuksien 

horisontista, joka vaikuttaa yksilöiden tekemiin valintoihin. Hakosalon mukaan 

mahdollisuuksien horisonttia rajoittavat niin historiallinen konteksti kuin erilaiset 

yksilöitä erottavat tekijät kuten ikä, sukupuoli ja sosiaalinen asema.174 Toimittaji-

                                                        
169 Ollila 2010, 107. Performatiivisen sukupuolikäsityksen soveltamisesta historiantutkimuksessa ks. 
myös Aalto 2012, 28–34; Haavisto 2011, 87–115; Männistö 2003, 19–21; Ollila 2010, 105–142. 
170 Scott 1986, 1067–1068. Ks. myös Scott 2008, 1427–1429. 
171 Butler 2006, 18, 24, 31–32. 
172 Performatiivisen sukupuolikäsityksen soveltamisesta mediatutkimuksessa ks. esim. Ojajärvi 2004, 
263; Puustinen et al. 2006, 20. 
173 Salmi 2010, 341, 349. 
174 Hakosalo [2013]. 
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na 1960- ja 1970-lukujen Suomessa työskennelleiden naisten tai miesten mahdol-

lisuuksia eivät rajoittaneet mitkään lait tai asetukset, mutta käytännön työssä 

mahdollisuuksien horisonttia kavensivat käsitykset naisille ja miehille sopivasta 

käytöksestä. Laajemmin tarkasteltuna toimittajan ammatti kuitenkin myös avasi 

naisten mahdollisuuksien horisonttia suuntiin, jotka eivät muissa ammateissa 

olleet 1960- ja 1970-lukujen Suomessa mahdollisia. 

Tutkimukseni ei ole ensimmäinen toimittajia ammattiryhmänä käsittelevä työ, 

jossa mediakentän sukupuolittuneisuutta tarkastellaan moninaisuuksien näkökul-

masta. Esimerkiksi mediatutkijat Monika Djerf-Pierre ja Cynthia Carter esittivät 

vuonna 2005 tahoillaan mediatutkimuksen tarvitsevan tarkempia tutkimuksia 

siitä, miten sukupuoli toimii sekä mitä feminiinisyys ja maskuliinisuus tarkoitta-

vat eri medioissa. Lisäksi he kiinnittivät huomiota siihen, että medialajin lisäksi 

sukupuolen esittämisen tapoihin vaikutti kulloinenkin historiallinen ja kansallinen 

konteksti.175 Jo vuotta aikaisemmin Monika Djerf-Pierre oli yhdessä Monica Löf-

gren Nilssonin kanssa esittänyt, ettei jako feminiiniseen ja maskuliiniseen journa-

lismiin jätä riittävästi tilaa yksittäisille toimijoille. Samassa yhteydessä tutkijat 

painottivat nais- ja miestoimittajien muodostamien sukupuolensa mukaisten ryh-

mien sisäisten valtahierarkioiden tutkimisen tärkeyttä.176 Yhdysvaltalaisen me-

diatutkija Jenny Kitzingerin mukaan tutkimuksessa olisi puolestaan mentävä toi-

mittajien sukupuolta ja toimitusten sukupuolittuneita hierarkioita pidemmälle. 

Kitzinger onkin haastanut feministiset mediatutkijat purkamaan käsitteiden femi-

niinisyys, naiseus ja feminismi välistä suhdetta sekä operoimaan niiden ohella 

käsitteillä mies ja maskuliinisuus.177 Kitzingerin tavoin myös Paula Skidmore on 

muistuttanut, ettei mediatutkijoiden tulisi nähdä sukupuolta ainoastaan naisiin 

liittyvänä ongelmana, vaan kiinnittää huomio myös miehiin.178 

Feminiinisyyksien ja maskuliinisuuksien moninaisia muotoja ei ole perään-

kuulutettu yksinomaan feministisessä mediatutkimuksessa, vaan samaan teemaan 

on tartuttu myös muiden tieteenalojen piirissä.179 Esimerkiksi ruotsalaiset histo-

riantutkijat Christina Florin ja Lars Kvarnström ovat korostaneet rakenteellisten 

esteiden vaikuttaneen menneisyyden toimijoihin eri tavoin ja synnyttäneen uusia 

hierarkioita samaa sukupuolta olevien henkilöiden välille.180 Ruotsalaisia 1930-

                                                        
175 Carter 2005, 259; Djerf-Pierre 2005, 281. 
176 Djerf-Pierre & Löfgren Nilsson 2004, 84–85. 
177 Kitzinger 1998, 202. 
178 Skidmore 1998, 217. Ks. myös Löfgren Nilsson 2010, 1–2. 
179 Ks. esim. Holmes & Schnurr 2006, 31. 
180 Florin & Kvarnström 2001, 40. 
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luvun toimittajanaisia tutkinut Kristina Lundgren on puolestaan nojannut Florinin 

ja Kvarnströmin ajatukseen yhtenä mahdollisena selityksenä sille, miksi naisky-

symyksestä lehdissään kirjoittaneet naiset eivät ajaneet ammatillisia etujaan yhte-

näisenä ryhmänä.181 Esimerkit osoittavatkin hyvin sen, miten sukupuolten moni-

naisuuksiin on mahdollista tarttua myös historiallisella aineistolla. 

Hieman toisenlaisen näkökulman sukupuolten moninaisuuksiin tarjoaa aust-

ralialaisen sosiologi Mimi Schippersin kehittämä malli hegemonisesta feminiini-

syydestä ja paariafeminiinisyyksistä. R.W. Connellin hegemonisen maskuliini-

suuden teoriaan pohjaavan Schippersin mukaan hegemonista feminiinisyyttä 

edustavat naiset eivät aseta vallitsevaa sukupuolijärjestystä kyseenalaiseksi vaan 

toteuttavat feminiinisyyttään naisille ominaiseksi katsotulla tavalla. Paariafemi-

niinisyyksiksi tutkija puolestaan luokittelee sellaiset feminiinisyyden muodot, 

jotka horjuttavat femininiisyyden ja maskuliinisuuden välistä eroa omaksumalla 

maskuliinisia toimintatapoja, kuten halu toisia naisia kohtaan, irtosuhteet, seksu-

aalinen tavoittamattomuus tai aggressiivinen käytös.182 Historiantutkimuksen 

piirissä Schippersin mallia on hyödyntänyt muun muassa islantilainen Erla Hulda 

Haldórsdóttir, joka on tutkinut sukupuolen rakentumista naisten koulutuksesta 

1800- ja 1900-lukujen taitteen Islannissa käydyissä keskusteluissa. Haldórsdótti-

rin mukaan kaikkia naisia koskettanut ihanne oli kotiäiti, joka oli samanaikaisesti 

aktiivinen ja energinen. Mikäli nainen kuitenkin koetteli liikaa vallinneen suku-

puolijärjestyksen joustavuutta, oli hän vaarassa tulla leimatuksi maskuliiniseksi 

naiseksi, toisin sanoen paariaksi.183 Mimi Schippersin malli ei ole sellaisenaan 

sovellettavissa 1960- ja 1970-lukujen suomalaiseen toimittajakuntaan, sillä suku-

puolen rajojen venyttäminen näyttää paaria-statuksen sijaan parantaneen toimitta-

janaisten asemaa ammattikunnassa. Poikkeama Schippersin mallista tarjoaa kui-

tenkin virikkeen kysyä, minkälaisia merkityksiä sukupuolelle ammattikunnassa 

annettiin sekä minkälaisia feminiinisiä ja maskuliinisia toimittajuuksia suomalai-

sissa 1960- ja 1970-lukujen toimituksissa esiintyi. 

Mitä maskuliinisuuksien ja feminiinisyyksien moninaisuuden huomioiminen 

voisi käytännössä tarkoittaa? Monika Djerf-Pierre ja Monica Löfgren Nilsson 

eivät antaneet siihen selkeää vastausta vuonna 2004 julkaisemassaan artikkelis-

sa.184 Vuonna 2010 Löfgren Nilsson kuitenkin palasi aiheen pariin tarkastelles-

saan lyhyesti naisten keskinäisiä eroja, jotka kiinnittyivät heidän asemaansa toi-

                                                        
181 Lundgren 2002, 24. 
182 Schippers 2007, 86–88, 94–95. 
183 Haldórsdóttir 2011, 42–43, 352–356. 
184 Djerf-Pierre & Löfgren Nilsson 2004, passim. 
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mitushierarkiassa185. Kiinnitän Löfgren Nilssonin tavoin tutkimuksessani huomio-

ta toimitushierarkian eri tasoilla työskennelleiden naisten ja miesten suhteisiin 

heidän samaa sukupuolta olevien kollegoidensa kanssa. Tarkasteltaessa ammatti-

kuntaa tilanteessa, jossa se koki suuria rakenteellisia muutoksia niin ikärakenteen 

kuin sukupuolenkin osalta, on kuitenkin tarkoituksenmukaista kysyä, miten mo-

ninaisin tavoin nais- ja miestoimittajat asemoituivat osaksi ammattikuntaansa. 

Kiinnitän toisin sanoen huomiota niin naisten kuin miestenkin välisten erojen 

risteämiin eli intersektioihin186 kysyessäni, mikä merkitys luokalla,187 iällä, kieli-

taustalla ja toimituksen maantieteellisellä sijainnilla oli toimittajien kokemuksiin 

ammatin sukupuolittuneisuudesta. Vaikka tutkimuksen keskiössä eivät ole toimit-

tajien elämäntarinat, on tärkeää muistaa, että myös yksittäiset toimijat ovat saatta-

neet omaksua uransa varrella useita erilaisia feminiinisiä tai maskuliinisia positi-

oita188. Helena Tolvhed onkin määritellyt intersektionaalisuuden tutkimusperspek-

tiiviksi, joka avaa silmät menneisyyden moninaisuudelle ja muistuttaa, ettei kate-

gorioita tulisi nähdä staattisina vaan kokemusten mukaan muuttuvina.189 Tolvhe-

din määritelmä nostaa esiin myös tämän tutkimuksen kannalta keskeisen koke-

muksen käsitteen. 

Näkemykseni kokemuksesta kiinnittyy niin kutsutun kielellisen käänteen 

myötä nousseeseen käsitekritiikkiin. Ajattelen Joan W. Scottin tavoin, ettei pelkkä 

menneisyyden henkilöiden kokemusten näkyväksi tekeminen riitä, vaan tutki-

muksessa on tarkasteltava kriittisesti kokemuksia synnyttäviä ideologisia järjes-

telmiä.190 Omassa tutkimuksessani en tuokaan pelkästään esiin naistoimittajien 

kokemuksia ammatissa toimimisesta. Kysyn myös, mikä selittää heidän koke-

muksiaan ja miten sukupuoli merkityksellistyi niin muistitiedossa kuin aikalaisai-
                                                        
185 Löfgren Nilsson 2010, 11–13. 
186 Intersektionaalisessa lähestymistavassa tutkijat suhteuttavat sukupuolen erilaisiin menneisyyden 
toimijoita määrittäneisiin kategorioihin, kuten esimerkiksi yhteiskuntaluokka, etnisyys, kansallisuus, 
terveydentila tai seksuaalinen suuntautuminen. Sukupuolen nähdään toisin sanoen olleen ainoastaan 
yksi epätasa-arvoisuutta tuottanut tekijä, joka on toiminut yhteisvaikutuksessa muiden toiseutta tuotta-
neiden kategorioiden kanssa. Ks. esim. Lykke 2010, 67, 70–75, 78–83; Tuomaala 2005, 367–369. 
187 En viittaa tässä yhteydessä luokalla sosiaaliseen taustaan vaan toimittajien poliittiseen kantaan. 
Muun muassa Anna Kontula on huomauttanut, ettei luokka-asema korreloinut 1970-luvun Suomessa 
automaattisesti äänestyskäyttäytymisen kanssa. Erityisen selvästi tämä näkyi niissä ihmisryhmissä, 
joiden luokka-asema oli vielä epäselvä heidän siirryttyään sosioekonomisesta asemasta toiseen. Kon-
tula 2004, 238. 
188 Elämäkertatutkimuksessa on viime vuosina vakiintunut näkemys, jonka mukaan menneisyyden 
toimijoiden käsitystä itsestä ei voida ajatella yhtenäisenä, vaan tulkinnoissa on otettava huomioon 
itsen moninaiset ja eri aikoina vaihdelleet muodot. Ks. esim. Margadant 2000, 7, 9, 24–25. 
189 Tolvhed 2010, 69. 
190 Scott 1991, 776–780, 797. Scottin ajattelun myöhemmästä tulkinnasta ks. esim. Cabrera 2011, 36–
39. 



51 

neistoissakin. En kuitenkaan jaa Scottin näkemystä diskurssien vääjäämättömästä 

vallasta kokemusten määrittäjinä,191 vaan ymmärrän kokemuksen kielellisenä 

prosessina, joka on kiinnittynyt sosiaaliseen todellisuuteen. Tässä suhteessa olen 

lähempänä Kathleen Canningin ajattelua, jossa toimijuus ei ole diskurssien muo-

dostamaa. Canningin mukaan menneisyyden yksilöiden toimintaa ovat säädelleet 

tietyt diskursiiviset reunaehdot, mutta heillä on ollut myös mahdollisuus vastustaa 

vallinneita käsityksiä. Toimijuus yhdistääkin diskursseja ja kokemuksia toisiin-

sa.192 Omassa tutkimuksessani tämä tarkoittaa sitä, että tulkitsen 1960- ja 1970-

lukujen Suomessa eläneiden nais- ja miestoimittajien käyneen jatkuvaa neuvotte-

lua sukupuolen esittämisen mahdollisuuksista ja rajoista niin heitä ympäröineen 

yhteiskunnan kuin ammatilliseen kulttuuriin sisäänrakentuneiden arvojen ja nor-

mien kanssa. Neuvottelu antoi toimittajille mahdollisuuden omaksua useita erilai-

sia positioita suhteessa niihin diskursiivisiin käytäntöihin, jotka säätelivät ajan 

suomalaisessa yhteiskunnassa naisten ja miesten toimintaa ja heidän tekemiään 

valintoja. Tutkijalle neuvottelu ja sen pohjalta muodostuneet kokemukset amma-

tissa toimimisesta välittyvät muistelupuheessa ja aikalaisteksteissä sukupuolelle 

annettuina merkityksinä. 

1.7 Sukupuolen analyysin tasot 

Naistoimittajien asema alkoi kiinnostaa mediatutkijoita jo 1970-luvulla, jolloin 

tutkimuksissa kiinnitettiin huomiota ennen kaikkea toimittajanaisten lukumäärään 

ja siinä tapahtuneisiin muutoksiin. Yksi keskeisistä pohdinnan aiheista olikin, 

muuttaako naistoimittajien lukumäärän kasvu jutun tekemisen tapoja. Toisaalta 

tutkimuksissa keskityttiin naiseuden mediarepresentaatioihin.193 Viimeisten parin 

vuosikymmenen aikana on kuitenkin siirrytty monitahoisempaan sukupuolen ja 

toimittajuuden analyysiin,194 mikä Iiris Ruohon ja Sinikka Torkkolan mukaan 

tarkoittaa sitä, että ”journalismin ja sukupuolen suhdetta tarkastelevan tutkimuk-

sen painopiste on siirtynyt […] pohdintoihin työn luonteesta, käytännöistä, pro-

                                                        
191 Scott 1991, 792–793. Joan W. Scottin tavoin myös Judith Butler ajattelee toimijuuden muodostu-
van diskursseissa. En kuitenkaan koe tämän estävän Butlerin ajattelun muiden näkökohtien hyödyn-
tämistä. Ks. esim. Butler 2006, 237–247. 
192 Canning 2006, 72–85, 98–100, 108–109. 
193 Ks. esim. North 2009a, 4; Puustinen et al. 2006, 27–30; Robinson 2008b, 124; Robinson 2005, 7; 
Zilliacus-Tikkanen 1997, 11, 61–62. 
194 Ks. esim. de Bruin 1998; Ruoho & Torkkola 2009, 17. 
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fessioista ja ammatin ideologiasta”.195 Toisin sanoen tutkimuksessa on alettu kiin-

nittää aiempaa enemmän huomiota uutistyön tekijöihin mediatekstien sijaan.196 

Paradigman muutoksen juuret juontavat Karen ja Sonja Fossin vuonna 1989 

esittämään argumenttiin, jonka mukaan sukupuolittuneen journalismin teoriassa 

olisi otettava huomioon neljä tekijää. Ensinnäkin teorian tulisi tavoitella koko-

naiskuvaa, joka yhdistää tutkimuskentällä tehtyjä fragmentaarisia havaintoja. 

Lisäksi sen tulisi erottaa toisistaan rakenteiden ja toimijuuden sekä hierarkian ja 

käytäntöjen tasot. Edelleen teorian tulisi tunnustaa kulttuurin ja ammatillisten 

tietojärjestelmien vaikutus toimittajuuden jokapäiväisiin käytäntöihin sekä keskit-

tyä tarkastelemaan niitä merkityksiä, joita toimittajat liittävät käyttäytymiseensä. 

Fossin ja Fossin avaus onkin tehnyt tilaa kulttuuriselle lähestymistavalle, joka 

Gertrude J. Robinsonin mukaan on antanut mahdollisuuden tarkastella niitä pro-

sesseja, joiden kautta toimittajat tuottavat merkityksiä. Lisäksi kulttuurisen lähes-

tymistavan myötä on alettu analysoida ammatillisia käytäntöjä ja toimimisen 

tapoja.197 

Kulttuuriseen lähestymistapaan liittyy useita erilaisia analyysin malleja. Esi-

merkiksi Ruohon ja Torkkolan mukaan sukupuolta olisi tarkasteltava kulttuurin, 

rakenteiden ja toiminnan tasoilla. Kulttuurilla tutkijat viittaavat niihin merkityk-

siin, joita liitetään esimerkiksi toimittajien sukupuoleen, päällikkötehtävien luon-

teeseen tai journalismiin instituutiona. Rakenteen tasolla huomion kohteena ovat 

puolestaan mediaorganisaatioissa vallinneet sukupuolittuneet toimintamallit sekä 

vertikaalinen ja horisontaalinen segregaatio. Toiminnallisella tasolla kysymys on 

edelleen yksilön tekemistä valinnoista erikoisalaa tai uralla etenemistä koskevissa 

päätöksissä sekä tämän mahdollisista strategisista valinnoista toimitusyhteisöissä 

toimittaessa. Kaikkia edellä kuvattuja tasoja olisi tutkijoiden mukaan tarkasteltava 

niin mediaorganisaatioiden, toimituksellisten käytäntöjen kuin yksittäisten toimit-

tajienkin näkökulmasta.198 

Ruotsalaisten televisiotoimittajien historiaa tutkineet Monika Djerf-Pierre ja 

Monica Löfgren Nilsson ovat nimenneet erottamansa analyysin tasot rakenteelli-

seksi, symboliseksi ja suhteelliseksi. Rakenteellisella tasolla tutkijat viittaavat 

toimituksissa tapahtuvaan aiheiden, työtehtävien ja asemien sukupuolittamiseen. 

Symbolisella tasolla kysymys on puolestaan käsityksistä feminiinisyyksistä ja 

maskuliinisuuksista, jotka vaikuttavat rakenteellisella tasolla tapahtuvan sukupuo-

                                                        
195 Ruoho & Torkkola 2009, 17. 
196 Ks. esim. North 2009a, 4–7; McRobbie 2000, 255. 
197 Robinson 2008a, 28–29; Robinson 2008b, 128. 
198 Ruoho & Torkkola 2009, 14; Ruoho & Torkkola 2010, 79. 
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littamisen taustalla. Kolmannen analyysin tason muodostaa naisten ja miesten 

välinen kanssakäyminen työyhteisöissä sekä etenkin kysymys vallan sukupuolit-

tuneisuudesta. Analyysissä olisi tutkijoiden mukaan otettava huomioon ammatilli-

sen kulttuurin ohella yksittäisten toimittajien tavat murtaa tai uusintaa vallitsevaa 

sukupuolijärjestystä. Lisäksi analyysi olisi sidottava yhteiskunnassa tutkittuna 

ajanjaksona vallinneeseen sukupuolijärjestykseen. Tutkijat ovatkin kritisoineet 

aikaisempaa tutkimusta liiallisesta mediakeskeisyydestä ja korostaneet, että tut-

kimuksessa olisi kiinnitettävä enemmän huomiota sukupuolijärjestyksen muutok-

siin sekä median sisällä että sen ulkopuolella.199 

Oma tutkimusotteeni mukailee ruotsalaistutkijoiden tekemää jaottelua. Kiin-

nitän huomiota työtehtävien sekä urapolkujen ja palkkauksen sukupuolittuneisuu-

teen. Näkökulman voidaan katsoa edustavan niin kutsuttua perustutkimusta, joka 

tuo esiin median sukupuolittuneisuutta ylläpitäneitä rakenteita ja edellyttää monin 

paikoin määrällistä vertailua naisten ja miesten välillä200. Lisäksi selvitän, minkä-

laisia käsityksiä toimittajuudesta esiintyi niin toimittajien kuin mediatekstien 

kuluttajienkin mielissä. Toimittajien välistä vuorovaikutusta tarkastelen sekä su-

kupuolen että ikäpolven näkökulmista. Kysyn, miten naistoimittajien määrän 

kasvu vaikutti sukupuolten välisiin suhteisiin. Lisäksi analysoin eri toimittajapol-

vien käsityksiä sukupuolesta ja toimittajuudesta. Näissä kohden tutkimus liikkuu 

symbolisella ja suhteellisella tasolla. 

1.8 Keskeiset käsitteet 

Minulle vieraan kulttuurin selvittäminen on edellyttänyt uusien käsitteiden omak-

sumista. Seuraavaksi määrittelen tutkimukseni kannalta keskeisimpiä käsitteitä, 

jotka tuovat samalla esiin tutkimuksessa tehtyjä temaattisia rajauksia. 

Maskuliininen: Käytän tutkimuksessani maskuliinisuuden käsitettä kahdella 

tasolla. 1) Kirjoittaessani toimittajan ammatin maskuliinisesta kulttuurista viittaan 

maskuliinisuudella miehiä ryhmänä koskeviin kulttuurisiin käsityksiin. Toisin 

sanoen tarkoitan niitä ominaisuuksia, joita miehillä ajatellaan olevan, sekä niitä 

toiminnan mahdollisuuksia, joita heidän sukupuolensa heille tarjoaa.201 Lähtökoh-

                                                        
199 Djerf-Pierre & Löfgren Nilsson 2004, 85, 101–102. 
200 Esimerkiksi Monika Djerf-Pierren ja Monica Löfgren Nilssonin mukaan dikotomisointi ja luku-
määrien laskeminen on rakenteellista tasoa tutkittaessa usein välttämätöntä. Djerf-Pierre & Löfgren 
Nilsson 2004, 85.  
201 Ks. esim. Ahlbäck 2011, 28–31; Ahlbäck & Östman 2012, 4–5; Haywood & Mac an Ghaill 2003, 
154. 
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tanani on ajatus siitä, että ammatin miesvaltaisesta perinteestä johtuen ammat-

tialan vakiintuneet käytännöt ja normit ovat rakentuneet maskuliinisesti määritty-

neiden ominaispiirteiden varaan.202 2) En kuitenkaan ajattele maskuliinisesti mää-

rittyneen työskentelykulttuurin sulkeneen automaattisesti naistoimittajia ulkopuo-

lelle, vaan näen sekä naisten että miesten käyneen neuvottelua alalle vallinneiden 

miessukupuoleen sidottujen käytäntöjen kanssa. Toimittajat eivät myöskään tois-

taneet maskuliinisuutta yhdellä ainoalla tavalla, vaan toimituksissa vaikutti rin-

nakkain erilaisia maskuliinisuuden muotoja. 

Puhun maskuliinisuudesta, koska näen sen joustavampana käsitteenä kuin 

nykytutkimuksessa paljon käytetty miestapaisuus, jolla tarkoitetaan kulttuurisesti 

rakentuneita eleitä, puhetapoja tai toimintamalleja, joiden ajatellaan kuuluvan 

tyypillisemmin miehille kuin naisille.203 Vaikka nais- ja miestapaisuuksien käsit-

teisiin sisältyy ajatus siitä, että yhtä lailla nainen voi toimia miestapaisesti ja mies 

naistapaisesti, käsitteet tuottavat näkemykseni mukaan asetelman, jossa sukupuo-

litapaisuuden rajan ylittävät naiset ja miehet asemoituvat poikkeuksiksi sukupuol-

ten jatkumolla. Sukupuolitapaisuuksien käsitteisiin ei toisin sanoen sisälly mah-

dollisuutta siihen, että perinteisesti maskuliinisena tai feminiinisenä nähdyt toi-

mintamallit voisivat liittyä yhtä hyvin kumpaankin sukupuoleen204. Maskuliini-

suuden riisuminen toimittajamiesten yksinoikeudesta avaakin mahdollisuuden 

tulkita sukupuolen merkityksiä ammattikunnassa tavalla, jossa naisten tuloa 

miesvaltaiselle alalle ei tulkita yksinomaan sopeutumisen näkökulmasta. Masku-

liinisuus ei näyttäydy väistämättä myöskään feminiinisyyden vastakohtana vaan 

kyse on ominaisuuksista, jotka voivat esiintyä limittäin ja joiden välinen suhde 

voi muuttua. 

Feminiininen: Käsitteellä feminiininen viittaan pääsääntöisesti niihin ominai-

suuksiin ja toiminnan mahdollisuuksia, joita naisilla katsottiin olevan 1960- ja 

1970-lukujen Suomessa. Feminiininen ei ole tässä tutkimuksessa kuitenkaan sy-

nonyymi perinteiselle naiseudelle, vaan feminiininen voi viitata myös sukupuoli-

kumouksellisuuteen,205 joka asetti rajan maskuliinisuuden ja feminiinisyyden 

välillä kyseenalaiseksi. Toimituksissa myös toistettiin erilaisia feminiinisyyden 

muotoja, jotka eivät olleet yksinomaan sidottuja naistoimittajiin. Toisin sanoen 

naismaskuliinisuuksien rinnalla toimituksissa esiintyi erilaisia miesfeminiinisyy-

                                                        
202 Vastaavasta lähestymistavasta ks. Frehill 2004, 383–384; Paaskoski 2008, 192; Suopajärvi 2009, 
242–243, 246–250. 
203 Veijola & Jokinen 2001, 24–26. 
204 Maskuliinisuuden moninaisesta näkemisestä ks. Halberstam 1998, 1–3; Nordberg 2005, 34–35. 
205 Käsitteen soveltamisesta ks. esim. Holmes & Schnurr 2006, 32–33, 44–45. 
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den muotoja. Ajattelussani feminiinisyys ja maskuliinisuus eivät ole siis kiinnit-

tyneitä ruumiiseen, vaan ne muodostuvat, kun sukupuolta toistetaan tietyllä taval-

la206. Sukupuolitekojen luokitteleminen maskuliiniseksi tai feminiiniseksi ei ole 

ongelmatonta, mutta koen käsitteiden antavan välineitä sukupuolten erilaisten 

ilmenemismuotojen havaitsemiseen. 

Naistoimittaja/miestoimittaja: Käytän käsitettä naistoimittaja lähdeaineistosta 

nousevana tutkimuksellisena käsitteenä. 1960- ja 1970-lukujen Suomessa nais-

toimittaja-termillä tuotiin esiin toimittajan normista poikenneen toimittajan suku-

puoli. Sen sijaan käsitettä miestoimittaja aineistossa ei esiintynyt, vaan oletusar-

vona oli, että niin termi sanomalehtimies kuin toimittaja tai reportterikin viittasi-

vat ensisijaisesti mieheen. Jotta välttäisin tutkimuksessani yllä kuvatun kaltaisen 

hierarkkisen asetelman, käytän termin naistoimittaja rinnalla käsitettä miestoimit-

taja. Puhuessani toimittajasta tai reportterista voin sen sijaan tarkoittaa sekä nais- 

että miespuolista ammatin harjoittajaa. Käytän käsitteitä nais- ja miestoimittajat 

myös monikossa, mutta en ajattele toimittajien muodostaneen homogeenisia su-

kupuolen mukaisia ryhmiä. Niin nais- kuin miestoimittajien ryhmiin sisältyy lu-

kuisia erilaisia kokemuksia toimittajan ammatista sekä sukupuolen kytkeytymi-

sestä siihen. 

Toimittaja: Tässä tutkimuksessa toimittajanimike kattaa sanoma-, aikakaus- ja 

paikallislehtien sekä radion ja television palveluksessa työskennelleet toimittajat. 

Koska tutkimus käsittelee sitä, minkälaisia merkityksiä sukupuoli sai toimitusyh-

teisössä, ovat yhden henkilön toimittamat henkilöstölehdet rajautuneet käsittelyn 

ulkopuolelle. Tarkastelu kattaa varsinaista toimituksellista työtä tehneet toimitta-

jat, kun taas toimittajan työn lähialat, kuten mainostoimistot ja tiedottamisen, olen 

rajannut tarkastelun ulkopuolelle. Tutkimus ei kohdistu myöskään toimitusten 

tekniseen henkilöstöön eli niin kutsuttuun t-ryhmään tai valokuvaajiin, mutta 

sivuan näitä ryhmiä tutkimuksen toisessa pääluvussa. On myös tärkeä ottaa huo-

mioon, että työssä painottuvat suomenkielisten toimittajien kokemukset. Vaikka 

lähdeaineistoon kuuluu muutamia suomenruotsalaisia toimittajia, ei aineisto anna 

mahdollisuuksia syvälliseen vertailuun kieliryhmien välillä. Yksittäisiä tapauksia 

lukuun ottamatta työssä ei ole ollut mahdollista ottaa huomioon myöskään alalta 

pois siirtyneitä henkilöitä ja heidän motiivejaan, ja näin ollen tutkimus kertoo 

työuransa joukkoviestinnän parissa tehneistä toimittajista. 

Toimittajan ammatti: Toimittajan ammatilla tarkoitan tässä työssä niitä toimi-

tuksellisia käytäntöjä, joiden puitteissa nais- ja miestoimittajat työskentelivät 

                                                        
206 Ks. esim. Butler 2006, 227–236. Ks. myös Haywood & Mac an Ghaill 2003, 15–16, 115–116. 
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1960- ja 1970-lukujen Suomessa. Sen sijaan varsinainen toimittajan työn lopputu-

los – toimitettu juttu – ja sen tekemisessä tapahtuneet muutokset olen rajannut 

tämän työn ulkopuolelle. Näin ollen esimerkiksi käsitykset toimittamisen objek-

tiivisuudesta eivät kuulu tämän työn piiriin. 

Ammatillinen kulttuuri: Ammatillinen kulttuuri tarkoittaa tässä tutkimuksessa 

valtajärjestelmää, joka ohjaa toimittajien näkemyksiä ammattinsa harjoittamises-

ta. Kysymys on toisin sanoen siitä, mitä on olla toimittaja tietyssä historiallisessa 

ajassa ja paikassa. Sen sijaan käsitys journalismista ei tässä tutkimuksessa sisälly 

ammatillisen kulttuurin määritelmään. Käsite onkin suppeampi kuin mediatutki-

muksen piirissä yleisesti käytetyt käsitteet journalismin kulttuuri tai journalistinen 

kulttuuri207. Esimerkiksi mediatutkija Margareta Melinillä journalismin kulttuuri 

määrittää sen, mitä journalismi tietyssä historiallisessa ajassa ja paikassa on sekä 

miten sitä tulisi harjoittaa.208 Vaikka viittaan ammatillisella kulttuurilla pääsään-

töisesti suomalaisia toimittajia yhdistäneeseen ajattelutapaan, kulttuurissa on ollut 

toimituskohtaiset erityispiirteensä ja toimituksissa on työskennellyt myös vallin-

neita normeja vastustaneita henkilöitä. 

Informantti/haastateltava/kirjoittaja: Kirjoitan tekstissä tutkimusta varten ke-

räämäni muistitietoaineiston lähdehenkilöistä useimmiten joko informantteina, 

haastateltavina tai kirjoittajina. Käytän termejä synonyymeinä, mutta tiedostan 

informantti-sanaan liittyneen keskustelun. Esimerkiksi kansatieteilijä Hanna 

Snellman on viitannut informantti-termin positivistiseen kaikuun,209 ja termiin on 

suhtauduttu varauksellisesti myös historiatieteen piirissä. Leena Rossi onkin luo-

kitellut neutraaleiksi perustermeiksi haastateltavan, muistelijan, kertojan ja kir-

joittajan.210 Perustelen informantti-käsitteen valintaa sillä, ettei tutkijan ja haasta-

teltavan välisessä vuorovaikutuksessa tuotettu tieto olisi ollut mahdollista ilman 

tutkimuksen kohteena olleiden toimittajien kokemuksia menneisyydestä. En toisin 

sanoen viittaa termillä epätasa-arvoiseen suhteeseen tutkijan ja tutkittavan välillä, 

vaan haluan korostaa tutkimuksen kohteena olleiden henkilöiden kokemusten ensi 

sijaisuutta. 

Valta: Valta on feministisen tutkimuksen keskeisimpiä käsitteitä, koska sen 

katsotaan toimivan kaikissa sukupuolten välissä suhteissa. Vallalle ei ole kuiten-

                                                        
207 Melin 2008, 55; Hanitzsch 2007, 368. 
208 Melin 2008, 56. 
209 Snellman 2012, 439. 
210 Rossi 2012, 56. 
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kaan olemassa yhtä määritelmää, vaan eri tutkijat lähestyvät valtaa eri tavoin.211 

Oma käsitykseni vallasta nojaa Michel Foucault’n teoretisointeihin vallan tuotta-

vuudesta, vallan ja vastarinnan kiinteästä suhteesta sekä vallan olemisesta kaikki-

alla.212 Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vallassa on tässä tutkimuksessa kyse 

diskursiivisesta järjestelmästä, joka on asettanut naiset ja miehet toimittajina pai-

koilleen sukupuolensa edustajiksi. Valta ei ole kuitenkaan abstraktia, vaan se on 

kiinnittynyt niin valtaa käyttäneisiin kuin sitä vastustaneisiinkin toimijoihin. Kyse 

ei ole myöskään yksinomaan hierarkkisesta vallasta, sillä valtaa määritellä suku-

puolten välisiä suhteita ei käyttänyt ainoastaan toimitusten päällikköporras. Myös 

rivitoimittajat osallistuivat puheillaan ja teoillaan niin sukupuolten välisten suh-

teiden uusintamiseen kuin niiden purkamiseenkin. 1960- ja 1970-lukujen Suo-

messa valta kytkeytyi mielenkiintoisella tavalla myös toimittajiin ammattiryhmä-

nä. Yhtäältä joukkoviestimien rooli niin kutsuttuna neljäntenä valtiomahtina alkoi 

voimistua213 ja osa joukkoviestimiin liitetystä arvovallasta lankesi yksittäisten 

toimittajien ansioksi. Toisaalta toimittajien maine boheemina ammattiryhmänä eli 

edelleen, mikä näkyi paikoin toimittajien matalana arvostuksena. Ammatti itses-

sään saattoi siis joko lisätä tai vähentää harjoittajansa arvovaltaa. 

Tasa-arvo: Tasa-arvon määritelmästä ei ole yksimielisyyttä sen paremmin 

feministisessä politiikassa kuin akateemisessa tutkimuksessakaan. Tasa-arvoa 

voidaankin tarkastella niin sukupuolten erojen kuin samuuksien näkökulmista. 

Postmodernissa lähestymistavassa koko sukupuolittunut maailma asetetaan uudel-

leen määrittelyn kohteeksi ja sukupuolten välistä tasa-arvoa problematisoidaan 

osana moninaisten epätasa-arvoa tuottavien keskenään risteävien erojen – kuten 

luokka, seksuaalisuus tai ikä – järjestelmää.214 Tasa-arvon käsitettä voidaan lähes-

tyä myös lopputuloksen kautta. Mahdollisuuksien tasa-arvo viittaa lakeihin ja 

säännöksiin kirjattuihin oikeuksiin ja mahdollisuuksiin, jotka edellyttävät ihmisiä 

tai ihmisryhmiä kohdeltavan tasaveroisesti. Lopputulosten tasa-arvo puolestaan 

viittaa siihen, minkälaiset mahdollisuudet ihmisillä on käyttää näitä oikeuksia 

omassa elämässään.215 

Tässä tutkimuksessa tasa-arvon käsitettä käytetään kahdessa merkityksessä. 

1) Tarkastellessani toimittajan ammatin sukupuolittuneita rakenteita ja kulttuuri-

                                                        
211 Ks. esim. Butler 2006, 39–42, 80–92; Scott 1986, 1066–1070. Ks. myös esim. Liljeström 2004, 11; 
Ramazanoglu & Holland 2002, 5–6.  
212 Ks. esim. Foucault 2005, 41–45; Foucault 2000, 329. Ks. myös Sawicki 1991, 52. 
213 Ks. esim. Railo & Oinonen 2012, 10–14. 
214 Ks. esim. Holli 2012, 73–74, 77; Nousiainen 2012, 31; Verloo & Lombardo 2007, 22–24.  
215 Holli 2012, 78–79. 
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sia käytäntöjä kiinnitän huomiota siihen, miten hyvin tasa-arvo nais- ja miestoi-

mittajien välillä toteutui lopputulosten tasa-arvon näkökulmasta. Toisin sanoen 

kysyn, oliko toimittajina työskennelleillä naisilla ja miehillä yhtäläiset mahdolli-

suudet esimerkiksi palkkauksessa, uralla etenemisessä tai työtehtävissä. Tässä 

suhteessa tutkimus noudattaa monia yhteiskuntatieteellisiä tasa-arvoanalyysejä, 

joissa sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisen kriteereinä nähdään esimer-

kiksi sama kohtelu tai yhtä suuri palkka216. 2) Toisaalta ymmärrän tasa-arvon 

historiallisesti määrittyneeksi käsitteeksi,217 joka on sukupuolen tavoin paitsi 

analyysin väline myös tutkimuksen kohde. Työn viimeisessä käsittelyluvussa 

tutkimuksen keskiöön nouseekin tasa-arvo diskurssina,218 jolloin huomio kiinnit-

tyy siihen, miten sukupuolten tasa-arvosta puhuttiin toimittajien ammattikunnassa 

1960- ja 1970-luvun Suomessa sekä, miten nämä puhetavat vaikuttivat toimittaji-

en kokemuksiin ammattikuntansa tasa-arvoisuudesta. Koska muistitieto muodos-

taa tutkimuksen keskeisen lähdeaineiston, on tärkeää myös kysyä, missä määrin 

tutkimuksen ajallisen rajauksen ulkopuolella tapahtunut tasa-arvotietoisuuden 

kasvu näkyy kerätyissä vastauksissa. 

                                                        
216 Holli 2012, 77–78. 
217 Holli 2012, 79, 83; Pylkkänen 2012, 57. 
218 Holli 2012, 88–96; Verloo & Lombardo 2007, 31–32. 
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2 Sanomalehtimiehistä toimittajiksi 

Tutkimuksen kohteena olleet vuosikymmenet olivat suomalaisessa mediassa mur-

roksen aikaa. Sanomalehdistön keskinäinen kilpailu johti etenkin pienten puolue-

lehtien häviämiseen mediakartalta, ja televisiotoiminnan kehittyminen synnytti 

uudenlaisen kilpailuasetelman sähköisen median ja printtimedian välille. Myös 

jutun tekemisen tavat muuttuivat, kun 1960-luvun puolivälissä siirryttiin niin 

kutsutusta tulipalojournalismista yhteiskunnallisesti painottuneisiin ja asioita 

taustoittaneisiin uutisiin ja reportaaseihin.219 Samanaikaisesti ammattiyhdistys-

toiminnan viriäminen vei ammattikuntaa professionaalimpaan220 suuntaan. Aikai-

semmin lähinnä herrasmiesklubeina toimineet toimittajajärjestöt alkoivat ajaa 

keskitetymmin ammattikunnan etuja, minkä seurauksena 1960-luvun viimeisinä 

vuosina solmittiin alan ensimmäiset työehtosopimukset. Parempien etuuksien 

myötä toimittajien oli totuttava myös aiempaa selkeämpiin velvollisuuksiin, mikä 

johti ammatin virkamiesmäistymiseen221. 1970-luvulla myös toimittajan työnkuva 

muuttui, kun uusi tekniikka levisi toimituksiin tuoden mukanaan näyttöpäätetyös-

kentelyn.222 

Mediakentällä tapahtuneiden mullistusten ohella toimittajakunnan koostumus 

muuttui, kun sota-aikana ja sen jälkeen syntyneet ikäluokat223 siirtyivät työelä-

mään. Tässä joukossa oli aiempaa enemmän naisia, ja ammattikunnan sukupuoli-

jakauma alkoi tasapainottua. Ikä- ja sukupuolirakenteessa tapahtuneet muutokset 

eivät kuitenkaan heijastelleet yksinomaan suomalaisten työmarkkinoiden raken-

teita vaan myös ammattikunnan määrällistä kasvua. Muun muassa toimitushierar-

                                                        
219 Keränen 1984, 26, 34, 46; Railo & Oinonen 2012, 9–14; Salminen 1988, 251, 253, 255, 258. 
220 Ammattiyhdistystoimintaa pidetään yhtenä professioiden tunnuspiirteistä. Ks. esim. Nygren 2008, 
13. 
221 Ks. esim. haastattelut numerot 9 ja 21, naisia; Pentti Kiipulan, Eero Helkkulan, Salama Hirvosen, 
Anna-Maija Katajan ja Anja Penttisen haastattelut. Suomen Journalistiliiton veteraanihaastattelut 1994 
(SJLV94). Suomen Journalistiliiton yksityisarkisto (SJLYA). Ks. myös Journalistinen työ ja sen 
tekijät 1996, 8; Salminen 1988, 265. 
222 1970-luvulla alan julkaisuissa kirjoitettiin runsaasti tietotekniikan tulosta toimituksiin. Ks. esim. 
Tellervo Yrjämä, ”Tietokoneet mullistavat lehden teon”. HESA 6/1974, 10–11; Jukka Ollila, ”Näyttö-
päätteet korvaamaan kirjoituskoneet ja korjauskynät. Toimitusten atk-järjestelmä hahmottuu”. HESA 
5/1975, 12–14; Aki Tammisto, ”Uusi tekniikka ei tee toimittajista teknokraatteja. Näyttöpääte nopeut-
taa lehden valmistumista”. Omat Sanomat 2–3/1976, 28–31; Jussi Kolehmainen, ”Tutkimus viidessä 
maakuntalehdessä. Toimittajat myötämielisiä uudelle toimitustekniikalle”. Suomen Lehdistö 6–7/1976, 
28–29; ”Toimitustekniikka tuli taloon”. Kaleva Katsaus 5/36 1978, 1–2. Ks. myös esim. Isaksson 
1996, 62–65; Journalistinen työ ja sen tekijät 1996, 13; Pietilä 2011, 205–206. 
223 1960-luvulla aikuisiän saavuttivat niin kutsut suuret ikäluokat eli vuosien 1945–1950 välillä synty-
neet. Toimituksiin tuli kuitenkin runsaasti myös suuria ikäluokkia hieman vanhempia ja nuorempia 
toimittajanalkuja. 
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kian kehittyminen,224 vuoden 1968 alusta tapahtunut siirtyminen viisipäiväiseen 

työviikkoon225 ja samanaikaisesti tapahtunut työmäärän rajaaminen 40 viikkotun-

tiin,226 toimittajan ammatin eriytyminen227 ja sanomalehtien välinen kilpailu228 

lisäsivät toimittajien tarvetta. Samanaikaisesti toimittajia alkoi sijoittua aiempaa 

enemmän tiedotustehtäviin229 sekä mainostoimistoihin, mihin kiinnitettiin huo-

miota muun muassa vuonna 1973 nimitetyn Toimittajakoulutuksen toimikunnan 

mietinnössä. Professori Kaarle Nordenstrengin johtama komitea määrittelikin 

toimittajakäsitteen sisältävän paitsi sanoma- ja aikakauslehdentoimittajat myös 

radio- ja televisiotoimittajat sekä tiedottajat ja mainostoimittajat.230 

Tässä pääluvussa tarkastelen ammattikunnassa tapahtuneen murroksen eri 

puolia tilastojen, aikalaistekstien ja muistitiedon avulla. Kyseessä ei ole tutkimus-

kirjallisuuteen pohjaava taustoitus vaan alkuperäisiin lähteisiin perustuva tutki-

mus muutoksista toimittajan ammatissa. 1960- ja 1970-luvun toimittajakunnasta 

ei ole aiemmin tehty kattavaa tutkimusta eikä myöskään toimittajamäärissä tapah-

tunutta kehitystä ole kartoitettu systemaattisesti eri medioiden osalta. Tämän tut-

kimuksen kannalta on kuitenkin olennaista tietää, miten naistoimittajien määrä 

ammattikunnassa kehittyi, mitkä tekijät siihen vaikuttivat sekä minkälaisia vaiku-

tuksia sillä oli. Luvun tarkoituksena on myös analysoida sukupuolta suhteessa 

muihin ammattikentällä samanaikaisesti tapahtuneisiin muutoksiin. 

                                                        
224 Keränen 1984, 122–126. Yksittäisten lehtien kehityksestä ks. esim. Kalpa 1984, 457; Kangas 2007, 
257–258; Pietilä 2011, 156; Suistola 1999, 333; Turpeinen 2000, 142–143; Vuorio 2007, 161. 
225 Suomessa siirryttiin vuosina 1966–1970 asteittain viisipäiväiseen työviikkoon. Graafisen alan 
piirissä viisipäiväinen työviikko otettiin käyttöön täysimääräisesti vuoden 1968 alusta. Ks. Laki työ-
aikalain muuttamisesta 713/1965; ”Viisipäiväiseen viikkoon”. (pk) Sanomalehtimies – Journalisten 
5/1967, 3. 
226 Ks. esim. Kertomus Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 47. toimintavuodelta 1967. SJLYA. 
227 Toimittajan työn ammattimaistuminen näkyi erikoistoimittajan vakanssien perustamisena, mutta 
vähitellen alkoi syntyä myös useamman erikoistoimittajan muodostamia tiettyyn aihealueeseen keskit-
tyneitä erikoisosastoja. Kehitys sai monissa lehdissä alkunsa jo 1950-luvulla, mutta pääosa siitä tapah-
tui 1960- ja 1970-luvulla. Keränen 1984, 126–142. Yksittäisten lehtien kehityksestä ks. esim. Kalpa 
1984, 349–351, 453–457; Pietilä 2011, 156; Suistola 1999, 335, 402; Vuorio 2007, 162–163, 210–
211. 
228 Toimittajakunta kasvoi nopeimmin maakuntien ykköslehdissä, jotka vahvistivat asemaansa toimit-
tajamäärien polkiessa kakkoslehdissä paikallaan tai jopa taantuessa. Kasvanut toimittajakunta keskittyi 
aiempaa suppeampaan määrään sanomalehtiä, sillä 1960-luvun lopulle tultaessa sanomalehtien määrä 
oli vähentynyt Suomessa 20 prosentilla toisen maailmansodan jälkeisestä ajasta. Keränen 1984, 13–
14, 23, 25–26, 33, 82–83. 
229 Tiedotustoiminnan buumi on ajoitettu Suomessa 1960-luvun puolivälistä 1970-luvun loppuun 
ulottuneelle ajanjaksolle. Tuolloin perustettiin lukuisia tiedottajan vakansseja. Kivistö 2012, 76–77; 
Melgin & Nurmilaakso 2012, 54–55; Välkevirta 1984, 22. 
230 Komiteanmietintö 1973:158, 1–2. 
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Ensimmäisessä alaluvussa tutkin naisten tuloa toimituksiin ja laajemminkin 

ammatillisen toiminnan kentälle. Analysoin Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 

(SSL) ja Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liiton (SAL) naisjäsenten määrässä 

tapahtunutta kehitystä. Lisäksi tarkastelen, minkälaisia maantieteellisiä tai toimi-

tuskohtaisia eroja naistoimittajien lukumäärissä esiintyi. Tämän jälkeen kysyn, 

lisäsikö naistoimittajien lukumäärän kasvu heidän pääsyään ammatillisten järjes-

töjen johtaviin tehtäviin. 

Toisessa alaluvussa tutkin toimittajakunnan ikärakennetta, poliittista aktiivi-

suutta ja koulutustaustaa. Toisin sanoen tarkastelen tekijöitä, jotka sukupuolen 

ohella vaikuttivat toimittajanaisten sijoittumiseen ammatilliselle kentälle. Ana-

lysoin toimittajakunnan ikärakenteessa tapahtuneen muutoksen vaikutuksia toimi-

tusten sisäisiin suhteisiin. Pohdin myös, miten koko yhteiskunnan läpäissyt puo-

luepolitisoituminen näkyi suomalaisissa toimituksissa. Sukupuoli ei ole analyysin 

keskiössä, vaan tarkoituksena on nostaa esiin ne tekijät, jotka sukupuolen ohella 

jakoivat ammattikuntaa. Lopuksi tarkastelen vielä toimittajien koulutustaustassa 

tapahtuneita muutoksia. Pohdin, miten sukupuoli kirjoittautui sisään koulutukses-

ta käytyihin keskusteluihin. Lisäksi kysyn, minkälaiseksi toimittajaopiskelijoiden 

sukupuolijakauma muodostui, oliko naisilla ja miehillä yhtäläiset mahdollisuudet 

päästä koulutuksen piiriin ja paransiko alan koulutus sukupuolesta riippumatta 

mahdollisuuksia sijoittua alalle. 

2.1 Naistoimittajien määrä ei kasva suoraviivaisesti 

Kotimaisia 1960-luvun elokuvia tutkineen Hanna Kuusen mukaan toimittajan 

ammatti oli yksi ajan muotiammateista, joihin elokuvien yhteiskunnallinen kri-

tiikki kohdistui.231 Omassa aineistossani toimittajuus ei näyttäytynyt varsinaisesti 

muotiammattina vaan alana, jolle hakeuduttiin pääsääntöisesti kolmesta syystä. 

Osa vastaajista korosti halunneensa toimittajaksi lapsesta saakka ja osallistuneen-

sa esimerkiksi koululehden tekemiseen232. Toiset kertoivat vanhemmista, opetta-

jista tai muista aikuisista, jotka olivat suositelleet ryhtymään toimittajiksi.233 Syy-

nä tähän oli usein tulevan toimittajan hyvä ainekirjoitustaito,234 mutta muutamissa 

                                                        
231 Kuusi 2004, 223, 233, 312–313. 
232 Ks. esim. haastattelut numerot 2, 6, 15, 17, 19, 20, 25 ja 36, naisia ja mies. Ks. myös Anja An-
gel, ”Viikon mies. Juhani Mäkelä”. Me naiset 25–26/1970, 25. 
233 Ks. esim. haastattelut numerot 23, 24, 28 ja 37, naisia ja mies. Ks. myös Anneli Sundbergin haas-
tattelu. SJLV94. SJLYA. 
234 Ks. esim. haastattelut numerot 23, 24 ja 37, naisia. 
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tapauksissa kehotuksen taustalla oli vähättelevä suhtautuminen sekä toimittajan 

ammattia että kyseisen henkilön kykyjä kohtaan: toimittajan ammatin katsottiin 

olevan ainoa, johon tämä soveltuisi.235 Kolmannen ryhmän muodostivat ne toi-

mittajat, jotka olivat päätyneet alalle sattumalta.236 Tässä alaluvussa kysyn, kuin-

ka suuri osa näistä alalle tulleista toimittajista oli naisia, ja miten heidän määränsä 

kehittyi 1960- ja 1970-luvulla. 

2.1.1 Keskivertotoimittaja on nuori mies 

Toimittajakunnan määrä oli kasvanut Suomessa verkkaisesti koko 1900-luvun 

alun, ja vielä 1960-luvun ensimmäisinä vuosinakin ammattikunta kasvoi maltilli-

sesti. Vuosikymmenestä muodostui kuitenkin ammattikunnan koon kannalta rat-

kaiseva taitekohta. Vuoden 1960 väestönlaskennassa toimittajien kokonaismää-

räksi saatiin 2800, mikä sisälsi sanomalehtitoimittajat ja kustannustoimittajat.237 

Vastaava luku vuonna 1970 oli 4732, joista naisia oli vajaa puolet eli 2074.238 

Koska lukuihin sisältyi varsinaisten toimittajien lisäksi myös muita ammattiryh-

miä, niiden perusteella ei ole mahdollista arvioida toimittajakunnan kokonaismää-

rää. Vuonna 1973 Toimittajakoulutuksen toimikunnan mietinnössä toimittajakun-

nan kokonaismääräksi arvioitiin kuitenkin 4640 toimittajaa, mihin sisältyivät niin 

printti- kuin sähköisessäkin mediassa työskennelleet toimittajat. Kaiken kaikkiaan 

toimittajina sekä ammattialan lähialoilla työskenteli arvion mukaan 7290 henki-

löä. Lähialoista suurin oli mainosala, jonka piirissä arvioitiin toimivan 2100 hen-

kilöä, kun taas loput toimivat elokuva-alalla, kustannustoimittajina tai tiedottaji-

na.239 

Koko suomalaisen toimittajakunnan kokonaismäärän laskemista hankaloittaa 

se, että 1960- ja 1970-luvulla toimittajat eivät olleet yhden ammattiliiton alaisia. 

Suomen Sanomalehtimiesten Liittoon kuuluivat pääsääntöisesti sanomalehtitoi-

mittajat.240 Aikakauslehdentoimittajien omana kattojärjestönä oli Suomen Aika-

                                                        
235 Ks. esim. haastattelu numero 17, naisia. Ks. myös Pyykkö 2008, 68, 70, 72. 
236 Ks. esim. haastattelut numerot 9, 11, 16, 26, 29, 30, 32, 33 ja 35, naisia ja miehiä; Pirkko Savisaa-
ren haastattelu. SJLV94. SJLYA. Ks. myös Anja Angel, ”Viikon mies. Juhani Mäkelä”. Me naiset 25–
26/1970, 25; ”Kaarina vaihtoi tiedottajasta toimittajaksi”. Kaleva Katsaus 2/41 1978, 5; Hietamies 
1999, 106–108. 
237 SVT VI C: 103 IX, 88–91. 
238 SVT VI C: 104 XIII, 40. 
239 Komiteanmietintö 1973:158, 4. 
240 Vuoteen 1968 asti Suomen Sanomalehtimiesten Liiton jäseneksi hyväksyttiin ainoastaan vakitui-
sessa työsuhteessa olleita sanomalehtitoimittajia. Liiton jäsenkriteereiden laventamisesta käytiin 
keskustelua useamman vuoden ajan, ja hallitus teki sääntömuutosesityksen loppuvuodesta 1966. 
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kauslehdentoimittajain Liitto, joka liittyi SSL:n jäsenjärjestöksi vuonna 1971.241 

Radiossa ja televisiossa työskennelleet toimittajat olivat puolestaan järjestäyty-

neet Radio- ja televisiotoimittajien liiton (RTTL) alaisuuteen, joka liittyi SSL:oon 

vasta vuonna 1980.242 Lisäksi liittojen ulkopuolella oli suuri joukko freelancer-

toimittajia, paikallislehtien toimittajia sekä toimitusharjoittelijoita. Koska koko 

ammattikunnasta ei ole tutkituilta vuosikymmeniltä saatavissa kattavia tilastoai-

neistoja, on alalla tapahtunutta murrosta tarkasteltava sektoreittain. 

Toimittajakunnan laajeneminen näkyi esimerkiksi radio- ja televisiotoimitta-

jien määrissä.243 Kun Yleisradion palveluksessa oli työskennellyt vuonna 1958 

arviolta 50 toimitustyöhön tavalla tai toisella osallistunutta henkilöä, oli radio- ja 

televisiotoimittajien määrä kymmenen vuotta myöhemmin jo 427.244 Kasvuvauhti 

kiihtyi jo vuonna 1963, mitä yhtiön toimittajakuntaa tutkinut Juhani Wiio on selit-

tänyt vuosien 1958–1963 välisenä aikana laajentuneella ohjelmatoiminnalla. Voi-

daan kuitenkin kysyä, miksi toimittajien määrä lähti nousuun vasta ohjelmatoi-

minnan nousujohteisen kehityksen hidastuttua. Oliko kysymys siitä, että lisäänty-

neelle ohjelmatarjonnalle tarvittiin nyt entistä enemmän tekijöitä? Vai tapahtuiko 

Yleisradion henkilökunnan lisäys freelancer-pohjalta työskennelleiden toimittaji-

en vakinaistamisen kautta? Mikäli kyse olisi ollut ensimmäisestä tapauksesta, 

olisi radio- ja televisiotoiminnan parissa työskennelleiden määrä noussut jo 1960-

luvun alussa, jolloin televisiotoimintaa alettiin laajentaa. Freelancer-suhteisten 

toimittajien käyttämistä selityksenä puoltaa se, että myös osa Yleisradioon 1960- 

ja 1970-lukujen taitteessa tulleista toimittajista aloitti freelancer-sopimuksella, 

mutta sai vakituisen vakanssin muutaman työskentelyvuoden jälkeen245. Tämä 

                                                                                                                                    
Sääntöreformi ratkaistiin vuonna 1967 ja jäsenyyskentän laajentaminen aloitettiin heinäkuussa 1968. 
Ks. esim. SSL:n jäsenyhdistyksille ja jäsenille lähetetty kiertokirje 12.12.1966. Ha:2. Suomen Journa-
listiliiton arkisto I (SJLAI). Kansallisarkisto (KA); Liittohallituksen selostus liiton toiminnasta ja 
taloudesta kolmivuotiskaudelta 1968–1971. Liittokokousasiakirjoja 1971. Liite 1. Ca:5. SJLAI. KA. 
241 Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liitto liittyi Suomen Sanomalehtimiesten Liiton jäsenjärjes-
töksi 1.4.1971. Liittokokousasiakirjoja 1971. Liite 1. Ca:5. SJLAI. KA. 
242 Sopimus RTTL:n liittymisestä SSL:n jäsenyhdistykseksi 31.12.1979 alkaen. Kotelo 17. Suomen 
Journalistiliiton arkisto II (SJLAII). KA; pöytäkirja RTTL:n syyskokouksesta 17.11.1979. Liite 2. 
Kansio 1.1.1. Vuosikokousten pöytäkirjat 1961–1979. Radio- ja televisiotoimittajien liiton arkisto 
(RTTLA). RTTL:n liittymisen vaikutuksesta SSL:n jäsenmäärään ks. kuvio 1. 
243 Radio- ja televisiotoimittajien liiton arkistosta ei ole löydettävissä tietoja jäsenkunnan sukupuolija-
kauman kehityksestä. Tästä johtuen radiossa ja televisiossa työskennelleiden toimittajien määriä 
koskevissa tiedoissa on jouduttu pohjaamaan Juhani Wiion vuonna 1973 tekemään pro gradu  
-tutkimukseen. 
244 Wiio 1973, 15. 
245 Soili Hermusen ja Sirkka Minkkisen vuonna 1974 tekemän selvityksen mukaan Yleisradion henki-
lökunnan määrä kasvoi nopeasti vuosina 1971 ja 1972. Tuolloin etenkin aluetoiminnassa vakinaistet-
tiin suuri joukko toimittajia. Hermunen & Minkkinen 1974, 22. Ks. myös pöytäkirja RTTL:n kevätko-
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näkyi myös Wiion tilastossa toimittajamäärän kasvuna 1960-luvun puolivälistä 

alkaen. Ohjelmatoiminnan laajeneminen vaikutti kuitenkin uusien aluetoimittajan 

vakanssien perustamiseen, jossa taitekohtana oli vuosi 1968. Kaiken kaikkiaan 

Wiio saattoikin todeta valtaosan uusista toimittajista tulleen Yleisradion palveluk-

seen vuoden 1965 jälkeen, ja yhtiön toimittajamäärän kaksitoistakertaistuneen 

vuosina 1958–1972.246 Kyse oli toisin sanoen nopeasta muutoksesta, joka saman-

aikaisesti omalta osaltaan kasvatti suomalaisen toimittajakunnan määrää. 

1960- ja 1970-lukujen taitteessa tapahtuneen muutoksen dramaattisuus käy 

erityisen hyvin ilmi maan suurimman toimittajajärjestön, Suomen Sanomalehti-

miesten Liiton, jäsenmäärän kehityksestä. Seuraavalla sivulla olevasta kuviosta 

nähdään, että sanomalehdissä työskennelleen toimittajakunnan määrä liikkui 

1960-luvun puoliväliin asti 1000 toimittajan molemmin puolin, ja vuoteen 1967 

asti jäsenmäärä kasvoi vuosittain 29–81 toimittajalla. Ensimmäisen kerran jäsen-

määrä nousi merkittävästi vuosien 1967 ja 1968 välillä, jolloin jäsenkunta kasvoi 

1261:sta 1616:een. Kehitys jatkui nousujohteisena, ja vuoteen 1975 mennessä 

jäseniä oli kertynyt jo lähes 4000.247 Vuosikymmenten taitteeseen ajoittuneen 

ammattialan nopean laajenemisen jälkeen kasvuvauhti kuitenkin hiipui, mikä on 

nähtävissä tarkasteltaessa jäsenmäärän kehitystä kolmivuotiskausittain. Vuosina 

1968–1970248 liittoon hyväksyttiin 1747 uutta jäsentä ja jäsenmäärä kasvoi kaiken 

kaikkiaan 1430 jäsenellä.249 Vastaavasti seuraavan kolmivuotiskauden250 aikana 

uusia jäseniä otettiin 1822, mikä kasvatti jäsenmäärää 1303 henkilöllä.251 Vuosina 

1974–1976252 jäsenmäärän kasvu kuitenkin hidastui, sillä 632 jäsenellä se jäi 

reilusti jälkeen kahden edellisen kolmivuotiskauden kehityksestä.253 Jäsenkehi-

                                                                                                                                    
kouksesta 12.2.1972. Liite 2. Toimintakertomus vuodelta 1971; pöytäkirja RTTL:n kevätkokouksesta 
17.2.1973. Liite 2. Toimintakertomus vuodelta 1972. Kansio 1.1.1. Vuosikokousten pöytäkirjat 1961–
1979. RTTLA; haastattelut numerot 6, 7 ja 24, naisia. 
246 Wiio 1973, 9–17. 
247 Ks. kuvio 1. 
248 Hyväksyttyjen jäsenten määrä on laskettu huhtikuun 1968 ja 1971 väliseltä ajalta. Jäsenmäärän 
kasvu on puolestaan tilastoitu joulukuun 1967 ja huhtikuun 1971 väliseltä ajalta. 
249 Liittohallituksen selostus liiton toiminnasta ja taloudesta kolmivuotiskaudelta 1968–1971. Liittoko-
kousasiakirjoja 1971. Liite 1. Ca:5. SJLAI. KA. 
250 Jäsenmäärän kasvu on laskettu aikaväliltä 31.12.1970–31.12.1973, joten 31.12.1970–30.4.1971 
tapahtunut kehitys on tilastoitu luvuissa kahteen kertaan. Kahden ensimmäisen kolmivuotiskauden 
kehitys poikkeaa kuitenkin niin merkittävästi kolmannen tarkastelujakson kehityksestä, ettei tämä 
heikennä tulkintaa. 
251 Liittohallituksen selostus liiton toiminnasta ja taloudesta kolmivuotiskaudelta 1971–1974. Liittoko-
kousasiakirjoja 1974. Liite 1. Kotelo 1. SJLAII. KA. 
252 Jäsenmäärän kasvu on laskettu aikaväliltä 31.12.1973–31.12.1976. 
253 Liittohallituksen selostus liiton toiminnasta ja taloudesta kolmivuotiskaudelta 1974–1976. Liittoko-
kousasiakirjoja 1977. Liite 1. Kotelo 2. SJLAII. KA. 
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tyksen hiipuminen heijastui myös uusien toimittajien määristä tehtyihin arvioihin. 

Vuoden 1973 komiteanmietinnössä rekrytoitavien vuositarpeeksi esitettiin 300–

500 henkilöä,254 kun taas vuonna 1976 Tampereen yliopiston tiedotusopin laitok-

sella tehdyssä tutkinnonuudistusraportissa toimittajatarpeeksi arvioitiin vuosittain 

enää noin 200–300 henkilöä.255 

 

Kuvio 1. Suomen Sanomalehtimiesten Liiton jäsenet 1960–1980. Lähteet: SSL:n toi-

mintakertomukset 1960–1980. SJLYA. 

Kasvuvauhdin hiipumisesta huolimatta SSL:n jäsenmäärä nousi tasaisesti koko 

1970-luvun ajan ja vuoden 1979 loppuun mennessä jäseniä oli kertynyt 4434.256 

Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liitossa jäsenmäärän kehitys ei edennyt yhtä 

nousujohteisesti, mutta kuviosta 2 voidaan nähdä myös SAL:n jäsenkunnan lähes 

nelinkertaistuneen vuosien 1961 ja 1979 välisenä aikana.257 Kun jäseniä vuonna 

                                                        
254 Komiteanmietintö 1973:158, 5–6. 
255 Kaarle Nordenstrengin ja Pertti Hémanuksen kirjoittama tiedotusalan tutkinnonuudistusraportti 
maaliskuulta 1976. Tampereen yliopiston toimittajakoulutuksen historiaa. Matti Jussilan aineisto. 
Tampereen yliopiston arkisto (TAYA). 
256 Ks. kuvio 1. 
257 Ks. kuvio 2. 
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1961 oli 249, heidän määränsä oli noussut vuoteen 1979 mennessä lähes tuhan-

teen. 

 

Kuvio 2. Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liiton jäsenet 1960–1980. Lähteet: Aika-

kauslehden Toimittaja 1960–1973 ja SAL vuosikirja 1974–1980. 

Erot SSL:n ja SAL:n kehityksessä on selitettävissä osin sillä, ettei sanomalehtien 

toimittajamääriä kasvattanut hierarkisoitumis- ja eriytymiskehitys vaikuttanut 

samassa määrin aikakauslehdissä. Kokonaiskehityksen kannalta merkittävämpää 

on kuitenkin se, että 1960- ja 1970-lukujen taitteessa jäsenkunta näyttää kasva-

neen ennen kaikkea SSL:n tekemän sääntöreformin ansiosta. Verrattaessa liittoja 

toisiinsa havaitaan SAL:n jäsenkehityksen lähes pysähtyneen vuosina 1967–1969 

ja hetkellisen nousun jälkeen jopa taantuneen vuosina 1971–1972. Samanaikai-

sesti SSL:n jäsenmäärä kasvoi aiempaa nopeammin.258 Käsittelen sääntöreformin 

merkitystä tarkemmin myöhemmin tässä alaluvussa. 

Minkälaisen ryhmän 1960- ja 1970-lukujen suomalaiset toimittajat muodosti-

vat? Kysymykseen on mahdollista vastata tarkastelemalla 1960- ja 1970-lukujen 

taitteessa toteutettuja selvityksiä, joissa on tutkittu joko suomalaisen lehtitoimitta-

jakunnan, Suomen Sanomalehtimiesten Liiton jäsenten tai Yleisradion toimitus-

                                                        
258 Ks. kuviot 1 ja 2. 
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henkilökunnan rakenteita. Eniten tilastotietoja on kerätty lehtitoimittajista, kun 

taas sähköisen puolen toimittajien osalta tiedot ovat niukempia. Tämä kertoo 

osaltaan 1960- ja 1970-lukujen taitteen suomalaisessa mediamaailmassa vallin-

neista voimasuhteista: televisio vasta vahvisti asemiaan ja oikean toimittajan työn 

katsottiin usein edelleen tapahtuvan painetussa mediassa, ennen kaikkea sanoma-

lehdissä. 

Kaksi tehdyistä selvityksistä on 1970-luvun alussa kirjoitettuja pro graduja. 

Lisäksi aineistoon kuuluvat Yleisradion PTS-elimen vuonna 1970 tekemä kartoi-

tus ja vuoden 1969 Lehtimiesten koulutuskomitean mietinnön yhteydessä julkais-

tu selvitys. Vaikka kaikissa viitataan toimittajakunnan sukupuolijakaumaan, tee-

maan ei tartuta syvällisemmin. Aikalaisaineistojen pohjalta tehtyjen selvitysten 

tilastoaineistot antavat kuitenkin sellaista tietoa toimittajakunnan koostumuksesta, 

jota ei ole muuten jälkeenpäin mahdollista tavoittaa. Näin ollen niiden pohjalta on 

mahdollista piirtää kuva siitä, minkälainen ammattikunnan koostumus 1960- ja 

1970-lukujen taitteessa oli. On kuitenkin tärkeää huomioida, etteivät selvitykset 

ole keskenään yhteismitallisia, sillä niiden otannat ja luokitteluperusteet poikkea-

vat toisistaan. Lehtimiesten koulutuskomitean keväällä 1968 toteuttaman kyselyn 

vastaajamäärä koostui 953 toimittajasta, joista suurin osa työskenteli sanomaleh-

dissä259. Raili Pesolan keväällä 1973 suorittaman kyselyn otanta oli huomattavasti 

suppeampi, sillä kyselyn vastaajajoukko muodostui 173 toimittajasta.260 Yleisra-

dion toimittajia käsittelevien tutkimusten otannat poikkesivat toisistaan sekä lu-

kumäärällisesti että ajalliselta rajaukseltaan. Sirkka Minkkisen tutkimuksen vas-

taajajoukko muodostui Yleisradion palveluksessa 1.12.1970 olleista toimittajista, 

joista 85 prosenttia eli 315 vastasi kyselyyn261. Juhani Wiion tutkimus käsitteli 

puolestaan vuosina 1958–1972 Yleisradiossa työskennelleitä toimittajia, joiden 

kokonaismääräksi muodostui tutkimuksessa 715.262 Kaikki neljä tutkimusta poik-

kesivat toisistaan myös sen suhteen, kuinka paljon niissä kiinnitettiin huomiota 

toimittajakunnan sukupuolijakaumaan ja siinä tapahtuneisiin muutoksiin. 

Vuonna 1968 toteutetun kyselyn mukaan lehdistön palveluksessa työskennel-

leistä toimittajista 39 prosenttia oli alle 30-vuotiaita, 40 prosenttia kuului ikäluok-

kaan 30–44 ja 21 prosenttia oli yli 45-vuotiaita. Sanomalehdentoimittajat olivat 

toteutetun kyselyn mukaan keskimäärin nuorempia kuin aikakaus- ja paikallisleh-

tien toimittajat, sillä helsinkiläisistä sanomalehtitoimittajista hieman alle puolet 

                                                        
259 Komiteanmietintö 1969:A 19, 49. 
260 Pesola 1974, 17. 
261 Minkkinen 1971, 1–2. 
262 Wiio 1973, 2–4. 
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oli alle 30-vuotiaita. Vastaavasti päällikköportaassa runsas puolet oli yli 45-

vuotiaita ja alle 30-vuotiaita oli vain 7 prosenttia.263 Kyse oli toisin sanoen hyvin 

homogeenisesta joukosta, johon kuului sekä suoraan koulunpenkiltä alalle tulleita 

harjoittelijoita että pitkän linjan ammattilaisia. 

Iän ohella toimittajakuntaa jakoivat sukupuoli ja kielitausta. Kolme neljäs-

osaa alalla työskennelleistä toimittajista oli edelleen miehiä, ja naiset olivat siten 

toimituksissa vähemmistönä. Toinen vähemmistöryhmä olivat ruotsinkieliset 

toimittajat, sillä toimittajakunnasta 93 prosenttia oli suomenkielisiä. Eniten ruot-

sinkielisiä toimittajia oli pääkaupunkiseudulla, jossa heidän osuutensa oli 11 pro-

senttia. Ruotsinkieliset toimittajat olivat keskimäärin iäkkäämpiä, ja heillä oli 

suomenkielisiä toimittajia parempi peruskoulutus.264 Suomen- ja ruotsinkieliset 

toimittajat olivat jakautuneet oman kieliryhmänsä mukaisiin toimituksiin, eivätkä 

he näin ollen pääsääntöisesti kohdanneet toimitusten arkisessa työssä. Yhteistoi-

mintaa kieliryhmien yli kuitenkin tapahtui, ja toimittajat kohtasivat toisiaan niin 

yhteisissä infotilaisuuksissa kuin vapaa-ajallakin265. Ammattikunnan miesvaltai-

sesta perinteestä kertoo se, että kieliryhmät olivat sukupuolijakauman suhteen 

varsin lähellä toisiaan. Ruotsinkielisissä miestoimittajien osuus oli 76 prosenttia, 

suomenkielisissä 73 prosenttia.266 

Vaikka naistoimittajien määrä kasvoi 1960- ja 1970-lukujen taitteessa, selvi-

tykset kertovat hyvin samankaltaista tarinaa ammattikunnan koostumuksesta. 

Esimerkiksi Yleisradiossa 1970-luvun alussa työskennellyt toimittaja oli todennä-

köisimmin 30–35-vuotias mies; naisten osuus toimittajista oli vuoden 1972 lopus-

sa 35 prosenttia. Sähköisen puolen toimittajat olivat hieman muuta toimittajakun-

taa nuorempia, mutta koulutustaustaltaan he eivät poikenneet muusta ammatti-

kunnasta. Heillä oli useimmiten ylioppilastutkinto, jota oli täydennetty akateemi-

silla opinnoilla tai ylioppilaspohjaisella ammattitutkinnolla. Loppututkinto Yleis-

radion toimittajista oli tutkimusajankohdasta riippuen keskimäärin 29 prosentil-

la.267 Myös Suomen Sanomalehtimiesten Liittoon kuulunut toimittaja oli vuonna 

1973 todennäköisimmin noin neljäkymmentävuotias, suomenkielinen mies, joka 

oli naimisissa ja yhden tai kahden lapsen isä. Tyypillinen naistoimittaja oli puo-

                                                        
263 Komiteanmietintö 1969:A 19, 56–57. Ks. myös Reino Myöhänen, ”Toimittajat ja toimittajien 
mielipiteet kartoitettu”. Sanomalehtimies – Journalisten 2/1970, 10. 
264 Komiteanmietintö 1969:A 19, 58–59. 
265 Ks. esim. haastattelut numerot 19, 27, 32 ja 34, miehiä ja naisia. 
266 Komiteanmietintö 1969:A 19, 58. 
267 Tiedot on koottu kahdesta vuosina 1970 ja 1973 toteutetusta tutkimuksesta. Tutkimusten aineistot 
eivät ole yhteismitallisia keskenään, mutta niiden tulokset antavat hyvin samansuuntaisen kuvan 
Yleisradion toimittajakunnan rakenteesta. Minkkinen 1971, 2; Wiio 1973, 23–35. 
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lestaan alle kolmekymmentävuotias, mieskollegaansa korkeammin koulutettu ja 

todennäköisemmin lähtöisin ylemmästä sosiaaliryhmästä.268 

Suomalaisen toimittajan perustyyppi oli hämmästyttävän yhtenäinen Ruotsis-

sa vuonna 1969 toteutetun kyselyn tulosten kanssa. Svenska Journalistförbundetin 

toimittaja oli tuolloin todennäköisesti 37-vuotias, naimisissa oleva mies. Naistoi-

mittajat olivat myös Ruotsissa miehiä korkeammin koulutettuja ja lähtöisin 

ylemmästä sosiaaliryhmästä. Suomalaisiin naiskollegoihinsa verrattuna ruotsalai-

set toimittajanaiset olivat kuitenkin hieman iäkkäämpiä, sillä he olivat vuonna 

1969 keskimäärin 33-vuotiaita.269 Ero kertoo osaltaan toimittajakunnan rakenteis-

sa tapahtuneiden muutosten eriaikaisuudesta. Toimittajamäärä lähti Ruotsissa 

nousuun jo 1960-luvun alussa, jolloin myös naistoimittajia alettiin rekrytoida 

aiempaa enemmän270. Suomessa toimittajakunnan määrän kasvu ajoittui vasta 

1960- ja 1970-lukujen taitteeseen, kuten olen edellä tuonut esiin. Tarkasteltaessa 

toimittajakunnan ikärakenteessa tapahtunutta kehitystä huomataan suomalaisten 

naistoimittajien olleen 1960-luvun lopulla aiempaa nuorempia. Vielä vuoden 

1960 alussa suurimman naistoimittajaryhmän muodostivat mieskollegoidensa 

tavoin 30–39-vuotiaat, jotka olivat siis tulleet alalle toisen maailmansodan aikaan 

tai heti sen jälkeen271. 

Keskimäärin suomalaiset toimittajat olivat vuonna 1973 hyvin tyytyväisiä 

työhönsä, ja 82,7 prosenttia heistä olisi valinnut toimittajanuran uudelleen erittäin 

tai melko varmasti. Naiset olivat selvityksen mukaan kuitenkin miehiä tyytymät-

tömämpiä, minkä Raili Pesola tulkitsi johtuvan heidän miehiä alhaisemmasta 

palkkatasostaan ja heikommista uramahdollisuuksista.272 Huomioitavaa on, että 

suomalaiset toimittajanaiset olivat ruotsalaisia naiskollegoitaan tyytymättömäm-

piä työhönsä. Vaikka ruotsalaisnaiset olivat usein erikoistuneet niin kutsuttuihin 

perinteisiin naisaiheisiin, he olivat vuoden 1969 kyselyn mukaan mieskollegoi-

taan tyytyväisempiä sen hetkisiin työtehtäviinsä273. Onkin mielenkiintoista, että 

työhönsä tyytyväisemmin suhtautuneet ruotsalaiset toimittajanaiset ilmaisivat 

1970-luvun jälkipuoliskolla suomalaisia naistoimittajia äänekkäämmin tyytymät-

tömyytensä niin sukupuolen mukaiseen työnjakoon kuin naisten heikkoon palk-

kaukseen ja uramahdollisuuksiin. Tämä siitä huolimatta, että myös suomalaiset 

                                                        
268 Pesola 1974, 21, 29. 
269 Journalistkåren i Sverige 1970, 15, 29–31. 
270 Otantatutkimuksena tehdystä kyselystä nähdään naistoimittajia tulleen alalle aiempaa enemmän jo 
vuonna 1963. Rekrytointihuippu ajoittui vuosiin 1965–1966. Journalistkåren i Sverige 1970, 21. 
271 Kertomus Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 39. toimintavuodelta 1959–1960. SJLYA. 
272 Pesola 1974, 65, 73, liitetaulukko 41. 
273 Journalistkåren i Sverige 1970, 35–36. 
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toimittajat tiedostivat Pesolan tulkinnan mukaan sanomalehdistön olleen naisille 

ja miehille eriarvoinen työkenttä274. Tartun tähän teemaan tarkemmin tutkimuksen 

viidennessä luvussa. Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä todeta, että tulokset 

saattoivat johtua tutkimusasetelmissa olleista eroista. Siinä missä Pesolan kysely 

keskittyi yksioikoisesti työtyytyväisyyteen,275 ruotsalaisessa tutkimuksessa etsit-

tiin vastauksia siihen, halusivatko toimittajat vaihtaa työtehtäviä silloisen työnan-

tajansa palveluksessa sekä mitkä tekijät saisivat heidät vaihtamaan työpaikkaa.276 

Raili Pesola totesi pro gradu -työssään naistoimittajien osuuden kasvaneen 

tutkimusajankohtaa edeltäneinä vuosina ja saaneen myös huomiota osakseen.277 

Selvityksiä vertaamalla ei ole kuitenkaan mahdollista tehdä päätelmiä siitä, miten 

toimitusten sukupuolijakauma todellisuudessa kehittyi eri medioissa ja mitkä 

tekijät siihen vaikuttivat. Seuraavaksi siirrynkin tarkastelemaan 1960- ja 1970-

lukujen toimittajakuntaa tästä näkökulmasta. Osoitan, että naistoimittajien määrä 

ei kasvanut 1960- ja 1970-luvulla suoraviivaisesti, kuten alan ammattiliittojen 

jäsenmäärissä tapahtunutta kehitystä tarkasteltaessa voitaisiin tulkita. Kyse oli 

huomattavasti monitahoisemmasta muutoksesta, mikä näkyy tarkasteltaessa toi-

mittajakunnassa tapahtunutta kehitystä niin yksittäisissä toimituksissa, Suomen 

Sanomalehtimiesten Liiton alaisissa paikallisyhdistyksissä kuin alan katto-

organisaatioissakin. Toimittajamäärien laskemista ei feministisessä mediatutki-

muksessa pidetä nykyisin erityisen hedelmällisenä tutkimusasetelmana278. Väitän 

päiden laskemisen olevan mediahistorian alan tutkimuksessa kuitenkin välttämä-

töntä, koska vain siten on mahdollista löytää menneisyyden kehityskulkujen mo-

ninaiset juonteet. 

2.1.2 T-ryhmä selittää osan liittojen naisjäsenkunnan kasvusta 

Toimittajan ammatti oli perinteisesti miesten hallitsema ammattiala, jonka piirissä 

naisten määrä kasvoi vähitellen 1900-luvun kuluessa. Kehitys erosi kuitenkin eri 

maissa toisistaan, ja Suomessa toimittajanaisia oli vuosisadan ensimmäisinä vuo-

sikymmeninä vähemmin kuin esimerkiksi Kanadassa tai Yhdysvalloissa279. Ky-

symys ei ollut kuitenkaan siitä, että kotimaisessa lehdistössä olisi suhtauduttu 

                                                        
274 Pesola 1974, 22, 29, 33, 51, 64–65. 
275 Pesola 1974, 64. 
276 Journalistkåren i Sverige 1970, 128. 
277 Pesola 1974, 17, 19. 
278 Ks. esim. de Bruin 2000, 225; Djerf-Pierre & Löfgren Nilsson 2004, 81–86; North 2009a, 8; Ruoho 
& Torkkola 2010, 15–17. 
279 Hakosalo et al. 2012, 474. 
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naisten tuloon kielteisemmin kuin angloamerikkalaisissa maissa, vaan erot johtui-

vat ennen kaikkea naistoimittajien työkenttien erilaisista määrittelyistä. Anglo-

amerikkalaisissa maissa varhaiset toimittajanaiset sijoittuivat suomalaisia kolle-

goitaan todennäköisemmin erilaisten naisten palstojen toimittajiksi, jotka muo-

dostuivat toimittajanaisten takuuvarmoiksi työllistäjiksi. Sen sijaan uutistoimituk-

set säilyivät 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä pääsääntöisesti naistoi-

mittajien ulottumattomissa, ja ainoastaan yksittäiset poikkeustapaukset onnistui-

vat raivaamaan tiensä toimittajan työn kovaan ytimeen.280 

Suomessa naistoimittajia palkattiin jo ennen toista maailmansotaa myös yleis-

reporttereiksi.281 Vaikka muotinäytösten kaltaiset kevyemmät aiheet, kuten myös 

toimitusten monet rutiinitehtävät, annettiin usein automaattisesti toimitusten nais-

puolisten reporttereiden vastuulle,282 ja erityisiä naisten palstojakin julkaistiin 

yksittäisissä lehdissä,283 naisten journalismilla ei näytä olleen 1900-luvun alun 

Suomessa yhtä vakiintunutta asemaa kuin angloamerikkalaisissa maissa.284 Nais-

ten sivuista ei näin ollen muodostunut erityistä naistoimittajia työllistänyttä loke-

roa, mutta ne eivät myöskään rajoittaneet yhtä vahvasti naisten toimintaa amma-

tillisella kentällä. Esimerkiksi Uusi Suomi -lehdessä vaikuttaneen Anni Voipion 

jutturepertuaariin kuuluivat 1920- ja 1930-luvulla niin tulipalot kuin oikeuden-

käynnit ja poliittiset uutisetkin.285 Muun muassa STT:n Turun aluetoimittajana 

vuosina 1920–1930 sekä Uuden Suomen päätoimituksessa vuodesta 1936 työs-

                                                        
280 Ks. esim. Chambers et al. 2004, 15–16, 33, 35–36; Lang 1999, 6, 140–142, 249–256; Marzolf 
1977, 32–33, 75–76; Whitt 2008, xvi, 39–41. 
281 Suomen tavoin naistoimittajia palkattiin yleisreporttereiksi myös Ruotsissa. Ks. esim. Lundgren 
2002, 104–105; Berger 1977, 203–205. 
282 Ks. esim. Mirja Hakon, Hilkka Huttusen, Liisa Järvelän, Sisko Noposen, Jenny Pajusen ja Annikki 
Wiirilinnan kirjoitukset. Bha5. Suomen sanomalehdistön historia -projektin arkisto (SSLHA). Helsin-
gin yliopiston keskusarkisto (HYKA). 
283 Esimerkiksi Savon Sanomissa naispuoliset uutistoimittajat vastasivat vuonna 1944 muiden töiden 
ohella Kodin piiri ja Naisten nurkka nimisistä palstoista. Naisille kohdennettuja sivuja tai palstoja on 
julkaistu myös esimerkiksi Suomenmaassa, Kansan Tahdossa ja Ilkassa. Mikkilä 2008, 206–207; 
Pirilä 1981, 348; Saarela 2006, 336; Salminen 1988, 256–257; Vuorio 2007, 132. 
284 Esimerkiksi vuonna 1937 julkaistussa sanomalehdistön matrikkelissa sanomalehtitoimittajina oli 
ainakin jossakin vaiheessa uraansa työskennellyt 21 matrikkelin 35 naisesta. Näistä 11 ilmoitti työs-
kennelleensä uutisosastolla tai kotimaan osastolla, kun taas ainoastaan neljä ilmoitti erikoisalakseen 
kodin tai lasten kysymykset. Yksi naisista sijoittui antamiensa tietojen mukaan molempiin ryhmiin. 
Kolmen naisen kohdalla työnkuva on epäselvä, mutta yksi heistä toimi lehden päätoimittajana. Lisäksi 
kahden kohdalla oli epäselvää, kuuluiko heidän toimenkuvaansa toimittajan työ vai toimituksen tuki-
tehtävät. Sanomalehtiryhmän ulkopuolelle jääneistä naisista aikakauslehtien palveluksessa työskenteli 
neljä matrikkelin naisista. Lisäksi kolme matrikkeliin kirjatuista naisista työskenteli vapaina kirjoitta-
jina ulkomailla ja kaksi kirjoitti kritiikkejä eri sanomalehdille. Loput olivat joko pakinoitsijoita tai 
lehtien taiteilijoita. Suomen sanomalehdistön matrikkeli 1937, passim. 
285 Voipio 1966, 21–22, 73–74, 82. 
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kennellyt Maija Suova286 saattoi puolestaan muistelmissaan kertoa toimitta-

januransa tähtihetkinä Mynämäen tulipalosta ja Helsingin ratapihan junaonnetto-

muudesta.287 Edelleen oululaisessa Kaiku-lehdessä uransa aloittanut Hilkka Tuk-

kimäki muisteli vuonna 1994 kirjoittaneensa jo 1930-luvulla niin urheilu-, rikos- 

kuin onnettomuusuutisiakin.288 Tasaveroisia varhaiset suomalaiset naistoimittajat 

eivät mieskollegoidensa kanssa kuitenkaan olleet, sillä toimituksissa katsottiin 

usein olevan tilaa ainoastaan yhdelle naistoimittajalle.289 

Naisten määrä toimituksissa kasvoi ensimmäisen kerran merkittävästi toisen 

maailmansodan aikana, jolloin miesten joutuminen rintamalle avasi naisille aikai-

sempaa paremmat mahdollisuudet toimitustyöhön. Toimittajakunnan kehityksen 

kannalta merkittävää on se, että valtaosa sota-aikana toimituksiin palkatusta työ-

voimasta jäi alalle rintamamiesten palattua entisiin tehtäviinsä.290 Varsinaisesti 

naistoimittajien määrä lähti kuitenkin nousuun vasta 1960- ja 1970-lukujen vaih-

teessa,291 jolloin suomalaiset naiset siirtyivät aiempaa suuremmassa määrin työ-

elämään yhteiskunnan kaikilla sektoreilla.292 Palkkatyöläistymisen ohella toimi-

tusorganisaatioiden laajeneminen sekä parantuneet koulutusmahdollisuudet hou-

kuttelivat naisia alalle.293 Kun naisia oli vuonna 1960 ollut 20 prosenttia Suomen 

Sanomalehtimiesten Liiton jäsenistä, oli heidän osuutensa kasvanut vuoteen 1970 

mennessä 26 prosenttiin ja vuoden 1979 lopulla naisia oli jo 41 prosenttia liiton 

jäsenistä294. Lukumäärällisesti naisjäsenten osuus kasvoi vuosien 1960 ja 1979 

välisenä aikana 1661 jäsenellä, mikä oli ainoastaan 237 henkilöä miesjäsenten 

lukumäärällistä kehitystä vähemmän.295 Suomen Aikakauslehdentoimittajain Lii-

tossa naiset saavuttivat vahvan jalansijan jo 1960-luvun alkupuolella, ja esimer-

kiksi vuonna 1961 naisten osuus SAL:n jäsenistöstä oli 39 prosenttia. Vuonna 

                                                        
286 Suomen sanomalehdistön matrikkeli 1937, 163. 
287 Suova 1967, 158–160, 227–229. 
288 Hilkka Tukkimäen haastattelu. SJLV94. SJLYA. 
289 Ks. esim. Pentti Kiipulan, Sisko Noposen ja Raimo Vaiston haastattelut. SJLV94. SJLYA. 
290 Ks. esim. Keränen 1979, 68; Malin-Perho 1995, 8; Pietilä 2011, 100–102; Salminen 1988, 256; 
Suistola 1999, 250, 253–254; Vuorio 2007, 130–132. 
291 Ks. esim. Keränen 1979, 68; Zilliacus-Tikkanen 2008, 142; Ruoho & Torkkola 2010, 8–10. 
292 Ks. esim. Bergholm 2012, 20–24; Julkunen 2010, 125–126; Julkunen 2009, 22–23; Kolehmainen 
1999, 63. 
293 Keränen 1984, 97; Malin-Perho 1995, 8–9. 
294 Ks. kuvio 1. luvusta 2.1.1. 
295 Naisjäsenten lukumäärä kasvoi 172:sta 1833:een vuosien 1960–1979 välisenä aikana. Miesjäsenten 
määrä kasvoi samalla aikavälillä 703:sta 2601:en. Kertomus Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 40. 
toimintavuodelta 1960–1961; Kertomus Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 59. toimintavuodelta 
1979. SJLYA. 
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1969 naisia oli 46 prosenttia jäsenistöstä, ja 1970-luvun kuluessa naiset saavutti-

vat enemmistöaseman.296 

Jäsentilastojen valossa naistoimittajakunnan kehitys näyttää edenneen hyvin 

suotuisasti, mutta kehitysten lähempi tarkastelu osoittaa, ettei muutos tapahtunut 

suoraviivaisesti. Naistoimittajien määrä ei esimerkiksi kasvanut yhtä nopeasti 

kuin lisääntynyt toimittajatarve. 1960-luvun viimeisinä vuosina toimittajatarvetta 

paikattiin ennen kaikkea uusilla miestoimittajilla, mikä käy ilmi muun muassa 

Suomen Sanomalehtimiesten Liiton jäsentilastoista297. Niiden perusteella ammat-

tikunnan kokonaismäärä kasvoi ensimmäisen kerran merkittävästi vuosina 1967–

1968. Lisäys ei kuitenkaan tapahtunut tasaisesti molempien sukupuolten kohdalla, 

sillä uusista jäsenistä 71 prosenttia oli miehiä.298 Miespuolisten jäsenten suurempi 

kysyntä näkyi myös paikallisyhdistysten jäsenkehityksessä. Esimerkiksi Turun 

Sanomalehtimiesyhdistykseen hyväksyttiin kesäkuussa 1968 jäseniksi 24 valoku-

vaajaa, toimitusharjoittelijaa ja toimittajaa, joista naisia oli vain neljä.299 Kyse oli 

kuitenkin myös mediakohtaisista eroista, sillä aikakauslehdentoimittajien piirissä 

naisten määrä kasvoi miesten määrää nopeammin vuodesta 1967 lähtien.300 Kun 

SAL:n miespuolisten jäsenten määrä kasvoi samanaikaisesti aikaisempaa hi-

taammin, muuttui liitto naisvaltaiseksi vuonna 1973.301 

Erot medioiden välillä noudattelivat keväällä 1968 lehden kustantajille lähe-

tetyn kyselyn tuloksia. Kyselyssä tiedusteltiin kustantajien arviota tulevasta toi-

mittajatarpeesta, ja tulokset osoittivat, että niin sanoma- kuin paikallislehdissäkin 

toimittajan oletusarvona oli edelleen mies, jonka työpanosta naistoimittajat saat-

toivat ainoastaan täydentää. Vastausten mukaan uusia miestoimittajia tarvittiin 

sanomalehdissä 61, kun taas ainoastaan 26 naistoimittajalle oletettiin olevan ky-

syntää. Paikallislehdissä vastaavat luvut olivat 14 miestä ja seitsemän naista. Ai-

noastaan aikakauslehdistössä naistoimittajien tarve arvioitiin miehiä hieman suu-

                                                        
296 Ks. kuvio 2. luvusta 2.1.1. 
297 Ks. kuvio 1. luvusta 2.1.1. 
298 Vuosina 1967–1968 naisjäsenten määrä kasvoi Suomen Sanomalehtimiesten Liitossa 102:lla ja 
miesjäsenten määrä 253:lla. Kokonaisuutenaan liiton jäsenkanta kasvoi 355 jäsenellä. Kertomus 
Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 47. toimintavuodelta 1967; Kertomus Suomen Sanomalehtimies-
ten Liiton 48. toimintavuodelta 1968. SJLYA. 
299 Turun Sanomalehtimiesyhdistyksen toimintakertomus vuodelta 1968. Turun Sanomalehtimiesyh-
distyksen yksityisarkisto (TSYA). 
300 Vuosina 1967–1969 Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liiton jäsenistössä miesten määrä väheni 
21:llä, kun samanaikaisesti naisjäsenten määrä kasvoi 36:lla. Kokonaisuudessaan jäsenkunta kasvoi 15 
jäsenellä. 
301 Ks. kuvio 2. luvusta 2.1.1. ”SAL:n jäsenet 1973”. Aikakauslehden Toimittaja 1/1973, 3–34. 
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remmaksi.302 Asenteiden vähittäisestä muutoksesta kertoo kuitenkin se, että vuo-

den 1973 komiteanmietinnössä tulevaa toimittajatarvetta ei enää eroteltu suku-

puolen mukaan.303 Naisten osuus toimittajakunnassa vahvistuikin 1970-luvun 

alussa. Tämä näkyi esimerkiksi Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksessä, 

jonka uusista jäsenistä yli puolet oli vuonna 1971 ensimmäistä kertaa naisia.304 

Samanaikaisesti Suomen Sanomalehtimiesten Liiton jäsenrekisteriin merkittiin 

naisille lähes 10 prosenttia suurempi osuus kuin vuonna 1970.305 Onkin paikal-

laan kysyä, muuttuiko suhtautuminen naistoimittajiin jostakin syystä merkittävästi 

juuri 1960- ja 1970-lukujen taitteessa. Vai onko SSL:n sukupuolirakenteessa ta-

pahtuneeseen mullistukseen löydettävissä jokin muu selitys? 

Tulkintani mukaan SSL:n äkillisessä naisistumisessa on osittain kyse tilastol-

lisesta näköharhasta. Osa naispuolisen jäsenkunnan kasvusta vuosina 1970–1971 

selittyy nimittäin naisvaltaisen Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liiton liitty-

misellä Suomen Sanomalehtimiesten Liiton jäsenjärjestöksi. Toisin sanoen SAL 

toi vuonna 1971 SSL:n jäsenistöön 506 uutta jäsentä,306 joista naisia oli 48 pro-

senttia.307 Vaikka osa SAL:n naisjäsenistä oli mitä todennäköisimmin uusia jäse-

niä, osoittautuu Suomen Sanomalehtimiesten Liiton uusien naisjäsenten osuuden 

kasvu näin ollen todellisuutta pienemmäksi. Naispuolisten jäsenten määrän huo-

mattava nousu selittyy kuitenkin myös liiton jäsenkriteereissä tapahtuneilla muu-

toksilla. SSL:n vuonna 1967 tekemän sääntömuutoksen jälkeen toimitusharjoitte-

lijat ja lehtikuvaajat hyväksyttiin liiton jäseniksi heinäkuusta 1968 lähtien308. 

Vuosina 1970 ja 1971 jäsenkelpoisuuden saavuttivat puolestaan arkistotoimihen-

                                                        
302 Komiteanmietintö 1969:A 19, 50, 91. 
303 Komiteanmietintö 1973:158, 5–6. 
304 Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen toimintakertomus vuodelta 1971. Da:2. Pohjois-
Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen arkisto (PSSYA). Oulun maakunta-arkisto (OMA). 
305 Naisten osuus Suomen Sanomalehtimiesten Liiton jäsenistä kasvoi 25,5 prosentista 35,3 prosenttiin 
vuosina 1970–1971. Kertomus Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 50. toimintavuodelta 1970; Ker-
tomus Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 51. toimintavuodelta 1971. SJLYA. 
306 Toimintakertomus Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 51. toimintavuodelta 1971. SJLYA. 
307 Aikakauslehden Toimittajan numerossa 1/1971 julkaistussa jäsenluettelossa jäsenten määrä on 
neljä henkilöä suurempi kuin SSL:n toimintakertomuksessa ilmoitettu lukumäärä. Koska toimintaker-
tomuksessa ei ole eritelty nais- ja miesjäsenten määriä, on naisten prosentuaalinen osuus laskettu 
SAL:n vuoden 1971 jäsenluettelosta. Sen mukaan liittoon kuului 244 naista ja 266 miestä. ”SAL:n 
jäsenet v 1971”. Aikakauslehden Toimittaja 1/1971, 3–19. 
308 Liittohallituksen selostus liiton toiminnasta ja taloudesta kolmivuotiskaudelta 1968–1971. Liittoko-
kousasiakirjoja 1971. Liite 1. Ca:5. SJLAI. KA. Ks. myös Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyk-
sen toimintakertomus vuodelta 1968. Da:1. PSSYA. OMA; Turun Sanomalehtimiesyhdistyksen toi-
mintakertomus vuodelta 1968. TSYA. 
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kilöt, uutisten lähettäjät sekä vastaanottajat, oikolukijat, kopistit ja valokuvausla-

borantit.309 

Säilyneiden asiakirjojen perusteella on mahdotonta sanoa, kuinka suuri osa 

jäsenkunnan noususta selittyy uusilla työntekijäryhmillä ja jäsenkriteereiden väl-

jentymisellä. Ei voida myöskään sanoa täsmällisesti, miten tämä toimittajakunnan 

ulkopuolinen jäsenkunta jakautui sukupuolen mukaan, sillä aineistosta löytyneet 

yksittäiset tiedonpalaset eivät ole yhteismitallisia keskenään. Vuoden 1968 osalta 

esimerkiksi tiedetään jäsenmäärän kasvaneen kokonaisuudessaan 27 prosentilla, 

mistä lehtikuvaajien osuus oli noin 18 prosenttia.310 Koska lehtikuvaajissa oli 

1960- ja 1970-luvulla ainoastaan muutamia naisia,311 jäsenkunnan nousu koostui 

tältä osin suurimmaksi osaksi uusista miesjäsenistä. Toisaalta 1980-luvun alussa 

arkistonhoitajista, uutisten vastaanottajista, konekirjoittajista, oikolukijoista, toi-

mituksen sihteereistä ja telexinhoitajista koostunut naisvaltainen t-ryhmä muodos-

ti keskimäärin 10,5 prosenttia toimitusten henkilökunnasta,312 minkä voidaan 

olettaa vastanneen heidän osuuttaan myös SSL:n jäsenistössä. Kokonaisuudessaan 

t-ryhmäläisten, valokuvaajien ja eläkkeelle siirtyneiden jäsenten osuus liiton jä-

senmäärästä oli järjestösihteeri Seppo Sadeojan arvion mukaan 17 prosenttia 

vuonna 1973.313 

Vuoden 1971 toimintakertomuksessa Turun Sanomalehtimiesyhdistyksen hal-

litus totesi yhdistyksen jäsenmäärän nousseen kuluneen vuoden aikana ennen 

kaikkea uusien t-ryhmäläisten ansiosta.314 Toimitusteknisen henkilökunnan liitty-

minen yhdistykseen olikin suurimmillaan muutama vuosi sääntömuutoksen jäl-

keen, minkä kuluessa sen osuus jäsenmäärästä vakiintui noin 13 prosenttiin.315 T-

ryhmä myös muodostui hieman valokuvaajien joukkoa suuremmaksi. Esimerkiksi 
                                                        
309 Liittohallituksen selostus liiton toiminnasta ja taloudesta kolmivuotiskaudelta 1968–1971. Liittoko-
kousasiakirjoja 1971. Liite 1. Ca:5. SJLAI. KA; ”Sääntöjä muutettiin”. SSL:n 50-vuotisliittokokous 
29.–31.5.1971, 6. SJLYA; Liittohallituksen selostus liiton toiminnasta ja taloudesta kolmivuotiskau-
delta 1971–1974. Liittokokousasiakirjoja 1974. Liite 1. Kotelo 1. SJLAII. KA. Ks. myös Turun Sa-
nomalehtimiesyhdistyksen toimintakertomus vuodelta 1971. TSYA.  
310 Suomen Sanomalehtimiesten Liittoon liittyi vuoden 1968 aikana 445 uutta jäsentä, joista lehtiku-
vaajia oli 80. Kun uusien jäsenten määrästä vähennettiin liiton jäsenyydestä poistetut jäsenet, oli 
jäsenmäärän nettolisäys 355 jäsentä. Toimintakertomus Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 48. toi-
mintavuodelta 1968. SJLYA. 
311 Naisvalokuvaajien pieni osuus käy ilmi muun muassa Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liiton 
jäsenluetteloista, jotka julkaistiin vuosittain liiton jäsenlehdessä. Esimerkiksi vuonna 1971 liittoon 
kuului 13 valokuvaajaa, jotka kaikki olivat miehiä. ”SAL:n jäsenet v 1971”. Aikakauslehden Toimitta-
ja 1/1971, 3–20. Ks. myös Anja Hallan haastattelu. SJLV94. SJLYA. 
312 Keränen siteeraa Leevi Korkkulaa. Keränen 1984, 84. 
313 Pesola 1974, 18. 
314 Toimintakertomus vuodelta 1971. TSYA. 
315 Ks. toimintakertomusten liitteenä olevat jäsenluettelot vuosilta 1972–1975. TSYA. 
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vuoden 1975 jäsenluettelossa naisjäsenistä muita kuin toimittajia oli 13 prosenttia, 

kun taas miesjäsenistä toimittajakuntaan kuulumattomia oli ainoastaan 8 prosent-

tia.316 1970-luvun alkuvuosina uusista naisjäsenistä vähintään lähes puolet, usein 

yli puolet, olikin t-ryhmäläisiä.317 Samanaikaisesti yhdistyksen jäsenyydestä toi-

sen paikallisyhdistyksen alaisuuteen siirtymisen tai alalta lähtemisen vuoksi pois-

tuneiden naisten määrä kasvoi selvästi edelliseen vuosikymmeneen verrattuna.318 

Koska jäsenkriteerit eivät olleet aikaisemmin hyväksyneet t-ryhmän edustajia, 

yhdistyksen jäsenyydestä poistuneet naiset olivat mitä todennäköisimmin toimit-

tajia. 

Turun Sanomalehtimiesyhdistyksen jäsenkunnan tarkastelu osoittaa myös 

sen, ettei kehitys edennyt paikallisyhdistysten tasolla välttämättä samassa tahdissa 

kuin valtakunnallisessa liitossa. Turkulaisten toimittajanaisten suhteellinen osuus 

kasvoi 1960- ja 1970-lukujen taitteessa varsin verkkaisesti. Esimerkiksi vuonna 

1966 naistoimittajien osuus jäsenkunnasta oli ollut jo 36 prosenttia,319 eikä se 

noussut vuonna 1975 kuin muutaman prosentin korkeammaksi: toimittajista nai-

sia oli 38 prosenttia ja miehiä 62 prosenttia.320 Mentäessä ajassa vielä hieman 

taaksepäin huomataan naistoimittajien määrän kuitenkin nousseen voimakkaasti 

1960-luvun alun tilanteesta: vuoden 1975 loppuun mennessä naisten määrä oli yli 

kaksinkertaistunut. Turun alueella kehitys tapahtuikin nopeimmin juuri 1960-

luvun alkupuolella. Selityksenä tähän voidaan pitää sitä, että alueen lukuisista 

sanomalehdistä huolimatta yhdistys kuului vuoden 1960 alussa 16 prosentin nais-

jäsenistöllä paikallisyhdistysten keskikastiin,321 ja näin ollen sen piirissä oli jo 

1960-luvun alussa tilausta uusille toimittajanaisille. Tämä puolestaan vähensi 

toimittajanaisten kysyntää 1960- ja 1970-lukujen taitteessa. 

Hieman t-ryhmäläisten jälkeen SSL:n jäseneksi hyväksyttiin vuonna 1973 

paikallislehdentoimittajien ryhmä,322 jossa naisia oli perinteisesti ollut enemmän 

kuin sanomalehdentoimittajissa. Naisten osuus alan kattojärjestön jäsenkunnassa 

kasvoikin vuosina 1972 ja 1973 ensimmäistä kertaa miesjäsenten määrää nope-

                                                        
316 Kertomus toimintavuodelta 1975, jäsenluetteloliite. TSYA. 
317 Kertomukset toimintavuosilta 1971–1974. TSYA. 
318 Tämä käy ilmi vertaamalla 1960- ja 1970-lukujen toimintakertomuksia toisiinsa. Vuosina 1960 
sekä 1962–1966 jäsenyydestä poistui kokonaan tai toiseen jäsenyhdistykseen siirtymisen vuoksi 10 
naista. Vuosina 1971–1975 jäsenyydestä poistui samoista syistä 27 naista. Turun Sanomalehtimiesyh-
distyksen toimintakertomukset toimintavuosilta 1960, 1962–1966 ja 1971–1975. TSYA. 
319 Jäsenluettelo 20.2.1966. TSYA. 
320 Kertomus toimintavuodelta 1975, jäsenluetteloliite. TSYA. 
321 Kertomus Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 39. toimintavuodelta 1959–1960. SJLYA. 
322 Leila Välkevirran luentokäsikirjoitus vuodelta 1979. Välkevirta 1979, 76–79. SJLYA. 
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ammin.323 Tämän jälkeen uudet jäsenet edustivat varsin tasaisesti molempia su-

kupuolia, ja tarkasteltaessa jäsenmäärän kehitystä aikavälillä 1973–1979 voidaan 

todeta naisten määrän nousseen vain lievästi miesten määrää nopeammin.324 Kos-

ka naisten määrä oli aikaisemmin kasvanut selkeästi hitaammin, tarkoitti tämä 

ammattialan vähittäistä naisistumista. Vastaavaan on ruotsalaisessa kontekstissa 

kiinnittänyt huomiota Margareta Berger, jonka mukaan naistoimittajien suhteelli-

nen osuus kasvoi vuosina 1965–1975 miesten osuutta nopeammin, vaikka määräl-

lisesti miestoimittajia tulikin edelleen alalle enemmän325. 

Suomalaisessa toimittajakunnassa tapahtunut sukupuolijakauman tasautumi-

nen oli huomattavan nopeaa, kun sitä vertaa muissa Skandinavian maissa tapah-

tuneisiin muutoksiin. Lähimmäksi suomalaisia lukuja päästiin Ruotsissa, jossa 

naisten määrä sanomalehdistössä nousi 15 prosentista 25 prosenttiin vuosina 

1965–1975,326 ja vuoteen 1989 mennessä naistoimittajakunnan osuus oli jo lähes 

40 prosenttia. Norjassa valtaosa toimittajista oli vuonna 1965 tehdyn tutkimuksen 

mukaan tullut alalle toisen maailmansodan jälkeen, ja toimittajakunnan määrä 

kasvoi Suomen ja Ruotsin tavoin.327 Naistoimittajien määrissä norjalainen am-

mattikunta jäi kuitenkin selkeästi jälkeen muiden Pohjoismaiden tilanteesta. 

Vuonna 1965 paikallisen journalistiliiton Norsk Presseforbundetin jäsenistä 10 

prosenttia oli naisia, ja vuoteen 1974 mennessä heidän osuutensa oli noussut ai-

noastaan 14 prosenttiin. Norjan tavoin naistoimittajat olivat Ruotsia ja Suomea 

selkeämmin aliedustettuina myös Tanskassa. Maan toimittajakunnasta ei ole tehty 

vastaavia tutkimuksia kuin Ruotsista ja Norjasta, mutta tietoa naistoimittajien 

määrästä ja asemasta on ollut mahdollista kerätä Ruotsissa julkaistuista aikalais-

teksteistä. Sveriges Radion henkilöstölehdessä muun muassa kerrottiin vuonna 

1976 naistoimittajien osuuden olevan Tanskassa vain 15 prosenttia koko toimitta-

jakunnasta.328 Journalisten-lehdessä puolestaan kirjoitettiin tanskalaisten toimitta-

jien huonosta työllisyystilanteesta vuonna 1979. Toimittajan mukaan ongelma 

kosketti ennen kaikkea naisia, joista 12 prosenttia oli työttömänä, kun samanai-

kaisesti miestoimittajista vain 5 prosenttia oli jäänyt työttömäksi. Naisten osuu-

                                                        
323 Ks. kuvio 1. luvusta 2.1.1. 
324 Vuosina 1973–1979 miesjäsenten määrä kasvoi 548:lla ja naisjäsenten määrä 607:lla. Kokonaisuu-
dessaan jäsenkunta kasvoi 1155 jäsenellä. Kertomus Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 53. toiminta-
vuodelta 1973; Kertomus Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 59. toimintavuodelta 1979. SJLYA. 
325 Berger 1977, 275. Ks. myös Weibull 1991b, 24. 
326 Jonsson 2002, 141. 
327 Lorentzen & Høyer 1976, 2–10. 
328 Eva Bendix, ”Så här har vi tacklat problemen i Danmark. Kurs för toppmän om rollspel”. Nya 
Antennen 2/1976, 6. 
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deksi koko ammattikunnasta kerrottiin 18 prosenttia,329 eikä se kasvanut vuoteen 

1980 mennessä 20 prosenttia suuremmaksi.330 

2.1.3 Kaikkien toimitusten ovet eivät aukene naisille yhtä helposti 

Olen edellä esittänyt naistoimittajien lukumäärän nousseen Suomessa 1960- ja 

1970-lukujen kuluessa. Naiset eivät kuitenkaan sijoittuneet tasaisesti eri me-

dioihin, vaan toiset paikat aukenivat heille todennäköisemmin kuin toiset. Esi-

merkiksi vuonna 1969 lehtityössä toimineiden naistoimittajien osuus oli suurin 

pääkaupunkiseudun sanomalehdistössä, jossa heitä oli 32 prosenttia toimittajista. 

Muualla Suomessa naisten osuus sanomalehdentekijöistä oli 20–21 prosenttia ja 

paikallislehdissä 23 prosenttia. Kaikkein suurin työllistäjä oli kuitenkin aikakaus-

lehdistö, jonka toimittajista 38 prosenttia oli naisia. Iältään naistoimittajakunta oli 

varsin nuorta, sillä noin puolet sanomalehtien toimittajista oli alle 30-vuotiaita, ja 

tämän ikäryhmän osuus oli suurin myös paikallis- ja aikakauslehdentoimittajissa. 

Yli 45-vuotiaita naistoimittajia oli kyselyn mukaan ainoastaan 17 prosenttia. 

Miesten osuus oli lähes kaikissa ikä- ja lehtiryhmissä naisia suurempi,331 mutta 

tutkimuksessa saatettiin jo todeta tilanteen olevan lähivuosina muuttumassa. No-

peimmin sukupuolijakauman arvioitiin muuttuvan aikakauslehdistössä.332 

Koulutuskomitean arvio näyttää osuneen oikeaan, sillä Raili Pesolan aineis-

tossa naispuolisten aikakauslehdentoimittajien osuus oli noussut jo 49 prosenttiin, 

kun taas sanomalehdentoimittajista edelleen vain 26 prosenttia oli naisia.333 Näi-

den väliin jäivät sähköisen puolen toimittajat, joista vuonna 1971 toteutetun, 

Yleisradion työolosuhteita kartoittaneen tutkimuksen mukaan naisia oli 32 pro-

senttia,334 ja Juhani Wiion vuonna 1972 tekemän pro gradu -työn mukaan 35 pro-

senttia. Yleisradion sisälläkin naisten mahdollisuudet sijoittua toimittajiksi vaihte-

livat. Vuosina 1958–1972 työskennelleistä radiotoimittajista naisia oli 38 prosent-

tia, kun taas television puolella naistoimittajien osuus nousi ainoastaan 27 pro-

senttiin ja aluetoimituksissa 33 prosenttiin. 1960-luvulla tapahtunut televisiotoi-

                                                        
329 Birgit Lundin, ”Danska journalister manar FN proklamera ‘arbetslöshetsår’”. Journalisten 6/1979, 
10. 
330 Birgit Lundin, “Danska journalister kräver: bort med Bogart-myten”. Journalisten 10/1980, 12–13, 
28. 
331 Ainoastaan alle 30-vuotiaissa aikakauslehdentoimittajissa naisten osuus oli miehiä suurempi. Komi-
teanmietintö 1969:A 19, 60. 
332 Komiteanmietintö 1969:A 19, 59–60. 
333 Pesola 1974, 42. 
334 Minkkinen 1971, 2. 
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minnan kasvu näkyi kuitenkin siten, että määrällisesti naispuolisia televisio- ja 

radiotoimittajia oli vuonna 1972 lähes yhtä paljon.335 Näyttääkin siltä, että nais-

toimittajat saivat helpoimmin töitä aikakauslehdistöstä tai radiosta, kun taas uu-

tismediat olivat 1970-luvun alussa edelleen miesvaltaisia. Tämä ei ollut miten-

kään poikkeavaa, sillä esimerkiksi Ruotsissa valtaosa alalle 1970- ja 1980-luvulla 

tulleista naistoimittajista sijoittui aikakaus- ja iltapäivälehtiin, kun taas suuret 

sanomalehdet säilyivät miesten valta-alueena336. Anita Wernerin tutkimuksen 

mukaan norjalaisista naistoimittajista 29 prosenttia työskenteli vuonna 1965 pai-

kallislehdissä, 7 prosenttia suurissa sanomalehdissä ja 4 prosenttia pienissä sano-

malehdissä.337 Jako naisten ja miesten medioihin näkyi myös vuonna 1974, jolloin 

norjalaisnaiset työllistyivät todennäköisimmin viikkolehtien ja radion palveluk-

seen kuin sanomalehdistöön.338 

Vaikka uutismediat säilyivät miesten valta-alueena, osa suomalaisen naistoi-

mittajakunnan kasvusta sijoittui myös niihin. Tämä näkyi esimerkiksi sanomaleh-

dissä työskennelleiden naisten osuudessa, joka kasvoi vuoden 1954 jälkeen 12,5 

prosentista339 23,5 prosenttiin vuoteen 1968 mennessä.340 Tämän jälkeen toimitta-

jakunnan kasvu edelleen kiihtyi, kuten olen edellä osoittanut, ja Pesolan tulosten 

mukaan sanomalehtinaisten osuus oli 26 prosenttia vuonna 1973341. Naisten mää-

rän kehitys ei kuitenkaan tapahtunut automaattisesti nousujohteisesti, vaan toimi-

tusten välillä oli eroja naistoimittajien suhteellisen osuuden kehityksessä. Osassa 

toimituksista muutos oli hyvinkin dramaattinen, kun taas toisissa naisten suhteel-

linen osuus saattoi jopa laskea. 

Esimerkkinä naistoimittajakunnan suhteellisen osuuden vähittäisestä kasvusta 

voidaan käyttää Turun alueen suurinta suomenkielistä sanomalehteä Turun Sano-

mia.342 Monien muiden lehtitalojen tavoin alueensa valtalehden toimitus kasvoi 

1960- ja 1970-luvun kuluessa voimakkaasti. Vuonna 1960 päätoimituksessa ja 

                                                        
335 Wiio 1973, 27–29. 
336 Weibull 1991b, 29–30, 34. 
337 Werner 1966, 13–14. 
338 Lorentzen & Høyer 1976, 43–44. 
339 Vuonna 1954 Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 900 jäsenestä 174 oli naisia. Raino Vehmaksen 
mukaan 65 prosenttia toimittajanaisista työskenteli sanomalehdissä. Lehdistön matrikkeli 1954; Veh-
mas 1963, 133–135. 
340 Vuonna 1968 sanomalehdentoimittajista oli Lehtimiesten koulutuskomitean mietinnön mukaan 
miehiä 76,5 prosenttia. Komiteanmietintö 1969:A 19, 50. 
341 Pesola 1974, 42. 
342 Olen laskenut toimittajien lukumäärässä ja sukupuolijakaumassa tapahtuneen kehityksen Harri 
Kalvan Turun Sanomien historiateokseen kokoaman työntekijäluettelon perusteella. Luettelo sisältää 
tiedot siitä, milloin työntekijä on aloittanut ja lopettanut työnsä lehden palveluksessa sekä minkälaisis-
sa työtehtävistä tämä on toiminut. Kalpa 1984, 528–537. 
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lehden aluetoimituksissa työskenteli vain 32 toimittajaa, mutta huippuvuoteen 

1975 mennessä Turun Sanomat oli muuttunut 75 toimittajan työyhteisöksi. Lu-

kumääräisesti näkyvin muutos tapahtui vuosien 1965 ja 1970 välillä, jolloin mies-

toimittajien määrä kohosi 34:stä 58:aan ja naisten osuus nousi kuudesta 14:ään. 

Merkille pantavaa kuitenkin on, että valtaosa toimittajakunnan lisäyksestä tapah-

tui miestoimittajien avulla, eikä naistoimittajien määrä lisääntynyt erityisen nope-

asti. Korkeimmillaankin heidän osuutensa toimittajien määrästä nousi 25 prosent-

tiin, mikä tapahtui vuonna 1975 toimituksen kokoonpanon ollessa tutkittavana 

ajanjaksona suurimmillaan. Vuonna 1979 naisten osuus oli sen sijaan laskenut 22 

prosenttiin,343 eikä kehitys näin ollen edennyt suoraviivaisesti kohti sukupuolten 

määrällistä tasa-arvoa. 

 

Kuvio 3. Turun Sanomien toimittajat 1960–1979. Lähde: Kalpa 1984. 

Turun Sanomien ohella kuopiolainen Savon Sanomat tarjoaa esimerkin toimituk-

sesta,344 jossa kehitys ei edennyt suoraviivaisen nousujohteisesti. Itse asiassa nais-

toimittajien suhteellinen osuus pieneni koko ajan, ja lukumääräisestikin naisten 
                                                        
343 Ks. kuvio 3. 
344 Tiedot Savon Sanomien toimittajamäärissä tapahtuneesta kehityksestä perustuvat Kaija Piirosen 
vuonna 1982 julkaisemaan tutkimukseen Kuopion lehdistön historiasta. Piironen on jaotellut tutki-
muksessaan eri lehtien toimittajamäärissä tapahtuneen kehityksen sukupuolen mukaan. Piironen 1982, 
368. 
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osuus säilyi lähes muuttumattomana vaihdellen neljästä kuuteen vuosina 1960–

1979.345 Tähän on kiinnittänyt huomiota myös Savon Sanomien historian kirjoit-

tanut Kaija Vuorio, jonka mukaan toimituksessa oli 1970-luvun lopulla ”naistoi-

mittajia vain kourallinen ja hekin tulivat ja menivät”.346 

 

Kuvio 4. Savon Sanomien toimittajat 1960–1979. Lähde: Piironen 1982. 

Mikä selittää sitä, ettei kasvanut naistoimittajakunta saanut jalansijaa Kuopion 

alueen valtalehdessä347? Yhtäältä kehitys selittyy toimituksen pienellä koolla. 

Vaikka toimituksen koko tutkittuina vuosikymmeninä kasvoi 23 toimittajasta 

41:een,348 tapahtui toimittajaresurssien lisääminen pienessä lehdessä vaatimatto-

mammin kuin Turun Sanomien kaltaisessa suuressa toimituksessa. Toisin sanoen 

                                                        
345 Ks. kuvio 4. 
346 Vuorio 2007, 218. 
347 1960-luvun kuluessa Savon Sanomat nousi myös Kuopion kaupungissa levikiltään ohi Savo-
lehden. Maakunnallisesti Savon Sanomilla oli ollut ykköslehden asema jo tätä ennen. Tommila & 
Salokangas 1998, 257. 
348 Kaija Piirosen tilasto poikkeaa 1970-luvun jälkipuoliskon osalta hieman Kaija Vuorion Savon 
Sanomien historiateoksessa esittämistä luvuista. Vuorion mukaan toimittajia olisi ollut 1970-luvun 
jälkipuoliskolla jo yli 50, kun Piirosen mukaan toimittajia oli enimmillään 41. Vuorio ei ole kiinnittä-
nyt tutkimuksessaan täsmällisesti huomiota sukupuolijakaumassa tapahtuneeseen kehitykseen. Piiro-
nen 1982, 368; Vuorio 2007, 218. 
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toimittajakunnan kasvu selittyy uusilla erikoistoimittajan vakansseilla sekä johto-

portaan viroilla, jotka täytettiin ajan tavan mukaisesti miestoimittajilla. Toimitus-

hierarkian kehittyminen näkyi uutispäällikön ja kolmannen toimitussihteerin va-

kanssien perustamisena. Toimittajien erikoistumisen vaateisiin vastattiin puoles-

taan perustamalla taloustoimittajan ja ulkomaantoimittajan vakanssit sekä vahvis-

tamalla kulttuuri-, urheilu- ja kaupunkitoimituksia.349 Toimituksessa näyttää myös 

vallinneen 1960-luvun alussa käsitys naistoimittajista mieskollegoidensa täyden-

täjinä. Vuorion historiateoksen mukaan vuonna 1962 hahmotellussa organisaatio-

uudistuksessa asetettiin nimittäin tavoitteeksi, että kuudesta uutistoimittajasta 

kaksi olisi ollut naisia, mikä olisi tarkoittanut yhtä naista kumpaankin työvuo-

roon350. 

Toimittajakunnan lisääntyminen tapahtui myös Turun Sanomissa erikoistumi-

sen ja hierarkisoitumisen kautta, mutta suuremmassa toimituksessa naisilla oli 

paremmat mahdollisuudet erikoistoimittajan pesteihin. Esimerkiksi Lisa Ahlblad 

oli jo vuodesta 1945 hoitanut paitsi ajanvieteosastoa myös kirjoittanut kauppa-

osaston artikkeleita. Paula Hätönen työskenteli puolestaan kaupallisena toimitta-

jana vuosina 1969–1975 ja Eeva-Liisa von Hellens lehden ulkomaantoimittajana 

vuosina 1970–1974.351 Toisin sanoen erikoistoimittajan tehtävät avasivat myös 

naisille aikaisempaa enemmän mahdollisuuksia työskennellä sanomalehdissä, 

mutta tämä edellytti sitä, että perustetut erikoisosastot olivat riittävän suuria. Pie-

nemmissä lehdissä, joissa erikoisosastoihin ei ollut mahdollisuutta panostaa isojen 

lehtitalojen tavoin, toimitustehtävien eriytyminen suosi edelleen lähinnä miehiä. 

Vastaavaan tulokseen päätyivät norjalaista toimittajakuntaa tutkineet Pål Eilert 

Lorentzen ja Svennik Høyer, joiden mukaan naisten mahdollisuudet työskennellä 

toimittajina olivat vuonna 1974 paremmat suurissa kuin pienissä toimituksissa, ja 

myös yksittäisten toimitusten sisällä naiset sijoittuivat todennäköisimmin suuriin 

kuin pieniin toimitusosastoihin352. Suurempien toimitusten laajemmat työmahdol-

lisuudet näkyivät myös vuoden 1968 toimittajakyselyn tuloksissa. Kyselyn mu-

kaan alle 30-vuotiaita toimittajia oli pääkaupunkiseudun sanomalehdissä jopa 47 

prosenttia, ja koko maassa nuorten sanomalehdentoimittajien osuus nousi 40 pro-

senttiin. Samanaikaisesti paikallis- ja aikakauslehdissä suurimman toimittajaryh-

män muodostivat 30–44-vuotiaat,353 mikä viittaa siihen, ettei näissä avautunut 

                                                        
349 Vuorio 2007, 160–163, 210–211. 
350 Vuorio 2007, 164. 
351 Kalpa 1984, 528–529. 
352 Lorentzen & Høyer 1976, 43–44. 
353 Komiteanmietintö 1969:A 19, 56–57. 
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yhtä runsaasti uusia työpaikkoja kuin suurimmissa sanomalehdissä. Myös Raili 

Pesolan kyselytutkimuksen mukaan lähes puolet toimittajista asui keväällä 1973 

Uudenmaan läänissä ja lähes 90 prosenttia oli joko muuttanut maaseudulta kau-

punkiin tai kauppalaan tai pysynyt kaupungissa tai kauppalassa354. 

On kuitenkin hyvä muistaa, ettei yksittäisiä toimituksia ole mahdollista pa-

kottaa jäykkään kaavaan, vaan toimittajamäärän kehitykseen saattoivat vaikuttaa 

monet eri tekijät. Pirjo Santonen on Uudenkaupungin Sanomien historiateoksessa 

kertonut anekdootin siitä, kuinka naistoimittaja palkattiin vuonna 1961 lehden 

toimitukseen heti seuraavana päivänä, kun hän oli muuttanut kaupunkiin. Pienellä 

paikkakunnalla lehteen oli vaikea saada henkilökuntaa ja näin ollen ammattitausta 

takasi Santosen mukaan toimittajanaiselle heti työpaikan.355 Kuopiolaisessa Savo-

lehdessä toimittajien määrä lisääntyi puolestaan koko 1960-luvun aikana ainoas-

taan kahdella toimittajalla, joista molemmat olivat naisia. Kaija Piirosen mukaan 

toimittajamäärää ei ollut mahdollista lisätä tämän enempää lehden taloudellisten 

vaikeuksien vuoksi.356 Huomio on linjassa Esko Keräsen päätelmän kanssa, jonka 

mukaan nimenomaan pienet, puoluesidonnaiset lehdet joutuivat koventuneen 

lehtikilpailun myötä vaikeuksiin.357 Voidaankin kysyä, selittyykö uusien naistoi-

mittajien palkkaaminen Savo-lehdessä sillä, että heille oli mahdollista maksaa 

miehiä huonompaa palkkaa. Ainakaan kattavasti tätä selitystä ei voida käyttää, 

sillä matalaa profiilia uusien toimittajien palkkaamisessa pidettiin myös Kansan 

Tahdossa,358 jossa toimituksen vahvuus kasvoi vuosien 1960 ja 1979 välisenä 

aikana kuudella toimittajalla. Vaikka naistoimittajien suhteellinen osuus kasvoi 8 

prosentista 24 prosenttiin, nais- ja miestoimittajien lisäys oli määrällisesti yhtä 

suuri verrattaessa vuosia 1960 ja 1979.359 Kansan Tahdon historian kirjoittaneen 

Tauno Saarelan mukaan toimittajamäärän kasvu liittyi lehden sivumäärän lisäämi-

seen, kun taas lehden levikin lasku ei hänen tulkintansa mukaan heijastunut siihen 

paljoakaan.360 Taloudellinen motiivi ei näytäkään avanneen naistoimittajille aiem-

paa parempia mahdollisuuksia Kansan Tahdon palkkalistoille. Koska toimituksen 

palkkalistoilta poistui samanaikaisesti eri syistä johtuen pääasiallisesti miestoimit-

                                                        
354 Pesola 1974, liitetaulukot 5. ja 8. 
355 Santonen 1990, 123–124. 
356 Piironen 1982, 394–395. 
357 Keränen 1984, 26–28, 34. 
358 Tiedot toimittajamäärässä ja sen sukupuolijakaumassa tapahtuneesta kehityksestä on kerätty Tauno 
Saarelan Kansan Tahdon historiateokseen kokoamasta toimittajaluettelosta. Saarela 2006, 431–433. 
359 Ks. kuvio 5. 
360 Saarela 2006, 330. 
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tajia,361 toimituksen uudet jäsenet olivat edelleen todennäköisemmin miehiä kuin 

naisia. 

 

Kuvio 5. Kansan Tahdon toimittajat 1960–1979. Lähde: Saarela 2006. 

Pääkaupunkiseutu tarjosi tarkasteltavana olevan ajanjakson alkuvaiheessa nais-

toimittajille parhaimmat mahdollisuudet työllistyä sanomalehdistöön, ja naistoi-

mittajakunnan osuus näyttää ainakin osittain olleen sidoksissa toimituksen maan-

tieteelliseen sijaintiin. Hyvänä esimerkkinä tästä voidaan pitää Helsingin Sano-

mia, jossa naistoimittajia oli jo vuonna 1963 enemmän kuin sanomalehdissä 

yleensä. Sanoma Osakeyhtiön julkaistun henkilökuntaluettelon mukaan vakitui-

sesti Helsingin Sanomissa työskenteli 18 naistoimittajaa ja 50 miestoimittajaa, 

mikä tarkoitti naistoimittajakunnan muodostaneen neljäsosan toimituksen vah-

vuudesta. Laskettaessa mukaan aluetoimittajat ja eri alojen vakituiset avustajat 

nousi naisten osuus jopa 28 prosenttiin.362 Helsingin Sanomien tavoin pääkaupun-

kiseudulla julkaistussa Suomenmaassa oli 1960-luvulla jopa valtakunnan ykkös-

lehteä vankempi naistoimittajaedustus. Kattavia henkilökuntaluetteloita on löy-

                                                        
361 Saarela 2006, 330–333, 431–433. 
362 Henkilöluettelo 1963. Sanoma Osakeyhtiön arkisto (SOA). Päivälehden arkisto (PLA). 
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dettävissä ainoastaan vuosilta 1966 ja 1968,363 mutta yksinomaan niiden perus-

teella voidaan havaita naistoimittajien osuuden nousseen lähes 40 prosenttiin.364 

Tämän jälkeen kehitys ei kuitenkaan edennyt kummassakaan lehdessä erityisen 

nousujohteisesti, vaan naistoimittajien määrä näyttäisi saavuttaneen niissä jonkin-

laisen lakipisteen. Suomenmaassa naistoimittajien määrä nousi seuraavan parin-

kymmenen vuoden aikana ainoastaan parilla prosentilla, sillä aikavälillä 1977–

1985 työskennelleistä toimittajista naisia oli 43 prosenttia.365 Helsingin Sanomis-

sa kehitys eteni rivakammin, mutta vuoteen 1989 mennessäkin366 naistoimittajien 

osuus oli noussut ainoastaan 41 prosenttiin. Naiset olivat myös selkeästi aliedus-

tettuina politiikan, talouden, urheilun ja ulkomaan osastoilla.367 Palaan tähän tee-

maan tarkemmin alaluvussa 4.2.2. 

1960- ja 1970-lukujen kuluessa maan eri osien väliset erot tasoittuivat. Nais-

toimittajien tavanomaistuminen toimitusten työvoimana näkyy muun muassa 

verrattaessa Suomen Sanomalehtimiesten Liiton jäsenyhdistysten jäsenmäärissä 

vuosien 1960 ja 1979 välisenä aikana tapahtunutta kehitystä. Vielä vuoden 1960 

alkaessa alalla työskennelleet naiset jakautuivat epätasaisesti eri paikallisyhdistys-

ten alueille, kuten voidaan nähdä seuraavalla sivulla olevasta kuviosta. Eniten 

toimittajanaisia oli odotetusti Helsingissä, jossa heitä oli 29 prosenttia jäsenkun-

nasta. Pienimmillään naistoimittajien osuus oli Mikkelissä, jossa yhdistyksen 

jäsenistöön kuului ainoastaan yksi nainen. Naistoimittajakunta ei kuitenkaan kes-

kittynyt automaattisesti Etelä-Suomeen ja suurimpiin kasvukeskuksiin. Helsingin 

                                                        
363 Tieto on peräisin Timo Mikkilän kirjoittamasta Suomenmaan historiasta. Mikkilä 2008, 206. 
364 Vuosien 1966 ja 1968 henkilökuntaluettelot on julkaistu kokonaisuudessaan Mikkilän historiateok-
sessa. Mikkilä 2008, 206. 
365 Mikkilä 2008, 262. 
366 Vuoden 1963 henkilökuntaluettelo on viimeinen Sanoma Osakeyhtiön julkaisema luettelo. Tiedot 
toimittajista olisi mahdollista selvittää Päivälehden arkistoon tallennetuista henkilökorteista, mutta 
tämän tutkimuksen puitteissa sitä ei ole ollut aineiston laajuuden vuoksi mahdollista tehdä. Tarkkoja 
tietoja Helsingin Sanomien toimittajakunnassa tapahtuneesta kehityksestä ei ole mahdollista saada 
myöskään Suomen Sanomalehtimiesten Liiton julkaistuista jäsenluetteloista, sillä viimeisin niistä 
ilmestyi keväällä 1967. Näyttäisi myös siltä, etteivät kaikki Helsingin Sanomien toimittajat kuuluneet 
Suomen Sanomalehtimiesten Liittoon, sillä 31.12.1966 kerätyn jäsentilaston mukaan Helsingin Sano-
malehtimiesyhdistykseen kuului yhteensä 62 Helsingin Sanomissa työskennellyttä toimittajaa, joista 
naisia oli 18 ja miehiä 44. On kuitenkin epätodennäköistä, että toimittajamäärä olisi laskenut maan 
suurimmassa sanomalehdessä samanaikaisesti, kun se muissa sanomalehdissä kasvoi. ”Helsingin 
Sanomalehtimiesyhdistyksen jäsenluettelo 31.12.1966”. Sanomalehtimies – Journalisten 2/1967, 48–
52. 
367 Lukuihin on laskettu mukaan ainoastaan toimittajanimikkeellä toimituksessa työskennelleet henki-
löt. Tiedot eivät näin ollen sisällä esimerkiksi valokuvaajina, piirtäjinä, graafikkoina tai oikolukijoina 
työskennelleitä henkilöitä. ”Helsingin Sanomain toimitus 29. joulukuuta 1989”. Helsingin Sanomat 
29.12.1989. 
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jälkeen naistoimittajien osuus oli suurin Kuopiossa, jossa toimittajista 28 prosent-

tia oli naisia. Yli 20 prosentin osuuksiin yllettiin myös Itä-Suomessa, Jyväskyläs-

sä ja Kymenlaaksossa.368 

 

Kuvio 6. SSL:n paikallisyhdistysten jäsenet 31.12.1959. Lähde: Kertomus SSL:n 39. 

toimintavuodelta 1959–1960. SJLYA. 

Paikallisyhdistysten naisjäsenten määrä ei ollutkaan suoraan verrannollinen 

maantieteellisen sijainnin ja asutustiheyden kanssa, vaan siihen vaikuttivat myös 

muut tekijät. Esimerkiksi Kuopion alueen toimittajanaisten suuri määrä on toden-

näköisesti ollut seurausta kaupungin asemasta keskeisenä lehtikaupunkina. Kau-

punki oli riittävän merkittävä, jotta esimerkiksi Helsingin Sanomilla ja Uudella 

Suomella oli siellä omat paikalliskirjeenvaihtajansa369. Toisaalta kyse on voinut 

olla osittain sattumasta. Kaupungin naistoimittajakuntaan kuului esimerkiksi kak-

si upseerinpuolisoa,370 joista ainakin toinen oli aloittanut toimittajanuransa toises-

sa kaupungissa ja siirtynyt Kuopioon miehensä työn perässä.371 

                                                        
368 Ks. kuvio 6. 
369 Kirjoitus numero 35, nainen. 
370 Ibidem. 
371 Ks. esim. Vuorio 2007, 134. Ks. myös Lehtinen 1996, 101. 
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Verrattaessa vuoden 1960 alun tietoja vuoden 1979 lopussa kerättyihin tilas-

toihin huomataan erojen kaventuneen eri yhdistysten välillä. Vuoden 1979 lopus-

sa naisten osuus lähenteli kaikissa yhdistyksissä 30 prosenttia ja suurimmillaankin 

se oli, Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liittoa lukuun ottamatta, vain 40 pro-

senttia.372 Toisin sanoen naisten osuus kasvoi kaikkialla, mutta heidän osuutensa 

kasvoi voimakkaimmin niillä alueilla, joissa naisia oli lähtökohtaisesti ollut toi-

mittajina vähän. 

 

Kuvio 7. SSL:n paikallisyhdistysten jäsenet 31.12.1979. Lähde: Kertomus SSL:n 59. 

toimintavuodelta 1979. SJLYA. 

Verrattaessa naisten prosentuaalisessa osuudessa tapahtunutta kehitystä vuosien 

1960 ja 1979 välillä on kuitenkin muistettava, etteivät tilastot ole täysin vertailu-

kelpoisia keskenään. Vuoden 1979 jäsenmäärä sisältää myös SSL:n sääntöuudis-

tusten myötä jäsenkelpoisiksi tulleita työntekijäryhmiä, joita 31.12.1959 kerätyssä 

tilastossa ei ollut mukana. Kuten toin aikaisemmin ilmi, tarkoitti tämä naisjäsen-

ten kohdalla ennen kaikkea vuonna 1971 liittoon liittyneitä t-ryhmäläisiä, joiden 

osuus on ollut arviolta 10 prosenttia liiton jäsenmäärästä. Näin ollen toimittaja-

naisten todellinen osuus oli paikallisyhdistyksissä vuoden 1979 lopulla korkeim-

                                                        
372 Ks. kuvio 7. 
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millaankin keskimäärin 30 prosenttia, mikä tarkoittaa, ettei naistoimittajien osuus 

esimerkiksi Helsingissä olisi juurikaan kasvanut. Suhteellisesti naistoimittajia oli 

edelleen vähiten Mikkelissä, mutta siellä naisten osuus oli samanaikaisesti kasva-

nut jopa 12 prosentilla. 

Maakunnallisissa lehdissä muutos nais- ja miestoimittajien suhteellisissa 

osuuksissa saattoi olla hyvinkin dramaattinen. Esimerkiksi oululaisessa Kalevassa 

toimittajanaisia oli 1960-luvun alkupuolella ainoastaan muutamia. Toimittajakun-

nasta ei ole säilynyt tarkkoja lukuja, mutta viitteitä naisten määrästä saadaan Poh-

jois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen jäsenistöstä. Suomen Sanomalehti-

miesten Liiton jäsentilastojen mukaan PSSY:n – tai Pyssyyn, kuten yhdistyksen 

jäsenet sitä itse kutsuivat – kuului vuoden 1959 lopussa ainoastaan yhdeksän 

naista, eikä luku ollut vuoden 1960 lopussa noussut kuin yhdellä.373 Koska osa 

näistä naisista työskenteli muissa alueen lehdissä, kuten Lapin Kansassa374 tai 

Liitossa,375 Kalevan toimittajanaisten määrä ei ole voinut nousta kovin suureksi. 

Päätelmä saa vahvistusta vuoden 1966 jäsenluettelosta, jonka naisjäsenistä aino-

astaan kolme työskenteli Kalevassa vakituisesti376. Vuonna 1969 Kalevan henki-

lökuntalehdessä julkaistussa, toimitusta esitelleessä artikkelissa erikoistoimitta-

janimikkeellä377 työskennelleitä naistoimittajia oli kuitenkin jo viisi, ja toimittaja 

Kaarina Helander oli nimitetty yhdeksi toimituksen kolmesta uutispäälliköstä. 

Koska miestoimittajia oli samanaikaisesti vastaavissa tehtävissä kaiken kaikkiaan 

14,378 tarkoitti tämä sitä, että 30 prosenttia erikoistoimittajista ja toimituksen joh-

toportaasta oli naisia. Artikkelista ei kuitenkaan käy ilmi, mikä oli koko toimitta-

jakunnan sukupuolijakauma, eikä sen perusteella ole mahdollista sanoa, kuinka 

nopeasti kehitys todellisuudessa eteni. Kaiken kaikkiaan toimittajia oli hieman yli 

neljäkymmentä,379 joista suurin osa oli todennäköisesti kotimaan tapahtumista 

uutisoineita yleisreporttereita. Koska naistoimittajia palkattiin 1960-luvulla eniten 

                                                        
373 Kertomus Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 39. toimintavuodelta 1959–1960; Kertomus Suomen 
Sanomalehtimiesten Liiton 40. toimintavuodelta 1960–1961. SJLYA. 
374 Lapin Kansassa työskentelivät vuonna 1960 ainakin Armi Harju ja Kaarina Tillman. Harju 1996, 
132; Ruonaniemi 1978, 59. 
375 Liitossa työskenteli vuonna 1960 ainakin Mirja Hakko. Mirja Hakon kirjoitus. Bha5. SSLHA. 
HYKA. Ks. myös Hannula 1981, 175, 189; Wilenius & Isaksson 1996a, 152–156. 
376 ”Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen jäsenluettelo 31.12.1966”. Sanomalehtimies – 
Journalisten 2/1967, 57–58. 
377 Erikoistoimittajina työskennelleistä naisista kaksi toimitti kulttuuri- ja ajanvieteosastoa, yksi vastasi 
maataloudesta ja kaksi työskenteli kotimaan politiikan ja ulkomaan osastolla. 
378 A.M., ”Osastolta osastolle. Toimitus”. Kaleva Katsaus 2/1969, 1–2. 
379 Jouni Suistolan kirjoittaman Kalevan historiateoksen mukaan toimituksen vahvuus oli 40 toimitta-
jaa vuonna 1967 ja vuoteen 1971 mennessä heidän määränsä oli noussut 48:an. Suistola 1999, 332. 
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nimenomaan kotimaan reporttereiksi, onkin todennäköistä, että heidän osuutensa 

Kalevan koko toimittajakunnasta on noussut 1960-luvun lopulla yli 30 prosentin. 

Tämän jälkeen kehitys jatkui suotuisasti. Vuonna 1974 julkaistussa Kalevan hen-

kilökuntamatrikkelissa toimittajanaisten osuus oli noussut jo 42 prosenttiin eli 22 

toimittajaan kaiken kaikkiaan 53 toimittajasta380 ja vuoteen 1979 mennessä nais-

ten osuus oli kasvanut niukasti miestoimittajia suuremmaksi: 61 toimittajasta 

naisia oli 32 ja miehiä 29.381 

Naistoimittajat näyttävätkin saaneen 1970-luvun kuluessa Kalevassa poik-

keuksellisen vahvan aseman, ja herää kysymys, mikä sai Pohjois-Suomen valta-

lehden tarjoamaan toimittajanaisille monia muita lehtitaloja paremmat mahdolli-

suudet toimittajan ammattiin. Yhtenä mahdollisena selityksenä on se, että Kale-

vassa naisilla oli Turun Sanomiakin paremmat mahdollisuudet edetä urallaan 

erikoistoimittajan tehtäviin. Vaikka esimerkiksi politiikka oli 1960- ja 1970-

luvulla edelleen miehinen erikoisala,382 Kalevassa oli kolme politiikkaan erikois-

tunutta naistoimittajaa.383 Vuodesta 1978 lähtien myös osaston johtajana toimi 

nainen, Hilppa Kontiainen.384 Kulttuuriosaston kehittäminen oli puolestaan uskot-

tu nuoren naisen, Kaisu Mikkolan, käsiin jo vuonna 1968.385 Koska naistoimitta-

jakunnan kasvu ajoittui kuitenkin ennen kaikkea 1970-luvun puoliväliin ja sitä 

seuranneisiin vuosiin, ei kehitystä ole mahdollista selittää yksinomaan toimitus-

hierarkian kehittymisellä. Näyttääkin siltä, että lehden johdon on täytynyt suhtau-

tua myötämielisesti naistoimittajien palkkaamiseen. Olihan naistoimittajien ollut 

mahdollista edetä Kalevassa jo toimitussihteeriksi ja uutispäälliköksi,386 mikä ei 

1960- ja 1970-lukujen taitteen toimituksissa ollut vielä täysin tavanomaista, vaik-

kakin jo mahdollista. Vaikka Kalevan johtoporras ei todennäköisesti ole ollut 

muita herkistyneempi naistoimittajien aseman ajamiseen, on perusteltua väittää 

toimittajakunnan naisistumisen kuvastaneen johdon luottamusta naisten kykyihin. 

                                                        
380 Kalevan henkilökunta 1974. Sanomalehti Kalevan arkisto (SKA). 
381 Kalevan henkilökunta 1977. SKA. 
382 Aula 1991, 48. 
383 Kuka kukin on lehdistössä 1977, 20; Kuka kukin on lehdistössä 1978, 20; Kuka kukin on lehdistössä 
1979, 20. 
384 Kuka kukin on lehdistössä 1978, 20. Ks. myös haastattelut numerot 11 ja 15, naisia. 
385 Suistola 1999, 335. 
386 Kalevan henkilökunta 1974. SKA; Kuka kukin on lehdistössä 1977, 20; Kuka kukin on lehdistössä 
1978, 20; Kuka kukin on lehdistössä 1979, 20. Ks. myös haastattelut numerot 11, 15 ja 35, naisia. 
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Kuvio 8. Hämeen Sanomien toimittajat 1960–1978. Lähde: Halla 1978. 

Argumentti toimituksellisen johdon naismyönteisyydestä saa vahvistusta muista 

toimituksista, joissa toimittajanaisten määrä kasvoi tavanomaista nopeammin. 

Esimerkiksi Hämeen Sanomissa387 oli vuonna 1960 ainoastaan kaksi naistoimitta-

jaa ja neljä miestoimittajaa. Pienenä toimituksena sen voidaan olettaa suosineen 

miestoimittajia, ja aluksi toimituskokoa kasvatettiinkin lisäämällä miesten mää-

rää. Naistoimittajien määrä alkoi kuitenkin nousta 1960- ja 1970-lukujen taittees-

sa, ja vuoteen 1978 mennessä toimittajien sukupuolijakauma oli muuttunut tasai-

seksi: toimitusvahvuuteen kuului seitsemän naista ja seitsemän miestä.388 Nais-

toimittajakunnan määrän nopea kasvu on ainakin osittain paikannettavissa lehden 

toisena päätoimittajana 1.9.1971 aloittaman ja lehden ensimmäiseksi päätoimitta-

jaksi 1.1.1972 siirtyneen Allan Liuhalan persoonaan389. Vaikka nimityksistä pää-

tettiin lehden johtokunnassa, Liuhalalla on oletettavasti ollut sanansa sanottavana 

siihen, että lehteen nimitettiin loppuvuodesta 1974 naispuolinen artikkelitoimitta-

ja. Loppuvuodesta 1976 Anja Alasilta siirtyi tehtävästä lehden toimituspäälliköksi 

                                                        
387 Tiedot Hämeen Sanomien toimittajamäärässä ja sen sukupuolijakaumassa tapahtuneesta kehityk-
sestä perustuvat toimittajaluetteloon, jonka Leo Halla on koonnut lehden historiikkiin. Halla 1978, 
139–142. 
388 Ks. kuvio 8. 
389 Liuhalan nimityksestä ks. Halla 1978, 135. Ks. myös Pietilä 2008, 186. 
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vastuualueenaan uutiset. Lehden omasta kasvatista Terttu Häkkisestä Liuhala 

puolestaan teki oikean kätensä,390 mikä aikanaan johti Häkkisen valintaan lehden 

vastaavaksi päätoimittajaksi vuonna 1992.391 

Yksittäisten toimitusten toimittajamäärien kehityksen tarkastelu on osoittanut 

naistoimittajien määrän olleen aluksi suurimmillaan pääkaupunkiseudun suurissa 

sanomalehdissä, mutta kehityksen tasoittuneen 1960- ja 1970-lukujen kuluessa. 

Naistoimittajien aiempaa tasaisempi sijoittuminen eri puolille maata ei tarkoitta-

nut kuitenkaan sitä, että kehitys olisi edennyt kaikkialla samalla tavalla, vaan 

toimitusten kesken oli suuriakin eroja. Naistoimittajien määrä kasvoi lukumääräl-

lisesti nopeimmin suurissa sanomalehdissä, joissa toimitustehtävien eriytyminen 

avasi uusia työpaikkoja. Toimituksen koko ei ollut kuitenkaan ainoa naistoimitta-

jien määrään vaikuttanut tekijä, sillä naisten suhteellinen osuus saattoi kohota 

myös pienissä sanomalehdissä, joissa differentioitumiskehitystä ei ollut mahdol-

lista toteuttaa. Heikoimmat työllistymismahdollisuudet olivat keskisuurissa sa-

nomalehdissä, joissa differentioitumiskehitys avasi uusia työpaikkoja lähinnä 

miestoimittajille. Otollisimman maaperän toimittajakunnan vähittäiselle naisistu-

miselle tarjosivat kuitenkin toimitukset, joissa toimituksellinen johto suhtautui 

naistoimittajiin myönteisesti ja uskoi heidän kykyihinsä toimittajina. 

2.1.4 Ammattiyhdistykset avautuvat naisille vähitellen 

Poliittiset vastakkainasettelut hajottivat suomalaisia palkansaajajärjestöjä toisen 

maailmansodan jälkeen, mikä heikensi ammattiyhdistysten joukkovoimaa. 1960-

luvulle oli kuitenkin leimallista ammattiyhdistystoiminnan eheytyminen, ja sa-

manaikaisesti Suomessa siirryttiin vuodesta 1968 solmittujen tulopoliittisten ko-

konaisratkaisujen myötä niin kutsutun sopimusyhteiskunnan aikaan.392 

Suomen Sanomalehtimiesten Liitto ei ollut monien muiden työntekijäjärjestö-

jen tavoin kärsinyt poliittisesta hajaannuksesta, mutta järjestö oli ollut luonteel-

taan enemmänkin keskustelujärjestö kuin yhteisten etujen ajamiseen tarkoitettu 

elin. Vaikka liitto oli pyrkinyt vuonna 1921 tapahtuneesta perustamisestaan lähti-

en toimimaan ammattiyhdistyksen tavoin, toiminta painottui 1960-luvulle asti 

jäsenistön yhdessäoloon.393 Etenkin paikallisjärjestöistä tuli itseään ”lehtineeke-

                                                        
390 Halla 1978, 136; Pietilä 2008, 12–14. 
391 Lappalainen 2010, 45. 
392 Bergholm 2007, 12, 320, 382–384; Bergholm 2012, 36, 40, 53–56; Julkunen 2009, 24; Nummila 
2009, 176–177. 
393 Ks. esim. Aatteesta ammattiyhdistykseksi 1981, 22, 28; K-SSY 60 vuotta 1983, 17–26. 
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reiksi” nimittäneiden toimittajien yhteistoiminnan näyttämöitä. Toiminnan rahoit-

tamiseksi paikallisyhdistykset järjestivät erilaisia iltamia ja myivät vappulehtiä394. 

Jäsenkunnan virkistäytymistä varten useimmilla yhdistyksillä oli käytössään maja 

tai huvila.395 Ammattikunnan koheesiota korostettiin neekeri-nimityksellä. Alun 

perin painomusteen tahrimista kasvoista ja yöllisistä työvuoroista kummunnut 

nimitys396 näyttää olleen ylpeydellä kannettu. Vappujulkaisujen joukkoon kuului-

vat esimerkiksi Neekerirumpu ja Neekerin Uni, virkistysmajoista voidaan mainita 

Mikkelin Sanomalehtimiesyhdistyksen Neekeriharju sekä Neekeriniemi397 ja 

Pohjois-Karjalan Sanomalehtimiesyhdistyksen Neekerisaari.398 Yhteiskunnallises-

sa Korkeakoulussa toimittajaopiskelijat kastettiin fuksivuonna mulateista neeke-

reiksi.399 

Yhteiskunnan yleinen kehitys heijastui kuitenkin myös Suomen Sanomaleh-

timiesten Liiton toimintaan ja se muuttui 1960-luvulla herraklubista ammatillisek-

si etujärjestöksi.400 Myös SSL:n alaisissa paikallisjärjestöissä ay-toiminnan merki-

tys kasvoi. Esimerkiksi Turun Sanomalehtimiesyhdistyksen hallitus kirjasi am-

mattiyhdistystoimintaan liittyneet tapahtumat ensimmäistä kertaa omaksi kohdak-

seen vuosikertomuksessa 1965, koska ay-asioiden merkityksen katsottiin koros-

tuneen yhdistyksen toiminnassa juuri kyseisenä vuonna.401 Ammattiyhdistystoi-

minnan kehittymisen myötä toimittajajärjestöt alkoivat määrittää aiempaa selke-

ämmin ammatillisen toiminnan reunaehtoja, ja muuttuivat etujärjestöpoliittisen 

vallan näyttämöiksi. Mikä oli naisten rooli etujärjestöpolitiikassa ja oliko heillä 

mahdollista osallistua ammattikunnan reunaehtoja koskeneeseen päätöksente-

koon? 

Suomalaisessa lehdistössä 1900-luvun alkupuolella työskennelleet toimittaja-

naiset osallistuivat miesten rinnalla toimittajajärjestöjen toimintaan niiden perus-

tamisesta lähtien. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan Sanomalehtimiesyhdistys sai 

                                                        
394 Ks. esim. Aatteesta ammattiyhdistykseksi 1981, 66, 68; Etelä-Pohjanmaan Sanomalehtimiehet 
1996, 61–62; K-SSY 60 vuotta 1983, 41; Krekelä 1996, 204–205; Nurminen 1971, 62–63; Satakunnan 
sanomalehtiväkeä 2001, 39, 44–46. 
395 Ks. esim. Isaksson 1996, 42–43; K-SSY 60 vuotta 1983, 54–57. 
396 Ks. esim. Salminen 2004, 48. 
397 ”Neekeriniemi ja Neekeriharju”. Sanomalehtimies – Journalisten 6/1967, 15. 
398 Aatteesta ammattiyhdistykseksi 1981, 59–65. 
399 Ks. esim. K.K., ”’Sielu Neekerin pimeä…’”. Teisku 5/1960, 13–14; ”Mulatit mustattiin”. Yykoo 
14/1963, 7; ”Mulatit mustiksi”. Yykoo 15–16/1964, 20. 
400 Ks. esim. Aatteesta ammattiyhdistykseksi 1981, 33; Hulkko 1996, 124–131; Isaksson 1996, 18; K-
SSY 60 vuotta 1983, 27; Satakunnan sanomalehtiväkeä 2001, 53–54. 
401 Turun Sanomalehtimiesyhdistyksen vuosikertomus vuodelta 1965. TSYA. 
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ensimmäiseksi naisjäsenekseen Lempi Hanhisalon vuonna 1926,402 Turun Sano-

malehtimiesyhdistyksen perustajajäseniin lukeutui STT:n toimittaja Maija Suo-

va403 ja Satakunnan Sanomalehtimiesten toimintaan osallistui yhdistyksen perus-

tamisesta lähtien Aino Ahlroth404. Naistoimittajien vähäisestä määrästä johtuen 

yhdistykset säilyivät kuitenkin pitkään herraklubeina, joissa päätäntävalta oli 

miehillä. Harvalukuinen naistoimittajakunta saattoikin tulla rinnastetuksi mies-

toimittajien vaimoihin, joiden kanssa naistoimittajat usein jakoivat vastuun va-

rainkeruusta tai viihdetilaisuuksien suunnittelusta.405 Ammattikunnan miesvaltai-

sen perinteen säilymisestä kertoo se, että toimittajien rouvat osallistuivat paikal-

listen sanomalehtimiesyhdistysten toimintaan vielä 1960-luvullakin. Esimerkiksi 

Turun Sanomalehtimiesyhdistykseen kuuluneiden miestoimittajien rouvat järjes-

täytyivät loppuvuodesta 1959,406 ja Tampereen Sanomalehtimiesyhdistyksen toi-

mittajamiesten puolisoiden sekä muutamien naistoimittajien muodostama jaosto, 

Neekerinaiset, perustettiin 1963.407 Vuonna 1962 Sanomalehtimies-lehdessä esi-

teltiin viisi vuotta408 aiemmin perustettu Vaasan Neekerinaiset toimittajien ”pa-

rempien puoliskojen” rekisteröimättömänä yhdistyksenä, joka oli saanut alkunsa 

Vaasan Sanomalehtimiesyhdistyksen vuosikokouksessa tehdystä aloitteesta. Nais-

ten toimintaa kuvattiin lehdessä seuraavasti: 

Toiminta alkoi virkeästi ja kiihtyi syksyllä. Ompeluiltojen ja muiden ”istujais-

ten” väli lyheni viikkoon. Joulunalusarpajaiset lähenivät ja voittoja oli tehtä-

vä näppärin sormin paljon. Lisää hankittiin lahjoitusteitse. Arpajaiset onnis-

tuivat yli odotusten, mutta eipä kummakaan, sillä voittoja oli paljon. Samaa 

rataa ovat muutkin arpajaiset senjälkeen sujuneet. Sekä myyjät että ostajat 

ovat olleet tyytyväisiä.409 

Rouvien yhdistysten ensisijaisena tarkoituksena oli kerätä rahaa yhdistysten toi-

mintaan ja kartuttaa jäsenistölle sosiaalisia etuuksia tarjonneiden huoltorahastojen 

varantoja. Naistoimittajajäsenten osuuden kasvaessa tehtävä siirtyi heille. Esi-

                                                        
402 Etelä-Pohjanmaan Sanomalehtimiehet 1996, 57. 
403 Nurminen 1971, 7. 
404 Satakunnan sanomalehtiväkeä 2001, 17. 
405 Ks. esim. Krekelä 1996, 209; Nurminen 1971, 44, 50. 
406 Pöytäkirja Turun Sanomalehtimiesyhdistyksen hallituksen kokouksesta 5.10.1959. TSYA. 
407 Pirkanmaan Journalistit ei ole julkaissut muiden yhdistysten tavoin historiikkia. Tieto Neekerinai-
set-jaoston perustamisesta löytyy kuitenkin yhdistyksen internet-sivuille kootusta aikajanasta. Ks. 
www.pjy.fi/histori.htm 
408 Etelä-Pohjanmaan Sanomalehtimiesyhdistyksen historiassa Neekerinaisten toiminnan kerrotaan 
alkaneen vuonna 1960. Etelä-Pohjanmaan Sanomalehtimiehet 1996, 68–69. 
409 ”Neekerinaiset kartuttavat huoltorahastoa Vaasassa”. Sanomalehtimies – Journalisten 4/1962, 21. 
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merkiksi Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen piirissä keskusteltiin 

vuonna 1964 naistoimikunnan perustamisesta ja toimikunta kutsuttiin koolle 

vuonna 1965. Toimikunnan tehtäväksi ajateltiin uusien rahankeräysmahdollisuuk-

sien suunnittelua ja toteutusta, joista yhtenä vaihtoehtona nostettiin esiin manne-

kiininäytöksen järjestäminen.410 

Paikallisyhdistysten asiakirjat ovat monissa tapauksissa säilyneet puutteelli-

sesti, eikä niiden pohjalta voida varmasti sanoa, kuinka pitkään toimittajien rouvi-

en yhdistykset tai naistoimittajien muodostamat naistoimikunnat toimivat. Poh-

jois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen arkistossa viimeinen maininta naistoi-

mikunnasta löytyy vuoden 1968 toimintakertomuksesta,411 jossa kerrottiin vuoden 

1965 tapaan toimikunnan nimittämisestä. Näyttäisikin siltä, että vielä 1960-luvun 

puolivälissä ja vuosikymmenen lopulla tietyt tehtävät yhdistysten toiminnassa 

miellettiin ensisijaisesti naisten vastuualueeksi. Tällaisia tehtäviä olivat rahanke-

ruun lisäksi muun muassa kestityksen järjestäminen yhdistyksen tilaisuuksiin412. 

Järjestötoiminnan sukupuolittuneet roolit näkyivät myös siten, etteivät naiset 

edenneet laajamittaisemmin toimittajajärjestöjen johtopaikoille ennen 1960- ja 

1970-lukuja, jolloin johtavat virat alkoivat aueta myös heille. Yksittäisiä naisia 

toimi hallituksissa kuitenkin jo aikaisemmin. Esimerkiksi Sisko Noponen valittiin 

Pohjois-Karjalan Sanomalehtimiesyhdistyksen hallitukseen vuonna 1954413 ja 

Heliä Sillanpää toimi Keski-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen hallituksessa 

ainakin vuonna 1952.414 Satakunnan Sanomalehtimiesyhdistyksen hallitukseen 

kuului vuonna 1956 jopa kaksi naisjäsentä, joista toinen toimi yhdistyksen sihtee-

rinä.415 Kokouspöytäkirjoja pitäneiden sihteerien rooli näyttäisikin olleen perin-

teisesti naiselliseksi katsottu pesti, sillä useissa toimittajajärjestöissä naisten nimiä 

löytyi jo varsin varhaisessa vaiheessa nimenomaan sihteerien listalta.416 On kui-

                                                        
410 Pöytäkirja Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen vuosikokouksesta 1964. Ca:1. PSSYA. 
OMA. Pöytäkirjat Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen johtokunnan kokouksista 13.1.1965, 
27.1.1965, 10.9.1965, 25.10.1965 ja 4.3.1968. Cb:2. PSSYA. OMA. Kertomus Pohjois-Suomen 
Sanomalehtimiesyhdistyksen toiminnasta vuodelta 1965 ja vuodelta 1968. Da:1. PSSYA. OMA. 
411 Kertomus Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen toiminnasta vuodelta 1968. Da:1. PSSYA. 
OMA. Vuoden 1968 toiminnasta ks. myös pöytäkirja Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen 
johtokunnan kokouksesta 4.3.1968. Cb:2. PSSYA. OMA. 
412 Ks. esim. Turun Sanomalehtimiesyhdistyksen toimintakertomus toimintavuodelta 1965. TSYA. Ks. 
myös Antti Henttonen, ”Puheenjohtajan puheenvuoro”. Aikakauslehden Toimittaja 2/1970, 2–4. 
413 Aatteesta ammattiyhdistykseksi 1981, 25. 
414 K-SSY 60 vuotta 1983, 16. 
415 Satakunnan sanomalehtiväkeä 2001, 40, 100. 
416 Naisia on toiminut toimittajayhdistysten sihteereinä jo 1940- ja 1950-luvulla ainakin Keski-
Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksessä, Nuorsuomalaisessa Sanomalehtimiesyhdistyksessä, Pohjois-
Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksessä, Satakunnan Sanomalehtimiesyhdistyksessä ja Suomalaisessa 
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tenkin otettava huomioon, ettei yksittäisten naisten etenemistä yhdistysten johto-

paikoille voida vielä pitää osoituksena siitä, että toimittajajärjestöt olisivat olleet 

naisille ja miehille tasaveroisia toimintaympäristöjä. Kyse oli pikemminkin yksit-

täisille naisille avautuneista mahdollisuuksista säröttää miesvaltaista toimintakult-

tuuria. 

Naistoimittajien määrän lisääntyminen heijastui 1960-luvulla suoraan paikal-

lisjärjestöjen jäsenkunnan koostumukseen. Muutos näkyy muun muassa Etelä-

Pohjanmaan Sanomalehtimiesyhdistyksen historiikissa julkaistuissa jäsentilas-

toissa. Vuonna 1961 yhdistykseen kuului kolme naisjäsentä, mutta vuoteen 1971 

mennessä luku oli noussut jo neljäänkymmeneen ja vuonna 1981 naisia oli 81. 

Suhteellisesti naisten osuus nousi kahdenkymmenen vuoden kuluessa 5 prosentis-

ta 40 prosenttiin.417 Vastaava kehitys tapahtui muissakin paikallisyhdistyksissä, ja 

naisjäsenten osuuden kasvaessa myös hallituspaikkoja alettiin jakaa naisille aikai-

sempaa useammin. Esimerkiksi Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen 

hallituksessa saavutettiin ensimmäistä kertaa naisenemmistö vuonna 1974,418 

minkä puheenjohtaja huomioi uuden hallituksen järjestäytymiskokouksen tervetu-

liaissanoissa.419 Muutos asenteissa tapahtui kuitenkin hyvin eriaikaisesti, sillä 

vielä vuonna 1975 kahden naisen valitseminen paikallisyhdistyksen hallitukseen 

saattoi ylittää uutiskynnyksen alan ammattilehdessä. Näin oli Kymenlaakson 

Sanomalehtimiesyhdistyksen vuosikokouksen päätöksiä esitelleessä jutussa, jossa 

yhdistyksen hallitukseen kerrottiin valitun naisten vuoden kunniaksi kaksi nais-

ta420. Samana vuonna Turun Sanomalehtimiesyhdistyksen hallitukseen valittiin 

yksinomaan miehiä. Tähän kiinnitti huomiota vuosikokouksen toisena puheenjoh-

tajana toiminut Eira Nurminen, joka peräänkuulutti ainakin yhtä naista hallituk-

seen. Ajan asenteet kuvastuvat vuosikokousta uutisoineesta kirjoituksesta, jossa 

Nurmisen huomautus hallituksen miesvallasta kuitattiin seuraavaan tapaan: ”Ei 

auttanut Eira Nurmisen nurina, että toki naisten vuonna pitäisi yhden naisenkin 

sopia mukaan!”421 

                                                                                                                                    
Sanomalehtimiesliitossa. Krekelä 1996, 214; K-SSY 60 vuotta 1983, 67; Mikkonen 2006, 272; Sata-
kunnan Sanomalehtiväkeä 2001, 101; Suomalainen Sanomalehtimiesliitto 75 vuotias 1982, 51; Torvi-
nen 1966, 67. 
417 Etelä-Pohjanmaan Sanomalehtimiehet 1996, 155. 
418 Pöytäkirja Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen vuosikokouksesta 1974. Ca:2. PSSYA. 
OMA. 
419 Pöytäkirja Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen hallituksen kokouksesta 21.2.1974. Cb:3. 
PSSYA. OMA.   
420 ”Naisten vuoden kunniaksi. Kaksi naista hallitukseen”. Sanomalehtimies – Journalisten 4/1975, 4–
5. 
421 ”Neuvottelut nopeuttivat Turun kokousta”. Sanomalehtimies – Journalisten 4/1975, 4. 
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Paikallisyhdistyksen varapuheenjohtajana naistoimittaja saattoi toimia jo 

1960-luvulla,422 ja viimeinenkin este ylitettiin vuosina 1974 ja 1975, jolloin pai-

kallisyhdistyksiin saatiin ensimmäiset naispuoliset puheenjohtajat: Maire Vaaja-

kallio Keski-Suomen Sanomalehtimiesyhdistykseen423 ja Maj-Lis Hahto Etelä-

Pohjanmaan Sanomalehtimiesyhdistykseen.424 Naisia valittiin myös paikallisyh-

distysten varapuheenjohtajiksi425 ja vuonna 1979 paikallisyhdistyksistä suurin, 

Helsingin Sanomalehtimiesyhdistys, valitsi puheenjohtajakseen Leena Paukun.426 

Voidaan kuitenkin kysyä, kuinka suuresta esteestä todellisuudessa oli ollut kysy-

mys, sillä puheenjohtajuus ei näytä olleen yksiselitteisesti naisilta poissuljettu 

pesti aikaisemminkaan. Esimerkiksi Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyk-

sessä Mirja Hakko hävisi puheenjohtajavaalin vain yhdellä äänellä vuonna 

1963.427 Turun Sanomalehtimiesyhdistyksessä puheenjohtajan nuijaa ehdotettiin 

puolestaan kahdelle naiselle, Lisa Ahlbladille ja Eira Nurmiselle, jo vuonna 1961, 

mutta molemmat kieltäytyivät tehtävästä. Ahlbladista tuli kuitenkin yhdistyksen 

varapuheenjohtaja, ja myös Nurminen valittiin hallitukseen.428 Periaatteessa nai-

sen eteneminen paikallisyhdistyksen johtoon ei toisin sanoen olisi ollut 1960-

luvulla mahdotonta. Loppujen lopuksi ensimmäiset naispuheenjohtajat valittiin 

kuitenkin vasta 1970-luvun puolivälissä, mikä osaltaan kertoo toimittajakunnassa 

vallinneiden sukupuolikäsitysten suosineen miesjohtajuutta. Ruotsissa kehitys 

eteni hieman nopeammin, sillä ensimmäinen nainen valittiin paikallisyhdistyksen 

johtoon jo vuonna 1966429. 

Todellinen valta keskittyi kuitenkin Suomen Sanomalehtimiesten Liiton sekä 

kahden muun suuren toimittajajärjestön Suomen Aikakauslehdentoimittajain Lii-

ton ja Radio- ja televisiotoimittajien liiton päättäviin elimiin. Onkin mielenkiin-

                                                        
422 Ensimmäinen tietoihini tullut naispuolisen varapuheenjohtajan valinta tapahtui Turun Sanomaleh-
timiesyhdistyksessä vuonna 1961. Pöytäkirja Turun Sanomalehtimiesyhdistyksen vuosikokouksesta 
5.2.1961. TSYA. 
423 ”Maire johtaa keskisuomalaisia”. Sanomalehtimies – Journalisten 2/1974, 5. Ks. myös K-SSY 60 
vuotta 1983, 35, 66. 
424 ”Maj-Lis Hahto paukuttaa nuijaa Etelä-Pohjanmaalla”. Sanomalehtimies – Journalisten 4/1975, 4–
5. Ks. myös Etelä-Pohjanmaan Sanomalehtimiehet 1996, 137. 
425 Naispuolinen varapuheenjohtaja on tietojeni mukaan valittu vuosina 1974 ja 1975 ainakin Itä-
Suomen Sanomalehtimiesyhdistykseen ja Svenska Publicistförbundetiin. ”ISSYläisten Arkankeli 
vihitään tänä vuonna”. Sanomalehtimies – Journalisten 4/1975, 4; Wallén 2007, 121. 
426 Osmo Welling, ”HSY:n toimintasuunnitelma: Pääpaino järjestökoulutuksessa”. Sanomalehtimies – 
Journalisten 4/1979, 3. 
427 Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen toimintakertomus vuodelta 1963. Da:1. PSSYA. 
OMA.  
428 Pöytäkirja Turun Sanomalehtimiesyhdistyksen vuosikokouksesta 5.2.1961. TSYA. 
429 ”Kvinnlig ordförande på Gotland”. Journalisten 3/1966, 12. 
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toista tarkastella, minkälaiset mahdollisuudet naisilla oli vaikuttaa näillä paikoilla. 

Tarkasteltaessa teemaa yksinomaan liittojen puheenjohtajien tasolla näyttää siltä, 

että naisilla oli parhaimmat mahdollisuudet toimia naisvaltaiseksi muodostunees-

sa Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liitossa sekä Radio- ja televisiotoimittaji-

en liitossa. SAL:n ensimmäinen naispuheenjohtaja Elina Simonen toimi vuosina 

1973–1975, ja myös hänen seuraajansa olivat naisia. Helena Vehkaojan kausi 

ajoittui vuosiin 1976–1978, jonka jälkeen liiton johtoon asettui Raija Uljas vuon-

na 1979.430 Liiton varapuheenjohtajaksi naiset etenivät jo 1950-luvulla, jolloin 

Paula Porkka (1952) ja Lempi Torppa (1953–1955) hoitivat pestiä.431 Suomen 

Sanomalehtimiesten Liitossa kehitys ei edennyt naisten kannalta yhtä suotuisasti. 

Vaikka liiton pääsihteeriksi valittiin jo vuonna 1974 nainen, Eila Hyppönen, kor-

kein johto säilyi koko 1960- ja 1970-luvun miesten hallussa.432 Tähän päivään 

mennessä liittoon ei olekaan valittu naispuheenjohtajaa. Sen sijaan Radio- ja tele-

visiotoimittajien liitossa puhalsivat muutoksen tuulet jo 1970-luvun alussa, ja 

liiton puheenjohtajaksi valittiin vuosina 1972 ja 1973 Helvi Kolehmainen.433 Va-

linnan yhtenä taustatekijänä oli yhdistyksen miespuolisten aktiivijäsenten halu 

osoittaa ammattijärjestönsä edistyksellisyyttä, sillä naisen toimiminen ammattijär-

jestön johdossa ei ollut 1970-luvun alussa vielä tavanomaista.434 Tulkintaa tukee 

se, että yhdistyksellä oli jo kahtena edellisenä vuonna ollut varapuheenjohtajana 

nainen.435 Sukupuolikortilla pelattiin myös SAL:ssa, jonka ensimmäinen naispu-

heenjohtaja Elina Simonen on todennut sukupuolen vaikuttaneen hänen valintaan-

sa kykyjä enemmän.436 Puheenjohtajakisoissa oli kuitenkin myös puoluepoliitti-

nen lisävärinsä. Esimerkiksi puolueisiin sitoutumaton Kolehmainen voitti RTTL:n 

                                                        
430 ”SAL:n viimeisimmät puheenjohtajat: Ay-toiminta opettanut joukkovoiman merkityksen”. Sano-
malehtimies – Journalisten 7/1979, 5; ”SAL:ssa nuijittiin pikavauhdilla”. Sanomalehtimies – Journa-
listen 4/1974, 2; ”SAL:n uudeksi puheenjohtajaksi Helena Vehkaoja”. Sanomalehtimies – Journalisten 
4/1976, 3; Eila Salo, ”SAL:ssa vaihtui puheenjohtaja”. Sanomalehtimies – Journalisten 4/1979, 3. 
431 Mikko Pohtola, ”Piikin juoksu (eli SAL:n neljännesvuosisata)”. Aikakauslehden Toimittaja 5/1964, 
52. 
432 Ks. esim. Markku Lappalainen, ”Eila Hyppönen eläkkeelle”. Journalisti 15/2009; ”Maj-Lis Hahto 
paukuttaa nuijaa Etelä-Pohjanmaalla”. Sanomalehtimies – Journalisten 4/1975, 4–5; ”HSY:n toimin-
tasuunnitelma: Pääpaino järjestökoulutuksessa”. Sanomalehtimies – Journalisten 4/1979, 3. 
433 Pöytäkirja RTTL:n syyskokouksesta 20.11.1972. Kansio 1.1.1. Vuosikokousten pöytäkirjat 1961–
1979. RTTLA. Ks. myös Hamberg 1987, 123. 
434 Haastattelu numero 36, nainen. 
435 Hamberg 1987, 123. 
436 ”SAL:n viimeisimmät puheenjohtajat: Ay-toiminta opettanut joukkovoiman merkityksen”. Sano-
malehtimies – Journalisten 7/1979, 5. 
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puheenjohtajakilvassa aktiivisen sosialidemokraatin, koska jäsenistö ei kannatta-

nut liiton kytkemistä puoluepolitiikkaan.437 

Mikä selittää liittojen erilaista suhtautumista naisjohtajuuteen? Olen jo edellä 

maininnut sen, että SAL:n jäsenkunta oli SSL:a naisvaltaisempi, mikä on toden-

näköisesti luonut sen piirissä naismyönteistä ilmapiiriä. RTTL:n kohdalla vaikutti 

puolestaan 1970-luvun politisoitunut ilmapiiri sekä yksittäisten toimittajamiesten 

naispuheenjohtajan valinnalle antama tuki. Yksinään nämä selitykset eivät kui-

tenkaan riitä, sillä myös puheenjohtajuuden luonteen voidaan omalta osaltaan 

katsoa vaikuttaneen johtopaikkojen sukupuolijakaumaan. SAL:ssa ja RTTL:ssa 

puheenjohtajuus oli oman toimen ohella hoidettava luottamustoimi438. Sen sijaan 

SSL:ssa puheenjohtajuus muutettiin päätoimiseksi vuonna 1968,439 ja vaihtuvuus 

oli näin ollen hidasta. Tutkittuna ajanjaksona puheenjohtajina toimivat vuosina 

1963–1974 Jyrki A. Juuti sekä vuodesta 1974 lähtien Antero Laine440. Voidaankin 

ajatella, että Suomen Sanomalehtimiesten Liiton puheenjohtajalla oli suurempi 

status kuin hänen vastinpareillaan Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liitossa ja 

Radio- ja televisiotoimittajien liitossa. Tämä puolestaan selittää osaltaan sitä, 

miksi SSL:n puheenjohtajuus on näihin päiviin asti pysynyt miesten käsissä. 

Voidaan myös kysyä, poikkesivatko naisten mahdollisuudet toimia liittojensa 

hallinnollisissa tehtävissä muuten toisistaan. Katsaus edellä mainittujen liittojen 

hallitusten kokoonpanoihin osoittaa, että SAL:n alaisuuteen kuuluneilla naisilla 

oli parhaimmat mahdollisuudet päästä vaikuttamaan myös ammattiyhdistyksensä 

toimintaan. Jo liiton perustajajäsenten joukkoon oli kuulunut kaksi naista, Lyyli 

Takki ja Ida Pekari,441 ja naiset osallistuivat liiton toimintaan aktiivisesti tämän 

jälkeenkin. Vuoteen 1964 mennessä liiton hallituksessa oli eripituisina jaksoina 

toiminut yhteensä 11 naista, mikä oli neljännes kaikista johtokunnassa toimineis-

ta. Lisäksi Marja Vuorelainen (1945–1946) ja Eila Kivirikko (1956) olivat toimi-

neet yhdistyksen asiamiehinä, ja myös rahastonhoitajaksi oli vuodesta 1942 lähti-

en valittu varsinaisen johtokunnan ulkopuolelta nainen.442 Toimittajanaisten aktii-

visuus jatkui myös 1960-luvulla, joskin heidän hallituspaikkojensa lukumäärä 

                                                        
437 Haastattelu numero 36, nainen. 
438 Ks. esim. Hamberg 1987, 17, 34. Ks. myös ”Tämä on SAL”. SAL vuosikirja 1977, 38–39. 
439 Kertomus Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 48. toimintavuodelta 1968. SJLYA. 
440 Ks. esim. Kertomus Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 43. toimintavuodelta 1963–1964; Toimin-
takertomus Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 54. toimintavuodelta 1974. SJLYA.  
441 Riitta Valajärvi, ”Liiton perustajat eivät kadu tekoaan”. Aikakauslehden Toimittaja 3–4/1969, 14–
16. Ks. myös Oksama 1999. 
442 Mikko Pohtola, ”Piikin juoksu (eli SAL:n neljännesvuosisata)”. Aikakauslehden Toimittaja 5/1964, 
52–53. 
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näyttää vakiintuneen kahteen. Esimerkiksi vuosina 1961 ja 1962 hallituksessa 

vaikuttivat samanaikaisesti Anna-Maija Oksanen ja Kirsti Laurila.443 Myös yhdis-

tyksen taloudenhoitajan toimi säilyi naisten käsissä, sillä sitä hoitivat 1960-luvulla 

ainakin Aira Suominen ja Tuulikki Antila.444 

Naisten ja miesten mahdollisuudet osallistua hallitustehtäviin eivät olleet 

1960-luvulla kuitenkaan yhteneväiset. Naisvaltaisessa aikakauslehdentoimittajien 

joukossakin miehillä oli johtavissa elimissä yliedustus. Aikakauslehden Toimitta-

jaan kirjoittamassaan pääkirjoituksessa Olavi Sadeoja kannustikin vuonna 1968 

naisia ottamaan aktiivisemmin osaa liiton toimintaan445. Sadeojan katsoessa nais-

ten aliedustuksen johtuneen heistä itsestään kiinnitti Raili Paimo kirjoittamassaan 

kipakassa vastineessa huomiota miestoimittajien luottamuspulaan: 

Olisikohan miesten vuoro lopultakin ryhtyä kohottamaan naisten itsetuntoa, 

jota he ovat vuosikausia polkeneet maahan? Kun Olavi Sadeoja ot-

sikoi: ”Naiset valitsevat miehiä”, niin ehkä voimme ensi vuonna kir-

joittaa ”Miehet valitsevat naisia”. […] Takaan, että esimerkiksi Jertta Roos 

tulisi liiton puheenjohtajana ylittämään nykyisen johtajan puheenlahjat lois-

tavasti. Mikä estää miehiä valitsemasta hänet ensi vuonna puheenjohtajak-

si?446 

Sukupuoli oli naisille hidaste myös RTTL:n toiminnassa. Vaikka radio- ja televi-

siotoimittajat suhtautuivat 1960-luvun lopulla periaatteessa myönteisesti naisten 

ammattiyhdistystoimintaan,447 naiset olivat aliedustettuina yhdistyksen ensimmäi-

sissä hallituksissa. Vuoden 1967 vallankumoushallitukseen448 kuului ainoastaan 

yksi nainen,449 ja vuonna 1970 hallituksen kymmenestä paikasta kolme oli naisten 

käsissä. 1970-luvulla tilanne kuitenkin muuttui nopeasti, ja vuosikymmenen lo-

pulla naisilla oli yleensä lähes puolet hallituspaikoista.450 

                                                        
443 ”Toimittajan muistilista”. Aikakauslehden Toimittaja 4/1961, 10–11; ”Toimittajan muistilista”. 
Aikakauslehden Toimittaja 2/1962, 11. 
444 Ks. esim. ”Muistilistaa”. Aikakauslehden Toimittaja 1/1966, 16; ”SAL”. Aikakauslehden Toimittaja 
6–7/1966, 2. 
445 Olavi Sadeoja, ”Naiset valitsevat miehiä”. Aikakauslehden Toimittaja 3/1968, 2–3. 
446 Raili Paimo, ”Olavi Sadeojalle”. Aikakauslehden Toimittaja 4/1968, 22. 
447 Haastattelut numerot 31 ja 36, mies ja nainen. 
448 Nimitys viittaa nuoren toimittajakunnan Radio- ja tv-toimittajien yhdistyksen vuosikokouksessa 
vuonna 1967 tekemään vallankaappaukseen, jossa vanhemman polven Yleisradion veteraanit syrjäy-
tettiin yhdistyksen johdosta. Hamberg 1987, 16–17. 
449 Hallituksen varsinaisen naisjäsenen lisäksi yksi varajäsenistä oli nainen. Pöytäkirja RTTL:n kevät-
kokouksesta 21.2.1968. Kansio 1.1.1. Vuosikokousten pöytäkirjat 1961–1979. RTTLA. 
450 Hallitusluettelot löytyvät yhdistyksen historiikista. Hamberg 1987, 123–124. 
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Suomen Sanomalehtimiesten Liitossa kehitys eteni pääpiirteissään verkkai-

semmin kuin SAL:ssa ja RTTL:ssa, mutta noudatteli sen alaisissa paikallisyhdis-

tyksissä tapahtuneita muutoksia. Toimintavuonna 1960–1961 liiton hallituksen 19 

jäsenestä ainoastaan kaksi oli naisia. Maire Varhela edusti hallituksessa Helsingin 

Sanomalehtimiesyhdistystä ja Liisa Koivu Satakunnan Sanomalehtimiesyhdistys-

tä.451 Vuonna 1963 hallituksessa oli edelleen varsinaisina jäseninä kaksi naista, 

mutta heidän lisäkseen kaiken kaikkiaan neljä varaedustajaa oli naisia.452 Lisäksi 

liiton toimintaan osallistuneet naistoimittajat ottivat osaa eri valiokuntien ja toi-

mikuntien työskentelyyn sekä edustivat liittoa esimerkiksi TVK:n naisjaostos-

sa.453 SSL:n hallinto koki kuitenkin sääntömuutoksen myötä uudelleenjärjestelyn 

vuonna 1968, jolloin hallitus valittiin liitolle ensimmäistä kertaa kolmeksi vuo-

deksi ja samanaikaisesti hallituksen kokoonpano supistui.454 Huomioitavaa on, 

että vuoden 1968 liittokokouksessa hallitukseen ei valittu yhtään naista eikä 

miesvalta poistunut myöskään seuraavaa hallitusta valittaessa vuonna 1971.455 

Hallintokausien piteneminen ja hallituspaikkojen väheneminen toisin sanoen 

suosi aluksi miehiä. 1970-luvun kuluessa naisten onnistui kuitenkin raivata tiensä 

takaisin liiton ylimpään johtoon. Ensimmäisenä naisena liiton hallitukseen valit-

tiin kesken toisen liittohallituksen kolmivuotiskauden SAL:n edustaja Elina Si-

monen, joka toimi hallituksen varapuheenjohtajana.456 Simonen myös uusi paik-

kansa hallitusta valittaessa vuonna 1974 ja sai rinnalleen kaksi muuta naista, Lee-

na Salmisen ja Aino Lehtisen.457 

Hallituksen ohella liitolle valittiin vuodesta 1968 lähtien liittovaltuusto, jossa 

kaikki paikallisyhdistykset olivat edustettuina. Aluksi myös liittovaltuusto säilyi 

miesvaltaisena linnakkeena, sillä sen 30 edustajasta ainoastaan kaksi oli naisia.458 

Vuonna 1971 naisten osuus kuitenkin kasvoi huomattavasti, sillä silloisesta 28 

edustajasta heitä oli jo seitsemän. Itä-Suomen Sanomalehtimiesyhdistys oli jopa 

valinnut molemmiksi edustajikseen naisen.459 Edustuksen hienoisesta noususta 

huolimatta SSL:n pääsihteeri Eila Hyppönen joutui toteamaan vuonna 1975 Os-

                                                        
451 Kertomus Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 40. toimintavuodelta 1960–1961. SJLYA. 
452 Kertomus Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 43. toimintavuodelta 1963–1964. SJLYA. 
453 Ks. esim. Kertomus Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 43. toimintavuodelta 1963–1964; Kerto-
mus Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 44. toimintavuodelta 1964–1965; Kertomus Suomen Sano-
malehtimiesten Liiton 48. toimintavuodelta 1968. SJLYA. 
454 Kertomus Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 48. toimintavuodelta 1968. SJLYA. 
455 Kertomus Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 51. toimintavuodelta 1971. SJLYA. 
456 Kertomus Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 52. toimintavuodelta 1972. SJLYA. 
457 Kertomus Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 54. toimintavuodelta 1974. SJLYA. 
458 Kertomus Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 48. toimintavuodelta 1968. SJLYA. 
459 Kertomus Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 51. toimintavuodelta 1971. SJLYA. 
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lossa pidetyssä yhteispohjoismaisessa naistoimittajaseminaarissa SSL:n naisjäse-

nistä ainoastaan 10–30 prosentin460 olevan päättävissä elimissä.461 Tämä ei ollut 

mitenkään poikkeavaa, sillä esimerkiksi Ruotsissa Svenska Journalistförbundetin 

ylin johto säilyi Suomeakin pidempään miesten käsissä, vaikka paikallisyhdistys-

tasolla kehitys eteni suotuisammin. Toimittajien ammattilehdessä jo 1960-luvulla 

esitetyistä tasa-arvokeskustelua ylläpitäneistä mielipiteistä huolimatta ensimmäi-

nen nainen valittiin liiton hallitukseen vasta vuonna 1971.462 Tämän jälkeen kehi-

tys eteni Ruotsissa hyvin pitkälle samalla tavoin kuin Suomen Sanomalehtimies-

ten Liitossa. Esimerkiksi vuoden 1975 lopussa liiton hallituksen kahdeksasta 

varsinaisesta jäsenestä kaksi oli naisia ja kahdesta varajäsenestä toinen oli nainen. 

Edustajistossa vallitsi kuitenkin edelleen selkeä epäsuhta, sillä miesedustajia oli 

16, kun taas naisia oli ainoastaan yksi.463 Niin Ruotsissa kuin Suomessa miestoi-

mittajilla olikin 1970-luvulla edelleen vahvempi edustus johtoelimissä ja siten 

myös tiukempi ote etujärjestöpoliittisen vallan ytimestä. 

2.2 Toimittajakunnan nuorentuminen, politisoituminen ja 
kouluttautuminen peittävät sukupuolieroa 

Suomalaisen toimittajakunnan, etenkin naistoimittajien, lukumäärän kasvu ei ollut 

ainoa ammattikuntaa 1960- ja 1970-luvulla mullistaneista kehityskuluista. Suku-

puolirakenteen vähittäisen muuttumisen rinnalla toimitusten elämää ravistelivat 

niin toimittajakunnan ikärakenteessa tapahtuneet muutokset, toimittajakunnan 

koulutustason nousu kuin 1970-luvun alkuvuosina kärjistynyt poliittinen ilmapii-

rikin. Sukupuolirakenteessa tapahtunut kehitys ei ollutkaan irrallaan muista kehi-

tyskuluista, jotka myös osaltaan peittivät alleen kysymystä sukupuolesta. Tästä 

johtuen sukupuolta ja toimittajuutta on tarkasteltava osana laajempaa merkitysten 

verkkoa, jossa otetaan huomioon sukupuolen kanssa ristenneet kehityskulut. 

                                                        
460 Tekstistä ei käy ilmi, mitä naisten suhteellisen osuuden varsin suurella liukumalla tarkoitetaan. 
Todennäköisesti Eila Hyppönen on eritellyt naisten osuutta päättävissä elimissä liittokohtaisesti. 
461 Tatiana Sundgren, ”Naiset Pohjolan joukkotiedotusvälineissä. – Miten oikein on? – Oslon seminaa-
ri vaatii muutosta”. Linkki 44/1975, 5–6. 
462 ”Sex nya i förbundsstyrelsen”. Journalisten 7/1971, 3. 
463 ”Kvinnorna är fackets fotfolk men SJF står sig gott”. Journalisten 12/1975, 20. Ks. myös Berger 
1977, 290. 
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2.2.1 Eri ikäpolvien käsitykset törmäävät toimituksissa 

Vuoden 1960 kynnyksellä Suomen Sanomalehtimiesten Liiton jäsenistä ainoas-

taan 14 prosenttia oli alle 30-vuotiaita. Vaikka suurimman ikäluokan muodostivat 

30–39-vuotiaat, 55 prosenttia toimittajista oli yli 40-vuotiaita.464 Uuden vuosi-

kymmenen alkaessa ammattikunta olikin koostumukseltaan varsin iäkästä. Ase-

telma kuitenkin muuttui 1960-luvun kuluessa, kun suuret ikäluokat ja pian heidän 

jälkeensä syntyneet ikäluokat siirtyivät työelämään toimitusten kasvattaessa sa-

manaikaisesti toimittajamääriään. Kuten olen aikaisemmin tuonut esiin, 39 pro-

senttia toimittajista oli vuonna 1968 alle 30-vuotiaita, kun taas yli 45-vuotiaita oli 

alalla enää 21 prosenttia465. Sanomalehtimies-lehdessä uutisoitiinkin jo vuonna 

1963 vuosikokouksessa tapahtuneesta nuoren polven läpimurrosta, joka lisäsi 

ammattiyhdistyslinjan kannatusta.466 Toimittajakunnan nuorentuminen näkyi 

myös paikallisyhdistysten jäsenistössä, ja esimerkiksi Pohjois-Suomen Sanoma-

lehtimiesyhdistyksen vuosikertomuksessa saatettiin vuonna 1965 todeta jäsenis-

tön paitsi kasvaneen myös nuorentuneen.467 Myös Radio- ja televisiotoimittajien 

liitto koki nuorison vallankaappauksen vuonna 1967, jolloin liiton johtoon tyyty-

mättömät toimittajat ottivat yhdistystoiminnan käsiinsä.468 

Toimituksissa eri toimittajapolvien rinnakkaiselo ei sujunut ongelmitta vaan 

esimerkiksi käsitykset toimittajan työstä saattoivat joutua törmäyskurssille. Toi-

mittajaikäpolvien välisiin eroihin on kiinnittänyt huomiota myös yhdysvaltalaisia 

1990-luvun alun ulkomaankirjeenvaihtajia tutkinut Anne Holohan. Mediatutkijan 

mukaan Haitin tilanteesta raportoineiden toimittajien työskentelytavat ja käsityk-

set journalismista poikkesivat toisistaan sen mukaan, mihin toimittajapolveen he 

kuuluivat. Toisen maailmansodan jälkeen aloittaneet miestoimittajat luottivat 

jutuissaan virallisiin lähteisiin ja korostivat objektiivisuutta, kun taas nuorin toi-

mittajapolvi lähestyi jutuntekoa tavallisten haitilaisten näkökulmasta.469 

Omassa aineistossani vanhemmat toimittajapolvet kokivat olevansa kutsu-

mustoimittajia, kun taas 1960-luvulla ja sen jälkeen alalle tulleet miehet ja naiset 

suhtautuivat heidän näkökulmastaan toimittajan työhön yksinomaan työnä. Elo-

                                                        
464 Kertomus Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 39. toimintavuodelta 1959–1960. SJLYA. 
465 Komiteanmietintö 1969:A 19, 56. 
466 ”Jyrki Juuti puheenjohtajaksi. Nuoren polven läpimurto – linjojen selkenemistä”. Sanomalehtimies 
– Journalisten 3/1963, 6–9. 
467 Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen toimintakertomus vuodelta 1965. Da:1. PSSYA. 
OMA. 
468 Hamberg 1987, 16–17. 
469 Holohan 2003, 745–753. 
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kuva-Aitan päätoimittaja Kirsti Jaantila470 esimerkiksi valitteli vuonna 1964 kut-

sumustoimittajan asenteen puuttumista seuraavasti: 

Vaikeata on esimerkiksi kuvitella toimitusharjoittelijaa, joka tekisi työtään 

ilmaiseksi, niin kuin eräät vanhemman polven toimittajat ovat saaneet tehdä. 

Pelkästä työn ilosta. Nykyisin kysytään ensimmäiseksi, paljonko maksetaan. 

Miksi ihmeessä pitäisi maksaa ihmiselle, joka ei osaa mitään.471 

Vuonna 1946 uransa aloittanut Åbo Underrättelserin päätoimittaja Meta Tor-

valds472 kiinnitti samaan asiaan huomiota vuonna 1973 antamassaan haastattelus-

sa: 

Kanske är det just detta slags entusiasm som jag tycker mig sakna hos många 

journalister, som lärt sig vara medvetna om sina arbetsmarknadsrättigheter 

men kanske inte kan eller vill se den alldeles speciella samhällsställning en 

journalist har.473 

Jaantilan ja Torvaldsin arviot eivät näyttäisi pitäneen täysin paikkansa, sillä 1960- 

ja 1970-luvulla alalle tulleilla ammattiyhdistystietoisuus ei ainakaan kerätyssä 

muistitietoaineistossa ollut ristiriidassa ammatin kutsumuksellisuuden kanssa. 

Vanhemman toimittajapolven tavoin myös 60- ja 70-lukulaiset korostivat amma-

tin edellyttäneen halua paneutua työhön kokonaisvaltaisesti, mikä osan kohdalla 

tarkoitti esimerkiksi sosiaalisen elämän sopeuttamista epäsäännöllisiin työaikoi-

hin474. Eräs sanomalehdessä uransa 1960-luvulla aloittanut naisinformantti kuvaili 

aikalaistensa suhtautumista ammattiin tavalla, joka muistutti Torvaldsin perään-

kuuluttamaa intohimoa työtä kohtaan: 

Mä haluaisin nostaa esille sen, että sillon, siihen aikaan tämä ei ollu leipä-

työtä. Tää oli niin kun kutsumusammatti. Ja minusta se on niinkö elinehto, et-

tä on hyvä toimittaja, ett rakastaa sitä työtään. Ettei sen takia oo, ett siit sais 

leipänsä. Vaan, että pitää todella ihmisistä, pitää todella uusista asioista, 

ymmärtää uusia asioita. Ja on sen verran niinkö opiskelullista tai tietopoh-

jaa, ett ymmärtää suhteuttaa ne sitten niinkö historiaan tai aikasempaan 

                                                        
470 Ks. esim. ”SAL:n jäsenistö 1.5.1965”. Aikakauslehden Toimittaja 3/1965, 4. 
471 Kirsti Jaantila, ”Eikö toimittajia kouluteta toimituksissa?”. Aikakauslehden Toimittaja 5/1964, 64–
65. 
472 Lehdistön matrikkeli 1954, 268. Ks. myös Lappalainen 2010, 45. 
473 ”’Slitsamt men privilegierat’”. Hufvudstadsbladet 10.3.1973. 
474 Ks. esim. haastattelut numerot 16, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29 ja 32, naisia ja miehiä. 
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menneisyyteen. Ja myös osaa arvioida sitä, että mitä ne vaikuttaa tulevaisuu-

teen.475 

Eri toimittajaikäpolvien välinen ristiriita kiteytyi Seppo Saurin vuonna 1964 Kirs-

ti Jaantilalle kirjoittamassa vastineessa. Saurin tulkinnan mukaan vanhemmat 

toimittajat eivät nimittäin syytöksiltään huomanneet, ettei ammatillisten etujen 

ajaminen tarkoittanut samaa asiaa kuin ammatillisen kutsumuksen katoaminen: 

Kirsi Jaantila suree myös sitä, ettei nykyisen polven joukossa enää ole 

ns. ’kutsumustoimittajia’. Olenpa toista mieltä. Tällä alalla on paljon sellai-

sia, jotka tuntevat joutuneensa omalle alalleen ja saavat tästä työstä tyydy-

tyksen syvimpiin tarpeisiinsa, jos nyt juhlallisiksi heittäydytään. […] Sellai-

sista ’kutsumustoimittajista’ kaikki vallat meitä varjelkoot, joissa ’kutsumus’ 

ilmenee etupäässä kammona kaikkia omaa ja koko ammattikunnan asemaa 

kohentavia toimenpiteitä kohtaan. Sellaiset toimittajat kuuluvat aikakauteen, 

jolloin lehden julkaiseminen oli kannattamaton mutta tärkeä kansanvalistus-

tehtävä. Tärkeä tehtävä se on edelleenkin, mutta ei enää samassa mie-

lessä ’kutsumus’ kuin se oli alan uranuurtajille.476 

Kutsumustoimittajien katoamisen sijaan kiistassa olikin kyse siitä, että vanhempi 

polvi koki nuorten toimittajien omaksuman, aiempaa ay-tietoisemman toimittaja-

käsityksen itselleen vieraaksi. Rivien väleistä on kuitenkin mahdollista lukea 

myös pinnan alla jäytäneestä tunteesta, joka sai vanhemmat toimittajat kokemaan 

asemansa uhatuksi. Toimituksissa kitka ilmeni vanhemman toimittajapolven ha-

luttomuutena opastaa nuorempiaan, mihin kiinnitti vuonna 1968 huomiota Sano-

mien toimittajakoulun rehtori Antero Okkonen. Selityksenä katoamassa olleeseen 

kisälliperinteeseen Okkonen piti kiristynyttä kilpailua: 

Lehtikohtaisen koulutuksen tarvetta lisää toimittajakunnassa viimeksikulu-

neiden vuosikymmenien aikana tapahtunut asennemuutos. Uuteen tulokkaa-

seen ei enää niin kuin ehkä ennen kaadeta kaikkea omaa oppia, jos kaade-

taan ollenkaan. Muutoksesta muuttujat syyttävät työtahdin kiristymistä, mikä 

varmaan pitää paikkansa, mutta siellä taka-alalla lienee myös oman minän 

tiedostaminen työmarkkinavälineenä. Toimituksissa ei enää eletä kuin perhe-

piirissä.477 

                                                        
475 Haastattelu numero 11, nainen. 
476 Seppo Sauri, ”Ylipalkatut alikehittyneet”. Aikakauslehden Toimittaja 7/1964, 3. 
477 Antero Okkonen, ”Ei enää erehdysten kautta ammattiin”. Suomen Lehdistö 4/1968, 72. 
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Myös nuorta toimittajapolvea edustanut Maarit Niiniluoto tarttui aiheeseen Aika-

kauslehden Toimittajassa. Vaikka Niiniluodon mukaan alalla oli myös niitä, jotka 

opastivat mielellään nuorempia kollegoitaan, hän kysyi artikkelissaan seuraavasti: 

Niin kauan kuin nuori toimittaja huomaa, että häneen suhtaudutaan vihamie-

lisesti, niin kauan kun häntä ei edes viitsitä tervehtiä, katkeruutta on. Eikö 

kollegiaalisuus, yhteinen ammatti voisi poistaa sukupolvien välistä ikuista 

kitkaa.478 

Maarit Niiniluodon kuvaus toimituksista on varsin karu. Sen perusteella kyse ei 

näytä olleen rauhanomaisesta rinnakkaiselosta vaan vähintäänkin asemasodasta, 

jossa etenkin osa vanhemmasta toimittajakunnasta oli kaivautunut poteroihinsa. 

Tässä taistelussa kyse ei ollut myöskään sukupuolesta vaan kuulumisesta oikeaan 

ikäryhmään. Esimerkiksi Kotilieden päätoimittaja Eila Jokela ei pohtinut sen 

tarkemmin sukupuolta kritisoidessaan Yleisradion nuoria televisio- ja radiotoimit-

tajia ammattitaidon ja hyvien tapojen puutteesta479. Vaikka Jokela mainitsi toises-

sa kirjoituksessaan nimeltä toimittaja Riittasisko Jukkala-Benischin,480 olivat 

hänen kuvailemansa häikäilemättömästi haastateltavia kohdelleet toimittajat sekä 

naisia että miehiä. Ikäpolvien perusteella muodostuneiden rintamalinjojen jyrk-

kyyteen on kiinnittänyt huomiota myös sanomalehdistön kulttuuriosastoja tutki-

nut Merja Hurri. Hänen mukaansa vanhemman polven kriitikot näkivät 1960-

luvun alussa toimituksiin palkatut nuoret toimittajat yhtenäisenä klikkinä, jon-

ka ”tärkeimpänä tavoitteena oli oman valta-aseman vahvistaminen ja vanhemman 

kriitikkopolven syrjäyttäminen.”481 

Merkille pantavaa on, että aikalaisteksteistä havaittava ristiriita ei esiintynyt 

erityisen vahvasti muistitiedossa, jossa korostuivat Maarit Niiniluodon aikalaisten 

– alalle 1960- ja 1970-luvulla tulleiden toimittajien – kokemukset. Heidän näkö-

kulmastaan toimittajapolvien käsitykset journalismista eivät olleet yleensä konf-

liktissa, vaan vanhemman polven toimittajat näyttäytyivät joko auttavaisina ja 

arvostettuina ammattilaisina482 tai oman arvonsa tunteneena ja nuoremmasta pol-

vesta paikoin eristäytyneenäkin ryhmänä.483 Ainoastaan yksi Suomen Journalisti-

liiton haastattelemista nuoremman polven vastaajista esitti ikäpolvien välillä val-

                                                        
478 Maarit Niiniluoto, ”Nuori toimittaja”. Aikakauslehden Toimittaja 6–7/1966, 16–17. 
479 Eila Jokela, ”Vain päiväuni”. (pk) Kotiliesi 20/1969, 15; E.J., ”Miten tv-toimittaja käyttäytyy”. 
Kotiliesi 6/1970, 5. 
480 E.J., ”Miten tv-toimittaja käyttäytyy”. Kotiliesi 6/1970, 5. 
481 Hurri 1993, 127. 
482 Ks. esim. haastattelut numerot 9, 10, 11, 13, 15, 29, 30 ja 35, naisia. 
483 Ks. esim. haastattelut numerot 23, 18 ja 33, naisia.  
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linneen selkeän kuilun,484 kun taas muilla käsityserot tulivat esiin lyhyinä sivu-

mainintoina. Niissä kommentoitiin yksittäisten toimittajien ammatillisissa käsi-

tyksissä vallinneita eroja, jonkin vanhemman toimittajan suhtautumista nuorem-

paan toimittajaan tai pohdittiin sitä, kuinka nuoren polven radikaalien mielipitei-

den on täytynyt tuntua vanhemmista toimittajista oudoilta ja jopa närkästyttävil-

tä.485 

Ikäpolvien välisessä kanssakäymisessä oli kuitenkin eroja, ja vastaajien ker-

tomuksissa nousi esiin niin ystävyyden kuin syrjinnänkin kokemuksia.486 Eri 

toimittajaryhmien välisissä suhteissa oli myös sukupuolittunut juonteensa. Nuorta 

toimittajapolvea auttoivat aineistossa usein vanhemmat naistoimittajat,487 jotka 

olivat eräänlaisia toimituksen äitihahmoja. Käsittelen tätä teemaa tarkemmin toi-

mittajien uramalleja käsittelevässä alaluvussa 4.3.4. Sen sijaan vanhemmat mies-

toimittajat edustivat etenkin 1960-luvun alkupuolelle sijoittuneissa kertomuksissa 

toimittajaesikuvia, joilta nuoremmat toimittajat katsoivat mallia488. Myöhemmissä 

kertomuksissa he saattoivat kuitenkin esiintyä myös vanhentuneen toimittajakäsi-

tyksen edustajina, joita nuoren polven toimittajat haastoivat uudenlaisilla käsityk-

sillään toimittajan työstä.489 Huomioitavaa on, että miestoimittajat näyttäytyivät 

aineistossa pääsääntöisesti vanhemman toimittajapolven suurena massana, kun 

taas naistoimittajat nousivat esiin yksittäisinä esimerkkeinä toimittajakunnan 

joukosta. 

Aineisto antaa heikkoja viitteitä siitä, että kanssakäyminen saattoi olla eri ikä-

ryhmiin kuuluneiden naistoimittajien kesken miestoimittajia hankalampaa. Mies-

toimittajien kohdalla vanhemmat toimittajat näyttäytyivät esimerkiksi parhaimpi-

en juttuaiheiden haalijoina,490 kun taas nuoremmat toimittajat ravistelivat mielipi-

teillään vanhemman toimittajapolven luutuneita käsityksiä.491 Ääritapauksena 

ikäpolvien välisestä ristiriidasta voidaan mainita esimerkki, jossa suuren päivä-

lehden päätoimittajana työskennellyt mies erotti toimituksen palveluksessa olleen 

poikansa tämän liian radikaalien mielipiteiden vuoksi492. Molemmat miestoimitta-

japolvet edustivat kuitenkin viime kädessä toimittajan maskuliinista normia, kun 
                                                        
484 Kyösti Reunasen haastattelu. SJLV94. SJLYA. 
485 Ks. esim. haastattelut numerot 6, 7, 17, 18 ja 32, naisia ja mies; kirjoitus numero 18, nainen. 
486 Ks. esim. haastattelut numerot 6, 9, 14, 17, 18, 20 ja 23, naisia; kirjoitus numero 35, nainen. 
487 Ks. esim. haastattelut numerot 6, 12, 18 ja 30, naisia; kirjoitukset numerot 28 ja 34, naisia. Ks. 
myös Lehtinen 1996, 101–102, 181. 
488 Ks. esim. haastattelut numerot 13, 15, 29, 30 ja 35, naisia. 
489 Ks. esim. haastattelut numerot 32 ja 33, mies ja nainen. 
490 Ks. esim. haastattelu numero 26, mies; Eino Kyyhkysen haastattelu. SJLV94. SJLYA. 
491 Ks. esim. haastattelut numerot 32 ja 33, mies ja nainen. 
492 von Bonsdorff 1986, 180, 188. Ks. myös haastattelu numero 32, mies. 
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taas naistoimittajien määrän lisääntyminen asetti eri ikäryhmiä edustaneet toimit-

tajanaiset selkeämmin kilpailutilanteeseen keskenään. Olihan 1960-luvun lopulla 

jo lähes puolet helsinkiläisistä sanoma- ja aikakauslehtien naistoimittajista alle 

30-vuotiaita, kun taas yli 45-vuotiaiden naisten osuus oli vain noin 17 prosent-

tia.493 

Toimittajanaisten välinen kilpailutilanne näkyi esimerkiksi 1960-luvulla 

uransa suuren päivälehden kesätoimittajana aloittaneen naisen kertoessa suoranai-

sesta syrjinnästä: toimituksen arvostetuin naistoimittaja ei hänen listavuorollaan 

suostunut koskaan asioimaan kyseisessä toimituksessa.494 Aineistoon ei sisälly 

muita yhtä suoria syrjintätapauksia, mutta ikäpolvien välinen kitka tuli esiin myös 

neljässä muussa haastattelussa. Kaksi vastaajista kuvaili vanhemman polven hel-

sinkiläisten toimittajanaisten suhtautuneen nuorempiin naistoimittajiin hienoisen 

kylmänkiskoisesti495. Kolmas haastateltava puolestaan kuvaili aikarajauksen ul-

kopuolelle sijoittunutta tapausta, jossa naiskollega kieltäytyi 1950-luvun alussa 

opastamasta uutta tulokasta, vaikka häneltä sitä pyydettiin.496 Neljäs tapaus kul-

minoitui 1980- ja 1990-lukujen taitteeseen, jolloin vanhempaa naistoimittajapol-

vea edustanut aluetoimituksen päällikkö varmisti, ettei hänen naispuolinen alai-

sensa tulisi valituksi toimituksen uudeksi päälliköksi.497 Vanhemman naispäälli-

kön suhtautuminen alaiseensa oli kuitenkin ollut koko heidän 20-vuotisen yhteis-

työnsä ajan vihamielistä. Vaikka vastaajan mukaan päällikön käyttäytymisessä oli 

kyse ennen kaikkea hänen poliittisesta taustastaan, tulkitsen tapauksen kertovan 

neljän muun esimerkin tavoin myös tilanteesta, jossa vanhempi naistoimittajapol-

vi koki tarpeelliseksi puolustaa omaa asemaansa. 

Muistitiedon ja aikalaistekstien antaman kuvan ristiriitaisuutta voidaan selit-

tää muistitiedon luonteella. Alessandro Portelli on muistuttanut, ettei muistelija 

ole koskaan puolueeton vaan tuottaa menneisyydelle merkityksiä aina jostakin 

näkökulmasta käsin.498 Tässä tapauksessa näkökulmaksi muodostui 1960- ja 

1970-luvulla alalle tulleiden toimittajien kokemus. Silloista nuorta toimittajapol-

vea edustaneiden informanttien muistikuvissa pinnan alla kytenyt konflikti peittyi 

oman ammatillisen historian kannalta tärkeämmäksi499 koetun ammattiin sosiaa-

                                                        
493 Komiteanmietintö 1969:A 19, 60. 
494 Haastattelu numero 34, nainen. 
495 Haastattelut numerot 18 ja 23, naisia. 
496 Haastattelu numero 12, nainen. 
497 Haastattelu numero 17, nainen. 
498 Portelli 1998 [1991], 73. 
499 Esimerkiksi Lynn Abrams on huomauttanut ihmisten muistavan iästä riippumatta sen, minkä he 
kokevat tärkeäksi. Abrams 2010, 90. 
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listumista kuvanneen kertomuksen alle. Ikäpolvien väliset kiistat tulivatkin selke-

ämmin esiin Suomen Journalistiliiton vuonna 1994 haastattelemien vanhemman 

polven toimittajien kokemuksissa. Vaikka myöskään 1930-, 1940- ja 1950-luvulla 

uransa aloittaneet muistelijat eivät yleensä kertoneet toimittajakunnan ikäraken-

teessa tapahtuneesta murroksesta,500 muutamat vastaajista kiinnittivät huomiota 

nuorten toimittajien kukkoiluun, joka ilmeni muun muassa jutuntekotapojen uu-

distamisena.501 Osalle vanhemmista toimittajista nuoret näyttäytyivät puolestaan 

ay-tietoisina omien etujensa ajajina.502 Haastatteluissa toistuivat toisin sanoen 

samat teemat, jotka näkyivät aikalaisteksteissä. 

Vanhemman toimittajapolven kokemuksia tallentui myös Suomen sanoma-

lehdistön historia -projektin vuonna 1976 toteuttaman kirjoituskutsun vastauksiin. 

Toimittajan ammatin eriytymisestä kirjoittanut Liisa Järvelä esimerkiksi pohti 

sitä, kuinka nuoren polven toimittajat olivat unohtaneet hänen ikäpolvensa journa-

listien tärkeäksi kokemat ammatilliset arvot. 

Tietysti nykyisin tarvitaan erikoistoimittajia, mutta fakkiutumisella on tietyt 

huonot puolensakin. Kaikkien pitäisi ainakin jonkin aikaa olla tavallisina 

duunareina, joiden oli ”käytävä kirkossa, kapakassa, mentävä linnaan ja la-

sarettiin”. Mutta nämä ovat varmasti tällaisia vanhanaikaisia ajatuksia, joita 

nykytoimittajat vähättelevät.503 

Toisen maailmansodan aikana uransa aloittanut Järvelä ei ainakaan sitaatin perus-

teella kokenut itseään arvostetuksi ammattilaiseksi vaan toimittajaksi, jonka ohi 

aika oli ajanut. Kokemusten yksilöllisyys tulee esiin, kun Järvelän katkelmaa 

vertaa Etelä-Suomen Sanomien toisen päätoimittajan paikalta eläkkeelle vuonna 

1986 siirtyneen Eeva Rissasen huomioon. Myös Rissanen nosti antamassaan 

haastattelussa esiin nuoren toimittajakunnan pyrkimyksen erikoistumiseen ja 

korosti Järvelän tavoin uutistoimittajan työn merkitystä. Järvelästä poiketen Ris-

sanen ei kuitenkaan vähätellyt omia näkemyksiään vaan saattoi asemansa tuomal-

la arvovallalla muistuttaa, että ”juuri nyt kaivattaisiin ennen kaikkea yleistoimitta-

jiksi erikoistuneita toimittajia – eli uutistoimittajia.”504 Päätoimittaja-aseman Ris-

                                                        
500 Ks. esim. Vilho Halmeen, Anja Penttisen, Hilkka Tukkimäen, Maire Vaajakallion ja Annikki 
Wiirilinnan haastattelut. SJLV94. SJLYA. 
501 Ks. esim. Allan Liuhalan ja Pentti Kiipulan haastattelut. SJLV94. SJLYA. 
502 Ks. esim. Sisko Noposen ja Anja Penttisen haastattelut. SJLV94. SJLYA. Ks. myös ”’Slitsamt men 
privilegierat’”. Hufvudstadsbladet 10.3.1973. 
503 Liisa Järvelän kirjoitus. Bha5. SSLHA. HYKA. 
504 Pertti Huopainen, ”Päätoimittaja Eeva Rissasen motto: Ruukku käy kaivolla, kunnes halkeaa”. 
Etelä-Suomen Sanomat 26.6.1986. 



109 

saselle tuomaa painoarvoa kuvastaa se, että Suomen Journalistiliiton vuonna 1994 

haastattelema Vilho Keskitalo esitti hyvin samankaltaisia näkemyksiä kuin Järve-

lä ja Rissanen.505 Vaikka Keskitalolla ei ollut toimitushierarkiassa vastaavaa ase-

maa kuin Rissasella, hän saattoi, toimittajan normia edustaneena miehenä, esittää 

kommenttinsa vähättelemättä omia näkemyksiään. 

Vuonna 1934 uransa aloittanut Hilkka Huttunen otti puolestaan vuoden 1976 

kirjoitusvastauksessaan nuoriin toimittajiin jopa hieman vähättelevän asenteen: 

Nuorissa uraansa aloittelevissa toimittajissa (Tampereen yliopiston kasvatte-

ja) on ollut piirteenä yllättävän kova tärkeily ja tietysti kritiikin heikkous. 

Viimeksi sanottu on ilmennyt mm. siinä, että kaikkea haastateltavien sanomi-

sia ei sovi panna juttuun tai ilmaisua on joko lievennettävä tai pyöristettävä. 

Haastateltavat puhuvat joskus sellaistakin, jota ei ole tarkoitettukaan julkais-

tavaksi. He eivät vain aina tule sitä sanoneeksi toimittajalle. Osaavia nämä 

nuoret ovat ja työ ja kokemus neuvovat.506 

Huttuselle koulutus ei toisin sanoen ollut suoraviivaisesti positiivinen asia, vaan 

hän näki koulutettujen nuorten olevan ammatissaan vielä kypsymättömiä ja todel-

lisen toimittajan ammattitaidon kehittyvän vasta käytännön harjoituksen kautta. 

Huttusen teksti onkin erinomainen esimerkki siitä yhteentörmäyksestä, joka ta-

pahtui akateemisesti koulutetun nuoren toimittajapolven tuotua toimituksiin toi-

mittaja-alan koulutuksen mukana tulleen tietämyksen507. Tarkastelen ammatti-

kunnan koulutustasossa tapahtuneita muutoksia ja niiden suhteutumista sukupuo-

leen myöhemmin tässä luvussa. Sitä ennen kiinnitän kuitenkin huomion toimitta-

jakunnan politisoitumiseen. 

Raili Pesola selvitti vuonna 1973 Suomen Sanomalehtimiesten Liiton jäsenis-

tön järjestöorientoituneisuutta ja jaotteli heidät karkeasti ”ammatillisharrastuksel-

lisiin” ja ”ammatillispoliittisiin”. Pesolan mukaan poliittisimpia olivat alle 26-

vuotiaat, ja poliittisuuden merkitys väheni tämän jälkeen tasaisesti. Ainoastaan yli 

55-vuotiaat toimittajat olivat jälleen muita ikäluokkia selvästi poliittisemmin 

orientoituneita. Nuorimman ikäluokan poliittisuutta tuki myös Pesolan toisaalla 

tekemä havainto, jonka mukaan poliittinen aktiivisuus kasvoi toimittajien kes-

kuudessa koulutustason nousun myötä.508 Seuraavaksi tarkastelenkin, miten Peso-

lan tutkimustulos toimittajien poliittisesta sitoutuneisuudesta näkyy omassa ai-

                                                        
505 Vilho Keskitalon haastattelu. SJLV94. SJLYA. 
506 Hilkka Huttusen kirjoitus. Bha5. SSLHA. HYKA. 
507 Ks. esim. haastattelut numerot 2, 9, 10 ja 18, naisia. 
508 Pesola 1974, 53–55. 
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neistossani, ja pohdin, mitkä tekijät siinä selittävät Pesolan saamaa tulosta. Oli-

vatko juuri nuorimmat ja vanhimmat ikäluokat poliittisesti tietoisimpia? Entä 

miten tämä vaikutti journalismin teon tapoihin? 

Verrattaessa Raili Pesolan saamaa tulosta muistitietoaineistoissa esitettyihin 

näkemyksiin on aineistojen välillä nähtävissä selkeä yhteneväisyys. Useimmat 

toimittajat ajoittivat ammattikunnan politisoitumisen 1970-luvun alkuvuosiin,509 

mikä näyttäisi viittaavan juuri alalle tulleiden toimittajien aktiiviseen panokseen. 

Maantieteellisesti kiivaimmat poliittiset väännöt sijoittuivat aineistossa pääkau-

punkiseudulle,510 kun taas muualla Suomessa työskennelleet toimittajat eivät 

ainakaan kertoneet poliittisten mielipiteiden aiheuttaneen toimituksissa samanlais-

ta kahtiajakoa. Tämä ei tarkoittanut kuitenkaan sitä, etteivätkö toimittajat olisi 

osallistuneet politikointiin myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.511 Pohjois-

suomalaisessa sanomalehdessä uransa tehnyt naisvastaaja kertoi esimerkiksi kes-

kustalaisessa lehdessä työskennelleistä toimittajista, jotka harjoittivat vasemmis-

topolitikointia töiden jälkeen kapakassa.512 Vasemmistoherätyksen 1970-luvulla 

kokenut naisvastaaja puolestaan muisteli, kuinka työtoverit riensivät kertomaan 

johtoportaalle, missä seurassa hänet ja hänen toimittajamiehensä oli kulloinkin 

nähty.513 Kaksi turkulaista toimittajaa muisteli välien oikeistolaisten ja vasemmis-

tolaisten toimittajien kesken olleen jopa niin kireät, ettei toiseen leiriin kuuluneita 

toimittajia olisi aina haluttu edes tervehtiä. Vasemmistopuolueita kannattaneilla 

toimittajilla oli myös oma ryhmittymänsä, niin kutsuttu Vasen ryhmä, jonka yhte-

nä tavoitteena oli estää Turun Sanomalehtimiesyhdistyksen puheenjohtajuuden 

päätyminen kokoomuksen käsiin.514 

Eri puolilta maata kerrotuista esimerkeistä huolimatta kiivain politisoitumi-

nen liitettiin pääkaupunkiseudulle, mikä on selitettävissä aineiston maantieteelli-

sellä vinoumalla: niin omassa aineistossani kuin muissakin 1990- ja 2000-luvulla 

toteutetuissa haastatteluissa painottuivat pääkaupunkiseudulla uransa tehneiden 

toimittajien kokemukset. Ne haastateltavat, jotka olivat toimineet pienemmillä 

paikkakunnilla eri puolilla Suomea, olivat useimmiten tehneet uransa pienissä 

toimituksissa, joissa poliittisia leirejä ei ollut päässyt samassa määrin syntymään 

                                                        
509 Ks. esim. haastattelut numerot 1, 10, 16, 17, 18, 25, 28 ja 32, naisia ja miehiä. 
510 Ks. esim. haastattelut numerot 10, 25, 28 ja 32, nainen ja miehiä. Ks. myös Sirpa Sainion ja Anneli 
Sundbergin haastattelut. SJLV94. SJLYA. 
511 Haastattelut numerot 1, 11, 15, 16 ja 17, naisia ja mies; kirjoitus numero 35, nainen. Ks. myös Anja 
Penttisen, Sirpa Sainion ja Eila Tiaisen haastattelut. SJLV94. SJLYA. 
512 Haastattelu numero 1, nainen. 
513 Kirjoitus numero 19, nainen. 
514 Haastattelu numero 17, naisia. 
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kuin isoissa toimituksissa. Paikallisissa ja maakunnallisissa sanomalehdissä työs-

kennelleiden toimittajien poliittinen sitoutuneisuus tulikin voimakkaimmin esiin 

puoluelehtien toimittajien kertomuksissa. Näille alalle 1950-luvulla tai sitä ennen 

tulleille toimittajille nimenomaan puolueansiot olivat toimineet pontimena uralle 

sellaisissa sosialidemokraattien äänenkannattajissa kuten Eteenpäin, Vapaus ja 

Työn Voima515. Koska valtaosa haastatelluista, pienten puoluelehtien toimittajista 

edusti vanhempaa toimittajapolvea, muistitietoaineisto vahvistaa Pesolan tulkin-

taa siitä, että nuorimman toimittajapolven jälkeen poliittisesti aktiivisinta joukkoa 

edustivat yli 55-vuotiaat toimittajat. 

Miten toimittajakunnan – ainakin sen nuorimman osan – politisoituminen 

vaikutti toimitusten työskentelyyn? Muistitiedossa 1970-luvun alun poliittiset 

väännöt sijoitettiin lähinnä järjestötasolle, kuten Sanomain toimitusosastoon, 

Helsingin Sanomalehtimiesyhdistykseen, Suomen Aikakauslehdentoimittajain 

Liittoon tai Radio- ja televisiotoimittajien liittoon.516 Kyse ei näin ollen ollut siitä, 

että ammattikunnassa olisi käyty kamppailua toimittajan työn määrittelemisen 

tavoista. Sen sijaan politisoituminen toimi mekanismina, joka sulki päätöksenteon 

ulkopuolelle henkilöt, jotka eivät sijoittuneet oikealla tavalla yhdistyksen poliitti-

seen värikarttaan ja siinä tapahtuneisiin muutoksiin. Eräs järjestöaktiivi esimer-

kiksi kertoi, kuinka puheenjohtajavaalissa oli ensiarvoisen tärkeää tehdä muille 

tiettäväksi oma kanta Suomen ja Neuvostoliiton välisiin suhteisiin517. Toisaalta 

myös poliittinen sitoutumattomuus saattoi olla eduksi yhdistysten ylimpään joh-

toon pyrittäessä.518 Osaltaan kyse oli myös ajan yleispoliittisesta ilmapiiristä, joka 

näkyi ennen kaikkea aktiivisena ammatillisten etujen ajamisena.519 Suomen Aika-

kauslehdentoimittajain Liitossa aktiivisesti toiminut toimittajanainen kuvaili aikaa 

seuraavasti: 

Ett vaikka oli tää Yleisdemokraattinen rintama ja oli tämmösiä puolueaktivis-

tejakin just näiss. Ett kyllhän siinä niin kun edelleen se vanha toimittajaide-

aali näky. Että vaikka otettiin kantaa esimerkiks nimenomaan näihin viestin-

täpoliittisiin kysymyksiin ja niihin. Niin myöskin haluttiin pitää välimatkaa 

siihen varsinaisen poliittisen, tään intohimojen tasoon, joka sillon oli vahvas-

ti esillä. Ett tavallaan niin kun tää, tämmönen vanhanaikanen just, ett toimit-

                                                        
515 Ks. esim. Risto Turpon, Eino Kyyhkysen, Aarre Mäkelän ja Holger Salokankaan haastattelut. 
SJLV94. SJLYA. Ks. myös Jenny Pajusen kirjoitus. Bha5. SSLHA. HYKA. 
516 Ks. esim. Pirkko Kolben, Antti Henttosen ja Kyösti Reunasen haastattelut. SJLV94. SJLYA. 
517 Kyösti Reunasen haastattelu. SJLV94. SJLYA. 
518 Haastattelu numero 36, nainen. 
519 Anja Penttisen haastattelu. SJLV94. SJLYA. 
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taja on paikalla, kun jotain tapahtuu. Mutta se on ulkopuolisena tarkkailijana 

enemmän, kun mitään muuta.520 

Suomen Sanomalehtimiesten Liittoon poliittiset rintamalinjat rantautuivat Kolin 

liittokokouksessa vuonna 1974. Varapuheenjohtajavaalissa tippuneen Pohjois-

Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen jäsenen, Juhani Tervon, kohtelusta tuohtu-

neet yhdistyksen kokousedustajat kommentoivat liittokokouksessa harjoitettuja 

poliittisia ”lehmänkauppoja” seuraavasti: 

Tämän kolmannen liittokokouksen henki olikin sitten jo toista. Mukaan oli 

tullut puoluepolitiikka. Poliittisista ryhmittymistä sosiaalidemokraatit olivat 

saaneet joukkonsa tiiviimmin kerätyiksi. Maakunta kontra Helsinki -asettelu 

oli myös selvä ja tuli vahvimmin näkyviin viimeisenä kokouspäivänä, jolloin 

käytiin tärkeimmät äänestykset.521 

SSL:n 3. Liittokokous 21–23.5.1974 Kolilla oli kouriintuntuva osoitus ammat-

tijärjestömme politisoitumisesta ja järjestön sisällä riehuvasta poliittisesta 

valtataistelusta. SSL:n sisäinen ”piilopoliittisuus” on muuttunut täysin avoi-

meksi jopa siinä määrin, että poliittiset näkemykset ja intressit ovat päävai-

kuttimina järjestömme sisäisistä asioista päätettäessä.522 

Yhdistyksen puheenjohtajavaalissa kokema kolaus väritti todennäköisesti kerto-

muksia, mutta PSSY:n edustajat eivät olleet ainoita, jotka ajoittivat kattojärjestön-

sä politisoitumisen Kolin liittokokoukseen523. Raporteista tulee myös hyvin esiin 

se, että toimittajakunnan politisoituminen näkyi selkeimmin ammatillisiin etuihin 

liittyneissä kysymyksissä. Raimo Eksymä jopa esitti kauhukuvan siitä, että jat-

kossa paikallisyhdistyksillä ei olisi enää merkitystä, vaan liittokokouksissa istut-

taisiin puolueittain.524 

Ammattiyhdistystoiminnan politisoituminen ei tarkoittanut sitä, että toimitta-

jat olisivat työssään tehneet aiempaa puolueellisempia juttuja. Etenkin aikakaus-

lehdissä poliittiset näkökannat saattoivat kuitenkin vaikuttaa juttuaiheiden valin-

                                                        
520 Haastattelu numero 18, nainen. 
521 Pirkko Kososen muistio Kolin liittokokouksesta Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen 
hallitukselle. Cb:3. PSSYA. OMA. 
522 Raimo Eksymän muistio Kolin liittokokouksesta Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen 
hallitukselle 30.5.1974. Cb:3. PSSYA. OMA. 
523 Ks. esim. Kerttu Kauniskankaan haastattelu. SJLV94. SJLYA; Parppei 2001, 112. Ks. myös Elina 
Simonen, ”Mitä tapahtui liittokokouksessa”. SAL vuosikirja 1974, 41–43. 
524 Raimo Eksymän muistio Kolin liittokokouksesta Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen 
hallitukselle 30.5.1974. Cb:3. PSSYA. OMA. 
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taan,525 ja esimerkiksi A-lehtien tärkeimmissä julkaisuissa Annassa ja Avussa on 

sanottu vallinneen 1960-luvun lopulla selkeän vasemmistolainen sävy.526 Työ-

paikkansa säilyttääkseen toimittajat eivät voineet kuitenkaan kirjoittaa poliittisia 

näkökohtiaan itse lehtiteksteihin, minkä Uuden Suomen kulttuuriosaston päällikkö 

Salama Hirvonen on tiivistänyt seuraavasti: ”Kenen leipää syöt sen lauluja lau-

lat.”527 Työnantajan merkitys näkyi erityisen selvästi A-lehtien tapauksessa, jossa 

kilpailun kiristyminen sekä lehtimarkkinoiden kaupallistuminen muuttivat lehtien 

sisältöjä viihteellisemmiksi. Avun tähtitoimittajana pidetyn Anna-Maija Katajan 

mukaan lehden yhteiskunnalliset jutut korvautuivat 1970-luvulla myyntijutuilla, 

jotka nojautuivat julkkishaastatteluihin ja yksinoikeudella saatuihin juttuihin.528 

Tulkinta saa tukea myös Raili Pesolan kyselyn tuloksista, joiden mukaan vajaa 

puolet kokoomuksen tai keskustan äänenkannattajiin lukeutuneissa lehdissä työs-

kennelleistä toimittajista oli edellisissä vaaleissa äänestänyt jotakin muuta puolu-

etta.529 Samansuuntaisia tuloksia saatiin myös vuonna 1969 tehdyssä ruotsalaises-

sa tutkimuksessa: yli puolet toimittajista oli joskus työskennellyt lehdessä, jonka 

poliittinen sitoutuneisuus poikkesi toimittajan omasta. Toimittajista vain neljännes 

kuului johonkin poliittiseen puolueeseen, minkä tutkijat tulkitsivat osoitukseksi 

siitä, etteivät toimittajat yleensä valinneet ammattiaan tarkoituksena yrittää vai-

kuttaa lukijakunnan mielipiteisiin.530 

Etenkin avustajien kohdalla poliittiset näkökannat saattoivat kuitenkin yrittää 

uida juttuihin, sillä Salama Hirvosen mukaan kulttuuriosaston vasemmistolaisesti 

suuntautuneet avustajat aiheuttivat välillä ongelmia531. Kulttuuriosaston merkitys-

tä keskustelufoorumina korostanut Kalevan kulttuuriosaston päällikkö Kaisu 

Mikkola kertoi puolestaan lehden olleen Pohjois-Suomessa ainoa julkaisu, jossa 

myös taistolaiset saivat äänensä kuuluviin.532 Poliittiset äänenpainot eivät kuiten-

kaan näkyneet ainoastaan eri vasemmistoryhmiä edustaneiden kirjoittajien teks-

teissä, sillä myös kiihkeimmät oikeiston kannattajat saattoivat aiheuttaa tarvetta 

tarttua kirjoitteluun533. Työnteon ulkopuolella poliittiset mielipiteet saattoivat 

puolestaan näkyä eri leireihin kuuluneiden henkilöiden välisinä riitoina sekä työ-

                                                        
525 Ks. esim. haastattelut numerot 18, 21 ja 23, naisia. 
526 Numminen 2003, 102–103, 109–110, 137. 
527 Salama Hirvosen haastattelu. SJLV94. SJLYA. Ks. myös haastattelu numero 16, nainen ja mies. 
528 Anna-Maija Katajan haastattelu. SJLV94. SJLYA. 
529 Pesola 1974, 40, 74. 
530 Journalistkåren i Sverige 1970, 18–20. 
531 Salama Hirvosen haastattelu. SJLV94. SJLYA. 
532 Kaisu Mikkolan haastattelu. SJLV94. SJLYA. Ks. myös Suistola 1999, 397–400, 410. 
533 Salama Hirvosen haastattelut. SJLV94. SJLYA. 
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paikan kuppiloihin muodostuneina eri puolueryhmittymien kantapöytinä.534 Ei-

toivottu poliittinen kanta, joka sitoutumattomissa medioissa tarkoitti pääsääntöi-

sesti taistolaisuutta, saattoi aiheuttaa kitkaa myös toimittajan ja johtoportaan välil-

le.535 Toisin sanoen poliittinen kanta saattoi vaikuttaa toimittajan sukupuolta mer-

kittävämmin tämän asemaan toimituksen sisäisessä arvoasteikossa. Politiikan 

merkityksestä kertoo myös Uudessa Suomessa työskennelleen naistoimittajan 

muistikuva siitä, kuinka häntä joskus leikillään kutsuttiin toimituksessa vaaralli-

seksi vasemmistolaiseksi. Nimityksen taustalla oli toimittajan venäjän kielen 

taito, joka kokoomuslaisessa lehdessä näytti ainakin hivenen verran epäilyttäväl-

tä536. 

Poliittisten rintamalinjojen kulminoituminen sanomalehtien kulttuuriosastoi-

hin johtui tulkintani mukaan siitä, että ne käyttivät muita yleisemmin ulkopuolisia 

avustajia, jotka eivät olleet välttämättä ammattitoimittajia vaan oman erikoisalan-

sa asiantuntijoita537. Kulttuuriosastot eivät olleet kuitenkaan ainoita poliittisten 

ideologioiden näyttämöitä. Yleisradio sai jo 1960-luvun loppuvuosina maineen 

vasemmistolaisten aatteiden tyyssijana, kun yhtiön pääjohtajana vuosina 1965–

1969 toimineen Eino S. Revon avoin ohjelmapolitiikka avasi ajan radikaalille 

nuorisolle pääsyn eetteriin538. Niin kutsutun Reporadion kaudella oli kuitenkin 

kyse yksittäisten toimittajien ohjelmissaan esittämistä mielipiteistä ja pyrkimyk-

sistä uudistaa kaavoihin kangistuneita jutun tekemisen tapoja, eikä radikalisoitu-

minen heijastunut esimerkiksi television uutistoimintaan.539 Politisoitumisen 

huippukausi ajoittuikin Yleisradiossa 1970-luvun alkuun,540 jolloin poliittiset 

puolueet pyrkivät vastaiskuna Reporadion kaudelle vahvistamaan otettaan muun 

muassa toimittajanimityksistä. Uutistoimittajien työssä poliittisen valvonnan tiu-

kentuminen näkyi niin kutsutun tasapuolisen ohjelmapolitiikan muodossa, mikä 

tarkoitti sitä, että mitään puoluetta ei saanut käsitellä jutuissa muita enemmän. 

Tasapuolisuudesta tulikin Yleisradion uutistoiminnan ydinkriteeri,541 jonka toteu-

tumista valvottiin ohjelmatoiminnan neuvostoissa. Henkilöstölehti Linkissä muun 

                                                        
534 Ks. esim. haastattelu numero 10, nainen. 
535 Leila Välkevirran haastattelu. Historiahaastattelut. SOA. PLA. 
536 Sinikka Koulumiehen haastattelu. TVU40. 
537 Ks. esim. Hellman & Jaakkola 2009, 28; Hurri 1993, 52–53. 
538 Salokangas 1996, 151. 
539 Ks. esim. Ralf Fribergin, Börje Holmlundin, Esko Kitulan, Arvi Lindin, Reino Paasilinnan ja Lasse 
Toivolan haastattelut. TVU40. 
540 Ks. esim. Anna Kerttu Wiik, ”Politiikan piiri pyörii”. Katso 46/1974, 48–49; ”Politiikan piiri pyö-
rii”. Katso 46/1974, 50–51. 
541 Ks. esim. Markus Similä, ”Ohjelmatehdas tappaa toimittajien tavoitteet”. Katso 32/1974, 52. 
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muassa kerrottiin Lapin ohjelmaneuvoston laatineen alueen toimittajille ohjeet 

puolueita koskevasta uutisoinnista.542 

Mukautuminen ulkoapäin tulleeseen poliittiseen painostukseen oli kuitenkin 

vain yksi politisoitumisen muodoista, sillä Lapin aluetoimitusta käsitelleestä teks-

tistä käy ilmi poliittisten mieltymysten vaikuttaneen paikoin toimittajien tapoihin 

tehdä uutisia. Kirjoittajan mukaan ohjeiden tarpeellisuudesta kertoi nimittäin 

erään toimittajan kommentti siitä, että hän kyllä uutisoi oman puolueensa kokouk-

sista, mutta muiden puolueiden olisi pidettävä huoli siitä, että heillä olisi toimi-

tuksissa omat toimittajansa543. Myös Yleisradion uutisveteraanien haastatteluissa 

pieni osa entisistä toimittajista muisteli poliittisten kantojen aiheuttaneen paitsi 

mielipiteiden vaihtoa toimittajien kesken myös vaikuttaneen toisinaan työsisältöi-

hin.544 Mieshaastateltava esimerkiksi muisteli, kuinka päällikköportaan vastuulla 

oli pitää uutistoiminnan kurssi suorassa yksittäisten toimittajien saattaessa yrittää 

tuoda jutuissaan esiin poliittisia sympatioita puoleen tai toiseen.545 Toinen toimit-

tajamies puolestaan kertoi, kuinka oikeistolaista kantaa edustanut uutistenlukija 

saattoi yöuutisten pienessä työntekijätiimissä pistää hänen uusvasemmistolaisista 

sympatioistaan kummunneet juttunsa roskakoriin niitä lukematta.546 

Aineiston perusteella jää epäselväksi, kuinka moni Yleisradion toimittajista 

loppujen lopuksi oli poliittisesti aktiivinen. Vaikka toimittajanimityksiä tiedettiin 

jyvitetyn toimittajien oletetun puoluekannan mukaan,547 puolueen jäsenkirja ei 

ollut esimerkiksi television uutistoimituksessa työskennelleillä toimittajilla edel-

lytys työpaikan saantiin.548 Ajan politisoituneen ilmapiirin herkistämät katsojat 

näkivät kuitenkin toimittajien ohjelmissa eri puolueiden sympatisointia.549 Legen-

daarisen uutistoimittaja Knud Möllerin kerrotaan esimerkiksi todenneen, että hän 

oli tehnyt työnsä onnistuneimmin silloin, kun jutusta tuli haukkuja sekä kommu-

nisteilta että kokoomukselta550. Myös lehdissä julkaistiin listauksia Yleisradion 

                                                        
542 Tapio Siikala, ”Puolueiden toimintaa koskevat uutiset Lapin alueradiossa”. Linkki 11/1975, 7. 
543 Ibidem. 
544 Ks. esim. Raimo Jasolan, Pentti Koskivuoren ja Reijo Nikkilän haastattelut. TVU40. 
545 Haastattelu numero 25, mies. 
546 Reijo Nikkilän haastattelu. TVU40. 
547 Ks. esim. Sinikka Artevan, Heikki Kahilan, Liisa Laineen, Hannu Lehtilän, Arvi Lindin, Seppo-
Heikki Salosen, Jussi Suomalaisen, Kari Toivosen ja Seppo Toivosen haastattelut. TVU40. Ks. myös 
Eila Tiaisen haastattelu. SJLV94. SJLYA. 
548 Ks. esim. Esko Kitulan, Liisa Laineen, Arvi Lindin, Eila-Maija Mirolybovin, Reino Paasilinnan ja 
Kari Toivosen haastattelut. TVU40. Ks. myös haastattelut numerot 25 ja 27, miehiä. 
549 Ks. esim. Kari Toivosen haastattelu. TVU40. 
550 Eila-Maija Mirolybovin haastattelu. TVU40. 
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toimittajien puoluekannoista.551 Vuonna 1969 televisiouutisten kotimaan reportte-

rina aloittanut naistoimittaja esimerkiksi kertoi olleensa lehtijutuissa milloin min-

käkin puolueen jäsen, vaikka todellisuudessa hän oli puolueisiin sitoutumaton.552 

Radion uutistoimituksessa työskennellyt mies puolestaan kertoi ottaneensa Suo-

men Sosialidemokraattisen Puolueen jäsenkirjan ainoastaan siitä syystä, että hänet 

oli leimattu taistolaiseksi. Äärivasemmistolaisen leiman vuoksi kyseinen, ammat-

tiyhdistystoimittajana työskennellyt mies ei ollut enää saanut ammattiyhdistysten 

johtohenkilöitä haastateltavikseen, mistä johtuen hän katsoi parhaimmaksi ottaa 

jäsenkirjan.553 

2.2.2 Naiset maistereita – miehet itseoppineita 

Terävä kynä ja uutisnenä, siinäpä ammattitaitoisen lehtimiehen tuntomerkit. 

Näin ajatteli suomalainen päätoimittaja nimittäessään uutta toimittajaa vielä 

jokunen vuosi takaperin. Koulupohja ei paljon valinnassa painanut: ammatti-

taito kehittyi käytännön työssä, ja taipumus alalle oli enimmäkseen synnyn-

näistä. Nyttemmin tämän ajattelutavan vahingollisuus on yleisesti tunnustet-

tu.554 

Edellä lainattu katkelma Ylioppilaslehden helmikuun numerosta vuodelta 1974 

kiteyttää sen murroksen, joka 1960- ja 1970-lukujen kuluessa tapahtui suomalai-

sen toimittajakunnan asennoitumisessa toimittajien ammatilliseen koulutukseen. 

Keskustelua toimittajien koulutuksesta ja sen muodosta oli käyty Suomessa 1920-

luvulta lähtien.555 Ratkaisua kysymykseen, kumpi olisi parempi lähtökohta toimit-

tajalle – yleissivistävä korkeampi koulutus vai alan ammattitutkinto – alettiin 

kuitenkin etsiä toden teolla vasta 1960-luvun lopulla. Vielä 1960-luvun alkuvuo-

sina voimissaan olleen itseoppineen toimittajan ihanteen556 rinnalle nousi ihanne 

ammatillisesti kouluttautuneesta toimittajasta, ja näiden välillä haettiin vuosina 

                                                        
551 Ks. esim. Heikki Kahilan, Eila-Maija Mirolybovin ja Seppo Toivosen haastattelut. TVU40. Erityi-
sen aktiivisesti Yleisradion toimittajia lokeroitiin Uudessa Suomessa. Sinikka Koulumiehen haastatte-
lu. TVU40. Ks. myös esim. Matti Martikainen, ”Television punainen ääni”. Uusi Maailma 23/1968, 
16–19; ”YLE:n värikartta”. Uusi Suomi 23.1.1977. 
552 Eila-Maija Mirolybovin haastattelu. TVU40. 
553 Haastattelu numero 28, mies. 
554 ”Uutisnenä opiskellen”. Ylioppilaslehti 6/1974, 1. Tiedotusopin laitoksen arkisto (TOLA). TAYA. 
555 Salmelin 1985, 6–7. 
556 Itseoppineen toimittajan ihanteesta ks. esim. Lang 1999, 109. 
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1967–1984 ratkaisua lukuisissa aihetta pohtineissa komiteoissa ja työryhmissä.557 

Toimittajaihanteen kaksijakoisuus näkyi edelleen vuonna 1984 valmistuneessa 

viimeisessä komiteanmietinnössä, jossa päätettiin uuden koulutusyksikön avaami-

sesta558 sekä Tampereella ja Helsingissä tarjottujen koulutusväylien vahvistami-

sesta. Samanaikaisesti ammatti haluttiin kuitenkin säilyttää niin sanottuna vapaa-

na ammattina, johon arvioitiin päädyttävän myös muita reittejä kuin alan ammat-

titutkinnon kautta.559 

Toimittajakoulutusta on annettu Suomessa vuodesta 1925 lähtien, jolloin sa-

nomalehtitutkinnosta tuli yksi vasta perustetun Kansalaiskorkeakoulun, myö-

hemmän Yhteiskunnallisen Korkeakoulun kolmesta tutkinnosta.560 YKK muutti 

vuonna 1960 Helsingistä Tampereelle ja muuttui vuonna 1966 Tampereen yliopis-

toksi,561 jossa oli mahdollista suorittaa joko toimittajatutkinto opetusjaoston puo-

lella tai yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto tiedekunnan puolella562. Lisäksi 

radio- ja televisioalan opetusta alettiin antaa yhteistyössä Yleisradion kanssa syk-

syllä 1965 niin kutsutussa Meranon yliopistossa563 Helsingissä, ja vuodesta 1969 

lähtien Tampereella tiedotusopin nimellä.564 YKK:n sanomalehtitutkinnon perin-

                                                        
557 Vuosina 1967–1969 toimi valtioneuvoston perustama Lehtimiesten koulutuskomitea. Tätä niin 
kutsuttua Liuhalan komiteaa seurasi vuosina 1971–1972 opetusministeriön asettama työryhmä, jonka 
oli määrä tehdä ehdotus siitä, miten koulutuskomitean tekemä esitys pannaan täytäntöön. Työryhmän 
tekemän esityksen saaman ristiriitaisen vastaanoton vuoksi opetusministeriö asetti vuonna 1973 uuden 
toimikunnan pohtimaan toimittajakoulutusta. Niin kutsutun Nordenstrengin toimikunnan ehdottaman 
Tampereen yliopistoon perustettavan toimittajakoulutuksen keskuksen toteuttamiseksi asetettiin jäl-
leen työryhmä, joka jätti muistionsa joulukuussa 1974. Vuosina 1975–1977 toimittajakoulutuksen 
keskuksen perustamisesta tehtiin kaksi asetusluonnosta, mutta hanke raukesi loppuvuodesta 1977. 
Tämän jälkeen ratkaisua toimittajakoulutuskysymykseen haettiin Graafisen Teollisuuden Työnantaja-
liiton aloitteesta toimittajajärjestöjen, Tampereen yliopiston ja kustantajajärjestöjen kesken 20.4.1978 
solmitulla Toimittajakoulutuksen kokonaisratkaisua koskevalla pöytäkirjalla. Sopimus raukesi osa-
puolten erimielisyyksiin syksyllä 1979. Vuonna 1983 opetusministeriö asetti vielä Toimittajien koulu-
tustarvekomitean, jonka vuonna 1984 valmistuneen komiteanmietinnön tuloksena yli vuosikymmenen 
kestänyt kiista saatiin ratkaistua. Ks. esim. Nordenstreng & Uusitupa 1985, 51–79. 
558 Uusi koulutusyksikkö päätettiin vuonna 1985 sijoittaa Jyväskylän yliopistoon. Ks. esim. Norden-
streng & Uusitupa 1985, 65; Lampinen 1985, 121. 
559 Komiteanmietintö 1984:49, 53, 61. 
560 Ks. esim. Komiteanmietintö 1969:A 19, 7. Ks. myös Salmelin 1985, 5. 
561 Salminen 2004, 39. 
562 Opetusalojen nimityksissä tapahtui 1960-luvulla muutoksia. Sanomalehtitutkinto muuttui vuonna 
1966 toimittajatutkinnoksi, ja tiedekunnan puolella annettu sanomalehtioppi muuttui vuonna 1961 
lehdistö- ja tiedotusopiksi. Himanen 1985, 30; Salmelin 1985, 17. 
563 Nimitys Meranon yliopisto tulee siitä, että opetusta annettiin Helsingissä Merano-nimisessä eloku-
vateatterissa. Ks. esim. haastattelut numerot 6 ja 27, nainen ja mies. Ks. myös Mikko Anttikosken 
muisteluteksti Toimittajakoulutus 80 vuotta -juhlasivulla; Kaarle Nordenstrengin jäähyväisluento 
27.5.2009. 
564 Himanen 1985, 33. 
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teelle rakentuneen Tampereen toimittajakoulutuksen rinnalle ilmaantui 1960-

luvun kuluessa kuitenkin muitakin vaihtoehtoja. Toimittajaksi saattoi vuodesta 

1962 lähtien opiskella myös Svenska Medborgarhögskolanissa Helsingissä, joskin 

varsinainen toimittajatutkinto aloitettiin Svenska social- och kommunalhögsko-

laniksi nimensä muuttaneessa korkeakoulussa vasta vuonna 1964. Korkeakoulun 

kolmanneksi linjaksi journalistiikka vakiintui vuonna 1969.565 

 

Kuva 1. Toimittajaopiskelijat Riitta Moilanen, Sini Seitsalo ja Maisu Vahermaa kuljetti-

vat jättilyijykynän Helsingistä Tampereelle Yhteiskunnallisen Korkeakoulun muuton 

symbolina. Lähde: Tampere-seuran valokuva-arkisto. 

Lehtiavustajia oli koulutettu myös Helsingin yliopistossa 1950-luvulta lähtien, ja 

vuonna 1966 sinne perustettiin varsinainen lehdistöopin566 lehtoraatti.567 Helsin-

gin yliopiston tarjoama koulutus oli teoriapainotteista, kun taas vuonna 1967 toi-

mintansa aloittanut Sanomien toimittajakoulu568 tarjosi käytännönläheistä koulu-

                                                        
565 Komiteanmietintö 1969:A 19, 11. Ks. myös Westman 1993, 36. 
566 Oppiaineen nimi muutettiin vuonna 1968 tiedostusopiksi ja myöhemmin viestinnäksi. Salminen 
2004, 96. 
567 Ks. esim. Komiteanmietintö 1969:A 19, 12. Ks. myös Salminen 2004, 96. 
568 Toimittajakoulun nimestä esiintyy erilaisia kirjoitusasuja. Käytän tässä tutkimuksessa muotoiluja 
Sanoma Osakeyhtiön toimittajakoulu ja Sanomien toimittajakoulu. 
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tusta. Toimittajakoulun 15–19 kuukauden mittaisen vuosikurssin569 suorittaneet 

oppilaat sijoittuivat pääsääntöisesti Sanoma Osakeyhtiön palvelukseen.570 Kes-

kustalaisiin ja kansandemokraattien lehtiin havitelleille toimittajanaluille alan 

koulutusta oli puolestaan edelleen tarjolla Alkio- ja Sirola-opistoissa.571 

Toimittajien koulutusmahdollisuuksien paranemisesta huolimatta mielikuva 

synnynnäisestä uutistoimittajasta eli ammattikunnassa myös tutkittuina vuosi-

kymmeninä, ja toimituksissa työskenteli suuri joukko toimittajia, joilla ei ollut 

alan opintoja tai muutakaan pidemmälle vietyä koulutusta. Etenkin 1960-luvun 

alussa ammattikunnan piirissä esiintyi vielä epäileviä näkemyksiä koulutuksen 

tarpeellisuudesta. Mielipiteiden kirjo toimittajien kouluttamisen merkityksestä 

näkyi esimerkiksi vuonna 1962 Tampereen yliopistossa järjestetyssä keskusteluti-

laisuudessa, jossa koulutuskysymystä puntaroivat toimittajaopiskelijat yhdessä 

YKK:n opettajien ja aktiivitoimittajien kanssa. Osa tilaisuuden keskustelijoista 

kannatti koulutuksen yleissivistävyyttä, toiset korostivat ammatin käsityöläisyyt-

tä, ja kolmannet puhuivat akateemisen koulutuksen puolesta käytännön taitoja 

unohtamatta. Päällimmäisenä ilmaan jäivät koulutuskriittiset asenteet, kuten käy 

ilmi keskustelua referoineen kirjoituksen loppukaneetista: 

Keskustelun sommelo kerittiin. Retorinen kysymys jäi tupakansavun täyttä-

mään ilmaan: Lahjakkaat menestyvät opiskelemattakin, heikot karsiutuvat 

joukosta itsestään, keskinkertaiset suorittavat tutkinnon loppuun; mihin tämä 

johtaa?572 

Työhönotossa koulutuksen arvostuksen puute saattoi näkyä esimerkiksi siten, ettei 

hakijan Yhteiskunnallisen Korkeakoulun opintoja noteerattu millään tavalla, vaan 

paikan saantiin vaikuttivat ainekirjoituksen kaltaiset numerot keskikoulun todis-

tuksesta.573 Opintojen väheksyminen kulminoitui kuitenkin kritiikkinä Tampereel-

la tarjottua koulutusta kohtaan. Toimitusharjoittelijana pohjoissuomalaisessa sa-

nomalehdessä vuonna 1963 aloittanut toimittajanainen muisteli esimerkiksi seu-

raavaan tapaan vastausta kysymykseen siitä, miten tullaan toimittajaksi: 

                                                        
569 Sanomien toimittajakoulun viisi ensimmäistä vuosikurssia kestivät viisitoista kuukautta ja uusia 
opiskelijoita otettiin sisään vuosittain. Vuonna 1972 vuosikurssin pituutta pidennettiin ja koulutus 
päätettiin aloittaa vain joka toinen vuosi. Ritvos 2007, 18–19, 35. 
570 Kaarle Nordenstrengin ja Pertti Hemánuksen kirjoittama tiedotusalan tutkinnonuudistusraportti 
maaliskuulta 1976. Tampereen yliopiston toimittajakoulutuksen historiaa. Matti Jussilan aineisto. 
TAYA. Ks. myös Komiteanmietintö 1969:A 19, 12; Salminen 2004, 80–82. 
571 Saarela 2006, 333; Siikala 1979, 59. 
572 ”Neekerit nuijivat koulutuskysymystä”. Yykoo 11–12/1962, 15. 
573 Haastattelu numero 36, nainen. 
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Muutimme X:n ja menin oitis kysymään Y:n päätoimittajalta miten tullaan 

toimittajaksi. Rivien välistä luin, ettei ainakaan Tampereella. Sieltä heillä oli 

riittämiin huonoja kokemuksia.574 

Päätoimittajan näkemyksissä Tampereella opiskelleet tai sieltä valmistuneet mais-

terit kirjatietoineen eivät toisin sanoen olleet samalla viivalla itseoppineiden toi-

mittajien kanssa. Mielikuva toimittajan ammattiin syntymisestä näkyi myös toisen 

vastaajan kuvaillessa, kuinka lehden vanhempi naistoimittaja piti hänelle varoit-

tavan puheen Tampereelle lähdön ollessa käsillä. Kollegan mukaan hän oli me-

nossa turhaan pilaamaan elämänsä, sillä olihan hänellä jo mies sekä vakituinen 

työ ja kaiken päälle myös sama palkka mieskollegoiden kanssa575. Vaikka kritiikin 

kärki kohdistui Tampereen koulutukseen, oli siinä kyse myös naiselle sopivaksi 

katsotusta paikasta. Toisin sanoen vanhemman naistoimittajan näkökulmasta hä-

nen nuorempi kollegansa oli jo saavuttanut kaiken, mitä naisen tuli tavoitella. 

Koulutukseen liittyneistä kriittisistä kommenteista huolimatta muutoksen tuulia 

oli kuitenkin jo näkyvissä, mistä kertoo muun muassa Arvo Aallaksen vuonna 

1964 esittämä toive, jonka mukaan 1960-luvun kuluessa ”YKK:n ja toivottavasti 

yliopiston toimittajakoulutusta ei lasketa aivan kuolemansynniksi.”576 

Asenteiden vähittäinen muuttuminen näkyi konkreettisesti alan koulutuksen 

saaneiden toimittajien määrän lisääntymisenä. Kun Yhteiskunnallisessa Korkea-

koulussa oli vuosina 1925–1959 suoritettu 86 sanomalehtitutkintoa ja 22 kandi-

daatintutkintoa,577 Tampereelta valmistui vuosina 1961–1970 viitisenkymmentä 

yhteiskuntatieteiden kandidaattia pääaineenaan lehdistö- ja tiedotusoppi, ja toimit-

tajatutkinnon suoritti loppuun hieman toista sataa opiskelijaa. 1970-luvun ensim-

mäisellä puoliskolla lehdistö- ja tiedotusopissa sekä tiedotusopin nimellä kulke-

neessa radio- ja televisio-opissa suoritettiin yhteensä jo lähes 150 laudatur-

arvosanaa sekä lähes kolmesataa sivuainekokonaisuutta. Samanaikaisesti toimitta-

jatutkinnon suoritti vuosittain noin kymmenen opiskelijaa, ja työelämään siirtyi 

koko ajan runsaasti opintonsa keskeyttäneitä toimittajaopiskelijoita.578 Kyse ei 

ollut yksinomaan toimittajakoulutuksen laajenemisesta vaan yleensäkin yliopisto-

tason koulutuksen räjähdysmäisestä kasvusta. Yhteiskunnallisessa Korkeakoulus-
                                                        
574 Kirjoitus numero 1, nainen. 
575 Haastattelu numero 2, nainen. 
576 Arvo Aallas, ”60-luvun luvut”. Aikakauslehden Toimittaja 4/1964, 14. 
577 Tutkintojen määrät on laskettu Tampereen yliopiston toimittajakoulutusta käsittelevän juhlakirjan 
liitteenä julkaistusta opiskelijatilastosta. 60 vuotta toimittajakoulutusta 1985, Liite 1. 
578 Kaarle Nordenstrengin ja Pertti Hemánuksen kirjoittama tiedotusalan tutkinnonuudistusraportti 
maaliskuulta 1976. Tampereen yliopiston toimittajakoulutuksen historiaa. Matti Jussilan aineisto. 
TAYA. 
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sa opiskelijamäärät nelinkertaistuivat lukuvuosien 1960–61 ja 1965–66 välisenä 

aikana. Vaikka valtaosa uusista opiskelijoista oli tiedekunnan puolelle sijoittuneita 

ylioppilaita, myös sanomalehtitutkintoa579 opetusjaoston puolella suorittaneiden 

opiskelijoiden määrä nousi.580 

Yhteiskunnallisen Korkeakoulun opetusjaostossa annettu toimittajakoulu-

tus581 kiinnosti koko 1960-luvun naisia enemmän kuin miehiä, kuten oheisesta 

kuviosta voidaan nähdä. 

 

Kuvio 9. Sanomalehtitutkinnon ja toimittajatutkinnon opiskelijat 1962–1980. Lähde: 

Tampereen yliopiston opiskelijatilastot 1962–1980. Hjb2 ja Hjb3. TAYA. 

Korkeimmillaan naisten osuus oli vuonna 1964, jolloin heitä oli 69 prosenttia 

sanomalehtitutkinnon suorittajista. Vuodesta 1969 opiskelijoiden sukupuolija-

kauma alkoi kuitenkin tasoittua, mitä voidaan selittää kahdella tekijällä. Yhtäältä 

koulutuksen toimittajanaisille antama lisäarvo näyttäisi menettäneen merkitys-
                                                        
579 Syksyllä 1966 sanomalehtitutkinto muutettiin kaksivuotiseksi toimittajatutkinnoksi, johon otettiin 
vuosittain 30–40 uutta opiskelijaa pääsykokeiden perusteella. ”Yhteiskunnallinen opetusjaosto”. 
Yykoo 2/1966, 22. Ks. myös ”Sanomalehtitutkinto muuttuu”. Yykoo 10.9.1965, 6. 
580 Rasila 1973, 218–219. 
581 Tietoja toimittajaopiskelijoiden sukupuolijakaumasta on säilynyt ainoastaan opetusjaoston osalta. 
Tiedekunnan puolella opiskelleita ei ole opiskelijatilastoissa eroteltu pääaineittain sukupuolen mu-
kaan. 
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tään, toisaalta koulutuksen arvostuksen nousu lisäsi toimittajaksi haluavien mies-

ten kiinnostusta alan opintoihin. Vaikka naisopiskelijat olivat 1970-luvullakin 

pääsääntöisesti enemmistönä, opiskelijoista oli vuosina 1976 ja 1977 hienoinen 

enemmistö miehiä.582 

Svenska social- och kommunalhögskolanin journalistiopiskelijoissa naisten ja 

miesten määrä oli alusta lähtien hyvin tasainen vaihdellen vuosittain hieman 

suuntaan tai toiseen. Kokonaisuudessaan naisten määrä tutkinnon aloittaneista 

opiskelijoista oli vuosien 1962 ja 1979 välillä kuitenkin hienoisesti korkeampi. 

Kaiken kaikkiaan naisopiskelijoita oli 85 ja miehiä 77. Journalistiikka kiinnosti 

naisia myös sivuaineena enemmän, sillä vuosina 1962–1965 tutkintonsa aloitta-

neista ja myöhemmin valmistuneista opiskelijoista journalistiikka sisältyi 11 nais-

opiskelijan ja neljän miesopiskelijan opintokokonaisuuksiin.583 Toimittajaopiske-

lijoiden naisenemmistö niin suomen- kuin ruotsinkielisessä koulutuksessa ei ollut 

mitenkään poikkeavaa, sillä keväällä 1966 Yhteiskunnallisen Korkeakoulun opis-

kelijalehdessä saatettiin todeta naisopiskelijoiden määrän vakiintuneen koko yli-

opistossa 59–60 prosenttiin.584 

Oliko sukupuolten välillä eroja koulutukseen sijoittumisessa? Yhteiskunnalli-

sen Korkeakoulun ja myöhemmän Tampereen yliopiston opiskelijatilastoista ky-

symykseen ei saada selkeää vastausta. Sukupuolen mukaan jaotellut tilastot hy-

väksytyistä ovat säilyneet ainoastaan kahdelta vuodelta. 1.10.1964–30.9.1965 

sanomalehtitutkintoa pyrki opiskelemaan 87 henkilöä, joista 34 prosenttia hyväk-

syttiin aloittamaan opintonsa: naishakijoista hyväksyttiin 23 prosenttia ja miehistä 

53 prosenttia585. Lukuvuonna 1.10.1965–30.9.1966 toimittajatutkintoa haki puo-

lestaan opiskelemaan 43 henkilöä, joista 63 prosenttia sai myöntävän vastauksen. 

Tällä kertaa hakijoiden sukupuolijakauma oli edellistä vuotta tasaisempi ja myös 

hyväksymisprosentit muuttuivat ratkaisevasti: opintonsa pääsi aloittamaan naisis-

                                                        
582 Ks. kuvio 9. 
583 Opiskelijamäärät on laskettu opiskelijamatrikkeleista ja tutkinnon suorittaneiden rekisteristä. 
Svenska Medborgarhögskolan. Matrikel I; Svenska social- och kommunalhögskolan. Matrikel II–IV; 
Opiskelijarekisteri 1962–1965. Svenska social- och kommunalhögskolanin arkisto (SSKHA). 
584 ”Maisteri Matti Parjanen. YKK:n opiskelijarakenne”. Yykoo 2/1966, 26–27. Naisopiskelijoiden 
määrä oli ollut suurempi myös 1960-luvun ensimmäisinä vuosina. Ks. esim. ”Meitä on jo 1165”. 
Yykoo 6/1961, 1; Matti Parjanen, ”YKK:n opiskelijatilasto valmistunut”. Yykoo 9/1963, 1, 6. 
585 Sanomalehtitutkintoa pyrki opiskelemaan 34 miestä ja 53 naista. Opiskelemaan hyväksyttiin 18 
miestä ja 12 naista. Yhteiskunnallisen Korkeakoulun antamat tiedot Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriön lähettämään oppilaitoksiin pääsyä koskeneeseen tiedusteluun. Hjb2. TAYA. 
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ta 70 prosenttia ja miehistä 55 prosenttia.586 Ensi silmäykseltä näyttäisikin siltä, 

ettei sukupuoli vaikuttanut ratkaisevasti opiskelupaikan saamiseen. Sisäänotto-

prosenttien lähempi tarkastelu antaa kuitenkin viitteitä siitä, että naisten mahdolli-

suudet opiskelupaikan saamiseen paranivat kilpailun vähentyessä. Sukupuoli 

hankaloitti jossakin määrin naisten koulutusmahdollisuuksia myös Ruotsissa, 

jossa toimittajainstituuttiin hakeneista naisista 27 prosenttia ja miehistä 36 pro-

senttia hyväksyttiin koulutukseen vuonna 1961587. Kyse ei ollut sattumasta, vaan 

taustalla oli koulun johtokunnan vuonna 1960 tekemä päätös rajoittaa naisten 

määrä kolmannekseen opiskelijoista.588 Sukupuoleen sidotut asenteet näkyivät 

myös Yhteiskunnallisen Korkeakoulun radio- ja televisiokurssin opiskelijoiden 

sukupuolijakaumassa. Vielä 1960-luvun puolivälissä enemmistö kurssin opiskeli-

joista oli miehiä,589 ja kehittymässä ollut sähköinen media näytetään mielletyn 

selkeämmin maskuliiniseksi toiminta-alaksi. Ero kuitenkin tasoittui vuosikymme-

nen edetessä, ja vuonna 1969 naisia ja miehiä oli opiskelijoissa lähes yhtä pal-

jon590. 

Kattavammin toimittajakoulutuspaikkojen jakautumista on mahdollista tar-

kastella Sanoma Osakeyhtiön toimittajakoulun kuuden ensimmäisen vuosikurssin 

osalta. Seuraavilla sivuilla olevista kuvioista käy ilmi naisten hakeneen koulutuk-

seen koko ajan miehiä innokkaammin,591 mutta koulutuspaikkojen menneen to-

dennäköisemmin mies- kuin naishakijalle. Kaksivaiheisessa haussa mieskokelaat 

karsiutuivat kuitenkin todennäköisemmin esiharjoitteluvaiheessa kuin naiset. 

Toisin sanoen esiharjoittelu tarjosi naisille mahdollisuuden osoittaa pätevyytensä 

ja paransi siten heidän mahdollisuuksiaan lopullisen koulutuspaikan saamiseen. 

Tästä huolimatta miesopiskelijoiden määrä oli ensimmäistä vuosikurssia lukuun 

ottamatta hienoisesti naisten määrää suurempi, kaiken kaikkiaan kuudelle vuosi-

kurssille hyväksyttiin 69 miestä ja 59 naista.592 Jakauma oli riittävän tasainen, että 

koulun rehtori saattoi vuonna 1970 todeta: ”Sukupuolipreferenssiä ei koulun va-

                                                        
586 Toimittajatutkintoa pyrki opiskelemaan 20 miestä ja 23 naista. Opiskelemaan hyväksyttiin 11 
miestä ja 16 naista. Yhteiskunnallisen Korkeakoulun antamat tiedot Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriön lähettämään oppilaitoksiin pääsyä koskeneeseen tiedusteluun. Hjb2. TAYA. 
587 ”Nya JI-elever”. Journalisten 9/1961, 9. 
588 Gardeström 2011, 151; Petersson 2006, 333. 
589 Syyslukukaudella 1965 radio- ja tv-kurssilaisista miehiä oli 79 ja naisia 59. Yhteiskunnallisen 
Korkeakoulun opiskelijatilasto syyslukukausi 1965. Hjb2. TAYA. 
590 31.12.1969 radio- ja tv-kurssilaisista miehiä oli 29 ja naisia 28. Tampereen yliopiston opiskelijati-
lasto 31.12.1969. Hjb2. TAYA. 
591 Ks. kuvio 10. 
592 Ks. kuvio 11. 
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linnoissa ole harjoitettu.”593 Lausunto ei ollut aivan todenmukainen, sillä ensim-

mäisen vuosikurssin kohdalla Okkonen oli ollut huolissaan siitä, että hienoinen 

enemmistö haastatteluun valituista oli ollut naisia. Koulun rehtorin mukaan mie-

hiä tarvittiin enemmän ja syntyneen vinouman hän pyrki karsinnassa korjaa-

maan.594 

 

Kuvio 10. Sanomien toimittajakouluun vuosina 1967–1974 hakeneet sukupuolen mu-

kaan jaoteltuna. Lähde: Taulukko esiharjoitteluun ja varsinaiselle kurssille hyväksy-

tyistä 1967–1974. Sanoma Osakeyhtiön toimittajakoulun arkisto. PLA. 

                                                        
593 Antero Okkonen, ”Sanoma Osakeyhtiön toimittajakoulu”. Suomen Lehdistö 9/1970, 185. 
594 Ritvos 2007, 29. 
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Kuvio 11. Sanomien toimittajakouluun hyväksyttyjen oppilaiden suhteellinen osuus 

sukupuolen mukaan jaoteltuna. Lähde: Taulukko esiharjoitteluun ja varsinaiselle kurs-

sille hyväksytyistä 1967–1974. Sanoma Osakeyhtiön toimittajakoulun arkisto. PLA. 

Sukupuoli heikensi naisten mahdollisuuksia koulutuspaikkaan, mutta heiltä näyte-

tään edellytetyn myös mieshakijoita parempia tiedollisia valmiuksia. Seuraavalla 

sivulla oleva hyväksyttyjen koulutustaustaa koskeva kuvio osoittaa naishakijoiden 

olleen kautta linjan miehiä korkeammin koulutettuja, ja näyttää siltä, että nimen-

omaan koulutus paransi heidän mahdollisuuksiaan tulla valituksi. Nais- ja mies-

hakijoihin kohdistuneiden erilaisten odotusten ohella kuvio kertoo toimittajakoke-

laiden yleisen koulutustason noususta. Kolmen ensimmäisen vuosikurssin nais-

opiskelijat olivat useimmiten suorittaneet ylioppilastutkinnon, kun taas neljännes-

tä vuosikurssista eteenpäin heillä oli aiempaa todennäköisemmin takanaan jokin 

korkeakoulututkinto. Kehitys näkyi myös miesten kohdalla, joskin ylioppilastaus-

ta oli heillä todennäköisin vielä viidennellä vuosikurssilla.595 Vastaavasti Tampe-

reen yliopiston toimittajatutkinnon suorittajat olivat 1970-luvulla pohjakoulutuk-

seltaan todennäköisimmin ylioppilaita, kun vielä 1960-luvulla sanomalehtitutkin-

                                                        
595 Ks. kuvio 12. 
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toa suorittaneilla opiskelijoilla oli todennäköisimmin ollut takanaan ainoastaan 

keskikoulu tai sitä vastaavia opintoja.596 

 

Kuvio 12. Sanomien toimittajakoulun opiskelijoiden koulutustausta. Lähde: Taulukko 

esiharjoitteluun ja varsinaiselle kurssille hyväksytyistä 1967–1974. Sanoma Osakeyh-

tiön toimittajakoulun arkisto. PLA. 

Koulutustason yleinen nousu näkyi myös yksittäisissä toimituksissa, joissa yhä 

useammalla toimittajalla oli joko ylioppilastutkinto, korkeakouluopintoja, toimit-

tajatutkinto tai akateeminen loppututkinto. Esimerkiksi Kalevan toimittajien poh-

jakoulutusta tutkineen Esko Keräsen mukaan lehdessä ei vielä vuonna 1960 ollut 

yhtään akateemisen loppututkinnon suorittanutta toimittajaa, mutta vuonna 1970 

heitä oli kaksi ja vuonna 1978 jo kymmenen. Vastaava kehitys tapahtui ylioppilas-

tutkintojen kohdalla.597 Keränen ei kiinnittänyt kuitenkaan huomiota siihen, että 

samanaikaisesti pelkän keskikoulun tai kansakoulun suorittaneiden lukumäärä 

kasvoi aikaisempiin vuosikymmeniin verrattuna. Toisin sanoen suhteutettaessa 

ylioppilastutkintojen ja korkeakoulututkintojen määrissä tapahtunut kasvu toimit-

                                                        
596 Ks. esim. Opiskelijatilasto vuodelta 1963; Tampereen yliopiston opiskelijatilasto 31.5.1969. Hjb2. 
TAYA; Tampereen yliopiston opiskelijatilasto 31.12.1979. Hjb3. TAYA. 
597 Keränen 1984, 90. 
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tajakunnan kokonaismäärän kehitykseen, huomataan toimituskoon suurenemisen 

selittävän osittain toimittajien koulutustaustan paranemista. Vaikka 47 prosentilla 

toimittajista oli vuonna 1978 joko ylioppilastutkinto, toimittajatutkinto tai kor-

keakoulututkinto ja 15 prosentilla oli takanaan korkeakouluopintoja, 38 prosenttia 

toimittajista oli yhä edelleen suorittanut vain kansakoulun, keskikoulun tai am-

mattikoulun tai siihen verrattavia kursseja. Toisin sanoen aiempaa korkeammin 

koulutettujen toimittajien määrässä tapahtunut kehitys oli vuosina 1960–1978 

merkittävä: heidän osuutensa nousi 14 prosentista 47 prosenttiin. Samanaikaisesti 

matalammin koulutettujen toimittajien määrä säilyi kuitenkin korkeana toimitta-

jakunnan määrällisen kasvun ansiosta. 

Koulutustason täydellisestä muuttumisesta ei voida puhua myöskään tarkas-

teltaessa toimittajakuntaa laajempien tilastojen valossa. Esimerkiksi Helsingin 

Sanomalehtimiesyhdistyksen jäsenistössä korkeakoulututkinnon suorittaneiden 

osuus oli suurimmillaan vuonna 1951, jolloin tutkinto oli 34,5 prosentilla jäsenis-

tä. Tämän jälkeen kehitys oli laskeva vuoteen 1973 asti, jonka jälkeen tutkinnon 

suorittaneiden määrä lähti jälleen nousuun, mutta ei saavuttanut vuoteen 1980 

mennessä vuoden 1951 tasoa. Vähemmän kuin ylioppilastutkinnon suorittaneiden 

jäsenten määrä säilyi puolestaan tasaisena vuodesta 1951 lähtien, ollen kuitenkin 

alimmillaan 25 prosenttia vuonna 1980.598 Osaltaan kysymys oli siitä, että pää-

kaupunkiseudun toimittajilla koulutustaso oli ennestään korkeampi kuin sen ulko-

puolella työskennelleillä toimittajilla. Näin ollen aikaisempaa paremmin koulute-

tun toimittajapolven tulo alalle ei Helsingissä kyennyt muuttamaan ratkaisevasti 

jo ennestään suhteellisesti paremmin koulutetun toimittajakunnan koulutusja-

kaumaa. 

Tutkinto ei edistä toimittajanaisten uraa 

Nais- ja miestoimittajien suhtautumisesta koulutukseen ei ole säilynyt tarkkoja 

tilastoja, mutta säilyneiden esimerkkien valossa näyttää siltä, että naiset suhtau-

tuivat kouluttautumiseen hieman miehiä positiivisemmin. Niin alalle hakeutunei-

den naisten kuin miestenkin suhtautumisessa tapahtui 1960-luvun alun kuluessa 

kuitenkin samansuuntaisia muutoksia, kuten voidaan havaita Suomen Sanomaleh-

timiesten Liiton vuosina 1963 ja 1965 jäsenistönsä keskuudessa toteuttamien 

palkkatiedustelujen tuloksista. Vuonna 1963 naisista oli ylioppilastutkinnon tai 

sitä korkeamman koulutuksen suorittanut 60 prosenttia vastaajista, kun vastaava 

                                                        
598 Torvinen 1980, 107–111. 
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luku miehillä oli 45 prosenttia599. Kaksi vuotta myöhemmin suoritetussa kyselys-

sä naistoimittajista jo 66 prosenttia omasi edellä mainitun koulutustaustan, ja 

miestoimittajilla vastaava luku oli noussut noin 50 prosenttiin.600 Prosentuaalisesti 

kehitys siis eteni nais- ja miestoimittajilla samaa tahtia, mutta osa miestoimittaji-

en koulutustaustan noususta selittyy ylioppilastutkinnon suorittaneiden määrässä 

tapahtuneella kasvulla. Naistoimittajilla kehitys puolestaan ohjautui ylioppilastut-

kinnon jälkeisiä jatko-opintoja suorittaneiden määrän kasvuun, kun taas korkea-

koulututkinnon suorittaneiden osuuksissa ei tapahtunut kummassakaan ryhmässä 

muutoksia. Korkeakoulututkinnon oli suorittanut vuosina 1963 ja 1965 naistoi-

mittajista 20 prosenttia ja miestoimittajista 14 prosenttia. 

Kuten olen aikaisemmin osoittanut, toimittajaopiskelijoiden sukupuolija-

kauma tasoittui 1970-luvulla.601 Samanaikaisesti sukupuolten väliset koulutuserot 

tutkinnon suorittaneiden osalta kuitenkin kasvoivat. Raili Pesolan vuonna 1973 

tekemän selvityksen mukaan 37 prosentilla naistoimittajista oli korkeakoulutut-

kinto, kun miestoimittajilla vastaava osuus oli ainoastaan 15 prosenttia. Sen sijaan 

ylioppilastutkinnon ja kesken jääneiden jatko-opintojen osuuksissa naistoimittajil-

la oli vain hienoinen enemmistöosuus: naisvastaajista tähän ryhmään kuului 39 

prosenttia ja miehistä 32 prosenttia. Alemmilla koulutustasoilla erot olivat jälleen 

selkeät. Pesolan selvityksen mukaan 41 prosentilla miestoimittajista oli takanaan 

ainoastaan keskikoulu tai vastaava, kun naistoimittajista ainoastaan 16 prosenttia 

oli tullut alalle samaisen koulutustaustan turvin.602 

Verrattaessa Pesolan tuloksia ja edellä esiteltyjen palkkatutkimusten tietoja 

toisiinsa näyttää siltä, että naistoimittajien koulutustason noustessa miestoimitta-

jien kehitys pysähtyi ja kääntyi osin jopa laskuun. Tuloksia verrattaessa on kui-

tenkin syytä ottaa huomioon, etteivät koulutuskategoriat olleet niissä yhteismital-

lisia keskenään. Tätäkin tärkeämpää on kuitenkin se, että Pesolan selvityksen 

kattavuus oli huomattavasti palkkatutkimuksia heikompi. Pesolan tavoittaessa 5 

prosenttia Suomen Sanomalehtimiesten Liiton jäsenistä603 nousi palkkatutkimus-

ten kattavuus 58–68 prosenttiin.604 Onkin oletettavaa, että erot nais- ja miestoimit-

tajien koulutustaustoissa eivät kehittyneet aivan niin voimakkaasti kuin Pesolan 

                                                        
599 Sanomalehtimiesten palkkausta koskeva tutkimus. Hd 18. SJLAI. KA.  
600 Tutkimus sanomalehtimieskunnan rakenteesta, palkkauksesta ja ansiotason kehityksestä vv. 1963–
1965. Hd 18. SJLAI. KA. 
601 Ks. kuvio 9. 
602 Pesola 1974, 29. 
603 Raili Pesolan tutkimuksen otanta oli 173 toimittajaa SSL:n jäsenmäärän ollessa 3279 vuonna 1973. 
604 Vuonna 1963 SSL:n kuului 1008 jäsentä, joista palkkatutkimukseen osallistui 586 henkilöä. Vuon-
na 1965 jäsenmäärä oli noussut 1131:en ja heistä 774 henkilöä osallistui tutkimukseen. 
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selvitys antoi ymmärtää. Selvityksen pohjalta on kuitenkin mahdollista todeta 

keskimäärin kolmanneksen niin nais- kuin miestoimittajistakin tulleen 1970-

luvulla alalle ylioppilastutkinnon tai kesken jääneiden jatko-opintojen jälkeen. 

Lisäksi tulokset antavat vahvasti viitteitä siitä, että naistoimittajat kokivat korkea-

koulututkinnon miestoimittajia tärkeämmäksi. Näkyihän kehitys naistoimittajien 

kohdalla nimenomaan keskikoulupohjalta alalle tulleiden määrän vähenemisenä 

ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden prosentuaalisen osuuden nousuna. Sen 

sijaan miestoimittaja saattoi 1970-luvulla tulla edelleen yhtä todennäköisesti alal-

le pelkän keskikoulututkinnon tai sitä vastaavan tutkinnon turvin kuin aikaisem-

minkin, eikä yliopisto-opintojen tai korkeakoulututkinnon suorittaneiden suhteel-

lisissa osuuksissa ollut tapahtunut merkittäviä muutoksia. 

Keskikoulupohjalta alalle tulleiden miestoimittajien suuri osuus kertoo osal-

taan siitä, ettei toimittajien koulutusmahdollisuuksien paraneminen haastanut 

aluksi itseoppineen toimittajan ihannetta. Erityisen selvästi tämä näkyi sanoma-

lehtitutkinnon suorittaneiden vähäisyytenä niin vuoden 1963 kuin vuoden 1965 

palkkatiedustelussakin605. Ammattikoulutuksen alhaisuus tuli selkeästi esiin myös 

valtioneuvoston lokakuussa 1967 asettaman Lehtimiesten koulutuskomitean te-

kemästä selvityksestä. Mielikuva synnynnäisestä toimittajasta eli etenkin johtavi-

en toimittajien ryhmässä, jossa tutkintotason lehdistökoulutusta oli ainoastaan 

kahdella kymmenestä. Sen sijaan rivitoimittajien keskuudessa lehdistötutkintoa 

opiskelleiden toimittajien osuus oli hieman korkeampi, sillä noin 20 prosenttia 

sanoma- ja aikakauslehtien toimittajista oli suorittanut alan opintoja tai tehnyt 

loppututkinnon.606 Vastaavanlaisia tuloksia sai Raili Pesola vuonna 1973 toteut-

tamassaan kyselyssä, jonka mukaan ei-johtavassa asemassa olleilla toimittajilla 

oli todennäköisemmin toimittajatutkinto tai alan yliopistollisia opintoja kuin joh-

tavassa tai erikoistuneessa asemassa olleilla toimittajilla.607 Koska erikois- ja 

johtavassa asemassa olleet toimittajat olivat useimmissa tapauksissa keskivertoa 

iäkkäämpiä, näyttävät nuorimmat ikäryhmät suhtautuneen vanhempia positiivi-

semmin toimittajakoulutuksen hankkimiseen. Pesola ei kiinnittänyt huomiota 

vastaajien sukupuoleen, mutta ammattiasema viittaa myös siihen, että toimittaja-

koulutukseen osallistuminen oli naisille miehiä luontevampaa. Koko ammatti-

ryhmää tarkasteltaessa ylivoimaisesti yleisin tapa hankkia ammattikoulutusta oli 

kuitenkin edelleen erilaisille ammatillisille kursseille osallistuminen. Ne olivat 

                                                        
605 Sanomalehtimiesten palkkausta koskeva tutkimus; Tutkimus sanomalehtimieskunnan rakenteesta, 
palkkauksesta ja ansiotason kehityksestä vv. 1963–1965. Hd 18. SJLAI. KA 
606 Komiteanmietintö 1969:A 19, 53–55. 
607 Pesola 1974, liitetaulukot 24 ja 25. 
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asemasta riippumatta 65–75 prosentilla toimittajista ainoa hankitun journalismi-

koulutuksen muoto608. Tämä saattoi tarkoittaa paikallisten sanomalehtimiesyhdis-

tysten järjestämiä kursseja,609 Suomen Sanomalehtimiesten Liiton koulutusta 

vailla olevilla toimittajille vuodesta 1967 lähtien tarjoamia kynnyskursseja tai 

osallistumista vaikkapa Tanskan Århusissa vuosittain järjestetyille kolmen kuu-

kauden mittaisille pohjoismaisille journalismikursseille.610 

Toimituksissa ristiriitainen suhtautuminen alan koulutukseen näkyi ajoittaise-

na vitsailuna maisterintutkinnon suorittaneiden toimittajien kustannuksella.611 

Sanoma Osakeyhtiön toimittajakoululaiset saattoivat esimerkiksi kohdata ivallista 

nimittelyä diplomitoimittajiksi, mikä tiivisti koulusta valmistuneiden yhteenkuu-

luvuuden tunnetta.612 Eräässä pohjoissuomalaisessa toimituksessa naispuolista 

toimittajaa kutsuttiin puolestaan ”Maisteri mekkolaksi”,613 jolloin kiinnitettiin 

huomiota sekä tämän sukupuoleen että opilliseen arvoon. Koulutuskriittiset kan-

nanotot pitivätkin osaltaan yllä itseoppineen toimittajan ihannetta, jossa oikea 

toimittajuus näyttäytyi ensisijaisesti maskuliinisena. Se, kuinka suurelta osin ky-

symys oli sukupuolesta, on kuitenkin epäselvää. Vuosien 1963 ja 1965 palkkatut-

kimuksiin sisältyneessä koulutustaustakartoituksessa toimittajatutkinnon suoritta-

neiden osuus oli hieman yllättäen kasvanut miesvastaajilla naisvastaajia nopeam-

min: miehistä 5 prosenttia ja naisista 4 prosenttia oli suorittanut YKK:n sanoma-

lehtitutkinnon vuonna 1965614. Tämän jälkeen kehitys näyttää kuitenkin edenneen 

naisten hyväksi. Tutkinnon suorittaneista ei ole suomenkieliseltä puolelta saata-

vissa kattavia, sukupuolen mukaan eroteltuja tilastoja, mutta viitteitä siitä saadaan 

Raili Pesolan selvityksestä. Sen mukaan kyselyn otantajoukon naistoimittajista 45 

prosenttia oli vuonna 1973 suorittanut toimittajatutkinnon tai yliopistollisia alan 

opintoja, kun vastaava osuus miestoimittajilla oli ainoastaan 19 prosenttia615. 

                                                        
608 Pesola 1974, liitetaulukot 24 ja 25. 
609 Ks. esim. Kertomus Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 39. toimintavuodelta 1959–1960; Kerto-
mus Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 40. toimintavuodelta 1960–1961; Kertomus Suomen Sano-
malehtimiesten Liiton 43. toimintavuodelta 1963–1964; Kertomus Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 
48. toimintavuodelta 1968. SJLYA. 
610 Komiteanmietintö 1969:A 19, 7–8, 14. 
611 Ks. esim. haastattelut numerot 10, 18 ja 35 naisia; Sirpa Sainion haastattelu. SJLV94. SJLYA. Ks. 
myös Pertti Huopainen, ”Päätoimittaja Eeva Rissasen motto: Ruukku käy kaivolla, kunnes halkeaa”. 
Etelä-Suomen Sanomat 26.6.1986. 
612 Ks. esim. Kristiina Ritvoksen haastattelu. Historiahaastattelut. SOA. PLA. Ks. myös haastattelu 
numero 10, nainen. Samasta teemasta ks. myös Ritvos 2007, 8. 
613 Haastattelu numero 2, nainen. 
614 Tutkimus sanomalehtimieskunnan rakenteesta, palkkauksesta ja ansiotason kehityksestä vv. 1963–
1965. Hd 18. SJLAI. KA. 
615 Pesola 1974, 30. 
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Ruotsinkielisen toimittajatutkinnon suoritti 50 naista ja 43 miestä vuosina 1962–

1979,616 mikä toimittajien määrään suhteutettuna tarkoitti suomenruotsalaisen 

naistoimittajakunnan olleen mieskollegoitaan pidemmälle kouluttautuneita. Kou-

lutuseroihin kiinnitti vuonna 1979 huomiota myös Tampereen yliopiston opiskeli-

ja Hanna J, joka saattoi todeta opiskelijoiden ainejärjestölehti Kommentissa lähes 

puolen naistoimittajista suorittaneen korkeakoulututkinnon, kun miehillä vastaava 

osuus oli 40 prosenttia. Selkeimmin erot näkyivät Hanna J:n mukaan alan koulu-

tuksessa, sillä naisista 60 prosenttia, mutta miehistä vain 45 prosenttia oli suorit-

tanut alan tutkintoja.617 

Naistoimittajien korkea koulutustausta ei ollut vain Suomelle tyypillinen il-

miö, sillä myös Ruotsissa vuonna 1969 toteutettu kysely osoitti naistoimittajien 

olleen miehiä korkeammin koulutettuja: 56 prosentilla naisista oli ylioppilastut-

kinto tai tätä korkeampi koulutus, kun vastaava luku miehillä oli 35 prosenttia. 

Toimittajakoulutuksen kohdalla ero oli lähes yhtä suuri, sillä 51 prosentilla naisis-

ta oli jonkin tason journalistikoulutus, kun vastaava luku miehillä oli 35 prosent-

tia. Kolmannes toimittajakoulutuksen saaneista naisista oli suorittanut tutkinnon 

journalisti-instituutissa.618 Sen sijaan Norjassa tilanne oli vuonna 1965 korkea-

koulututkintojen osalta päinvastainen: miestoimittajat olivat naiskollegoitaan 

korkeammin koulutettuja. Tulokset selittyvät sillä, että norjalaisten toimittajanais-

ten suurimman ikäryhmän muodostivat alle 25-vuotiaat naiset, joiden opintojen 

voidaan olettaa ainakin osan kohdalla olleen kesken. Suomen ja Ruotsin tavoin 

myös norjalaisilla naisilla oli nimittäin mieskollegoitaan todennäköisemmin yli-

oppilastutkintoa vastannut tutkinto.619 Vuonna 1974 suoritettuun seuraavaan tut-

kimukseen mennessä naisten osuus sekä korkeakoulutetuissa että toimittajan am-

matillisen tutkinnon suorittaneissa olikin noussut miehiä korkeammaksi.620 Myös 

vuoden 1979 työhyvinvointikyselyn tulokset osoittivat naistoimittajien suoritta-

neen toimittajatutkinnon yli kaksi kertaa mieskollegoitaan todennäköisemmin ja 

                                                        
616 Tutkinnon suorittaneiden määrät on laskettu opiskelijamatrikkeleista ja tutkinnon suorittaneiden 
rekisteristä. Svenska Medborgarhögskolan. Matrikel I; Svenska social- och kommunalhögskolan. 
Matrikel II–IV; Opiskelijarekisteri 1962–1965. SSKHA. 
617 Hanna J., ”Nainen toimittajana. Pienempi palkka – pitempi koulutus”. Kommentti 5/1979, 14–16. 
TOLA. TAYA. 
618 Journalisti-instituutti aloitti toimintansa Tukholmassa vuonna 1959. Vuodesta 1962 Tukholmassa ja 
Göteborgissa sijainneet instituutit olivat valtion omistamia, ja vuonna 1967 ne muutettiin korkeakou-
luiksi. Journalistkåren i Sverige 1970, 30, 40–41. Ks. myös Gardeström 2011, 149, 185; Weibull 
1991c, 48. 
619 Werner 1966, 13, 16. 
620 Lorentzen & Høyer 1976, 41–42. 
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olleen muutenkin miehiä korkeammin koulutettuja.621 Norjan tavoin naistoimitta-

jien koulutustaustan vähittäinen nousu näkyi Yhdysvalloissa, jossa toimittajaopis-

kelijoista enemmistö oli miehiä vuoteen 1977 asti.622 

Suomalaisten naistoimittajien miehiä parempi koulutustaso ei kuitenkaan pa-

rantanut heidän mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla, sillä työnantajille miestoimit-

tajat olivat halutumpaa työvoimaa623. Tämä näkyi etenkin 1960-luvun alkuvuosi-

na, jolloin miesopiskelijat suorittivat naisia todennäköisemmin opintojaan toimen 

ohessa.624 Vaikka erot tasoittuivat vuosikymmenen edetessä,625 miestoimittajien 

suurempi kysyntä sai professori Raino Vehmaksen ja lehtori Pentti Salmelinin 

esittämään vuosina 1968 ja 1969 huolensa koulutusalan epätasapainoisesta suku-

puolijakaumasta626. Alalla vallinneet asenteet kiteytyivät seuraavissa Salmelinin 

sanoissa: ”Tampereen yliopiston toimittajakouluttajilla ei ole mitään naisopiskeli-

joita vastaan, mutta tilannetta on pakko katsoa reaalisesti ’menekin’ mukaan. 

Tutkintonsa suorittaneetkin tyttölapset ovat joutuneet joskus harhailemaan palkat-

tomina, mitä pojista ei ole juuri viime vuosina kuulunut.”627 Vehmaksen ja Salme-

linin tekstit eivät kuitenkaan kerro pelkästään työnantajien miehiä suosineista 

asenteista, vaan ne paljastavat myös toimittajakoulutuksen piirissä ylläpidettyjä 

käsityksiä. Toimittajakoulutuksen uudesta esiharjoitteluvaiheesta kirjoittaessaan 

Salmelin puhui alan koulutuksessa vallinneesta epäedullisesta naisenemmistös-

tä,628 kun taas Vehmas kirjoitti hävinneensä yrityksen saada ”tyttö- ja poikalasten 

suhdeluvun edes tasoihin.”629 Molempien teesien taustalla näkyi ajatus siitä, että 

                                                        
621 Skard siteeraa Bermannia. Skard 1984, 39. 
622 Lafky 1993, 93–95. 
623 Sukupuolittuneet näkemykset toimittajien palkkaamiseen liittyen käyvät ilmi lehden kustantajille 
vuonna 1968 tehdystä kyselystä. Kustantajien arvion mukaan miestoimittajia tarvittiin alalla vuosita-
solla huomattavasti naistoimittajia enemmän. Komiteanmietintö 1969:A 19, 50, 91. 
624 Syyslukukaudella 1962 sanomalehtitutkintoa opiskelleista miehistä 30 prosenttia suoritti tutkintoa 
toimen ohessa, kun vastaava osuus naisilla oli 11 prosenttia. Vuotta myöhemmin naisista 12 prosenttia 
opiskeli toimen ohessa, mutta miehistä jo 40 prosenttia opiskeli ja teki töitä yhtä aikaa. Tilastot eivät 
kerro opiskelijoiden työpaikkoja, mutta on hyvin todennäköistä, että ainakin osa sanomalehtitutkinnon 
opiskelijoista teki oman alansa töitä. Opiskelijatilasto vuodelta 1962; opiskelijatilasto vuodelta 1963. 
Hjb2. TAYA. 
625 Syyslukukaudella 1966 toimittajatutkintoa opiskelleista miehistä 29 prosenttia ja naisista 28 pro-
senttia suoritti opintojaan koko- tai osapäiväisen toimen ohessa. Tampereen yliopiston opiskelijatilasto 
30.10.1966. Hjb2. TAYA. 
626 Raino Vehmas, ”15 valittiin, mutta miten?”. Sanomalehtimies – Journalisten 5/1969, 8–9; Pentti 
Salmelin, ”Tampereen toimittajatutkinnon kaksivuotinen debet ja kredit”. Sanomalehtimies – Journa-
listen 6/1968, 7–8. 
627 Pentti Salmelin, ”Tampereen toimittajatutkinnon kaksivuotinen debet ja kredit”. Sanomalehtimies – 
Journalisten 6/1968, 7–8. 
628 Ibidem. 
629 Raino Vehmas, ”15 valittiin – mutta miten?”. Sanomalehtimies – Journalisten 5/1969, 8–9. 
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naiset olivat vallanneet alan koulutuksesta liian suuren tilan. Vehmaksen tekstistä 

voidaan lukea myös ammattialan näennäisen tasa-arvoisuuden alle peittynyt sovi-

nistinen pohjavire: 

Nykyinen 60–70 %:n tyttövaltaisuus ei näet oikein vastaa markkinoiden ky-

syntäsuhteita, etenkään päivälehdissä. Peräti alan auktoriteetin suulla julis-

tettiin, että tuo olisi YK:n ihmisoikeuksien julistuksen vastaista, ja että minun 

pikemminkin pitäisi toimia siihen suuntaan, että lehdistö käyttäisi naisväkeä 

tarjontaa vastaavasti. – Lupasin aloittaa kampanjan heti kun opponenttini on 

saanut ulkomaanedustuksessamme, nimenomaan suurlähettilästasolla, ai-

kaan saman naisten ja miesten suhdeluvun kuin nykyinen lehdistö.630 

Yhtäältä Vehmas siis tulkitsi ammattialan olleen naisten lisääntyneen määrän 

ansiosta automaattisesti muita ammattialoja tasa-arvoisempi. Toisaalta alan käy-

täntöjä ei ollut Vehmaksen mukaan tarvetta muuttaa, mikä asetti toimittajanaiset 

omaan lokeroonsa sukupuolensa edustajina, eikä pelkästään toimittajina mieskol-

legoidensa joukossa. 

On todennäköistä, ettei Raino Vehmas ollut mielipiteineen yksin, vaan ne ku-

vastivat laajemminkin ammattikunnassa, ainakin sen vanhemmassa polvessa, 

vallinneita asenteita. Merkille pantavaa kuitenkin on, ettei alan ammattilehdissä 

käyty missään vaiheessa laajempaa keskustelua naisten soveltuvuudesta alalle, 

vaan sukupuolesta johtuneet esteet pysyivät pinnan alla. Toisin oli Ruotsissa, 

jossa Journalisten-lehden toimitus nosti jo keväällä 1961 esiin huolen siitä, että 

toimittajainstituutin hakijoista enemmistö oli naisia, mutta päivälehtien toimituk-

sissa suosittiin edelleen miehiä. Toimituksen pyynnöstä keskustelun avasi vete-

raanitoimittaja Sven Sandstedt, joka painotti sanomalehtien toimituksissa olevan 

tilaa myös naisille631. Lehden seuraavissa numeroissa asiasta käytiin vilkasta kes-

kustelua, jossa otettiin kantaa toimituksen alun perin esittämään kysymykseen: 

onko sanomalehdissä tilausta aiempaa suuremmalle määrälle naistoimittajia vai 

tulisiko toimittajainstituutin ottaa käyttöön mieshakijoita suosiva sukupuolikiin-

tiö? Enemmistö keskustelijoista oli naisia,632 jotka eri näkökohtia painottaen ko-

                                                        
630 Ibidem. 
631 Sven Sandstedt, ”Kvinnorna i dagspressen kunde mycket väl bli flera”. Journalisten 5/1961, 4–5. 
632 Elsa Meldal, ”’Könsspärr’ olustig framtidsvy. Kunnighet borde vara avgörande”. Journalisten 
6/1961, 4; Mimi Malmqvist, “När varannan redaktör är kvinna…”. Journalisten 6/1961, 5–6; Pia Hard 
af Segerstad, ”Det är genant med detta könstänkande”. Journalisten 7–8/1961, 2; Asta W. Eriksson, 
“Maskulint tänkande visavi läsekretsen har skapat faktadyrkan i dagspressen”. Journalisten 7–8/1961, 
2; Majvor Snare, ”Många manlighetens fästen”. Journalisten 7–8/1961, 3; Maj Dahlbäck, ”Redak-
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rostivat naisten soveltuvuutta sanomalehtien toimituksiin. Ainoastaan yksi toimit-

taja – oletetusti mies – esitti nimimerkillä ”Arbetsledare” kritiikkiä naisia kohtaan 

korostaen heidän soveltumattomuutta päivälehden toimittajan tehtäviin.633 Kes-

kustelun päätössanat toimitus pyysi Erik Westerbergiltä, joka tiivisti kantansa 

seuraavasti: 

Därför ter det sig för mig mindre väsentligt hur många och av vilket kön som 

i dag söker sig till Journalistinstitutet och mer väsentligt att största möjliga 

garanti ges för att de bästa journalistbegåvningarna verkligen kommer in.634 

Westerbergin mielipide lakaisi kysymyksen sukupuolesta takaisin maton alle, 

mutta kokonaisuudessaan debatti osoittaa ruotsalaisten toimittajien olleen suoma-

laisia valmiimpia keskustelemaan naisen asemasta ammattikunnassa. Vaikka kes-

kustelussa painottuivat toimittajanaisten puolustuspuheet, lähti debatti liikkeelle 

toimittajien ammattilehden toimituksesta. Suomessa vastaavaa aloitetta ei tapah-

tunut, eikä kukaan myöskään tarttunut Vehmaksen ja Salmelinin esittämiin kom-

mentteihin. 

Mitä suomalaisten ja ruotsalaisten toimittajien erilaisista tavoista käsitellä 

naistoimittajakysymystä voidaan päätellä? Ainakin se, ettei naiskysymyksen akti-

voituminen tuottanut automaattisesti samanlaisia reaktioita eri maissa. Ruotsissa 

keskustelu lähti liikkeelle, kun sukupuolet joutuivat avoimeen konfliktiin. Toisin 

sanoen toimittajakoulutukseen hakeutuneiden naisten pelättiin aiheuttavan on-

gelmia, koska heidän oletettiin tämän jälkeen hakevan töitä miesten alueena edel-

leen nähdystä sanomalehdistöstä tai jäävän vaille työpaikkaa. Sen sijaan Suomes-

sa avointa konfliktia ei syntynyt, mitä on mahdollista tulkita kahdella tavalla. 

Yhtäältä konfliktin puuttumista voidaan tulkita osoituksena siitä, että naisia pidet-

tiin 1960-luvun lopun Suomessa miesten veroisina toimittajina. Oman tulkintani 

mukaan kyse oli kuitenkin ennemminkin siitä, ettei toimittajakoulutukseen hakeu-

tuneiden naisten uskottu aiheuttavan ongelmia vallinneelle ammatilliselle kulttuu-

rille. Toisin sanoen naisten oletettiin mukautuvan heille mahdollisiin rooleihin, 

eikä haastavan alalla vielä 1960-luvun lopulla vallinneita käytäntöjä. Suomalaisen 

toimittajakunnan vaikeneminen tuokin korostetusti esiin miehen aseman toimitta-

jan normina. Debatin avatessa Ruotsissa mahdollisuuden muutokseen piti suoma-
                                                                                                                                    
tionsledningens sak att anställa och placera rätt person på rätt plats”. Journalisten 7–8/1961, 3; Sussie 
Bjuvstedt, “Inte kan man bli arg på en rädd liten hare!”. Journalisten 7–8/1961, 3. 
633 Arbetsledare, “Fler kvinnor i dagspressen och arbetstakt-kvalitet blir lidande!”. Journalisten 
6/1961, 4–5. 
634 Erik Westerberg, ”Klokt släppa gamla fördomar: Man eller kvinna spelar mindre roll – det väsent-
liga är begåvning och anlag”. Journalisten 9/1961, 8–9. 
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laisen toimittajakunnan hiljaisuus kiinni vallinneesta toimittajakäsityksestä. On 

kuitenkin tärkeä muistaa, ettei avoin debatti merkinnyt sitä, että naistoimittajien 

asema olisi Ruotsissa automaattisesti parantunut. Loppuvuodesta 1969 Journalis-

ten-lehdessä kirjoitettiin Tukholman journalisti-instituutista samaisena keväänä 

valmistuneista opiskelijoista, joista 15 naista ja kaksi miestä oli vailla työtä635. 

Lukujen selkeästi erosta voidaan päätellä, etteivät työnantajapuolen asenteet nais-

toimittajia kohtaan olleet muuttunut sen myönteisemmiksi kuin ne olivat Suomes-

sa. 

Huoli oppialan liiallisesta naisistumisesta ei ollut seurausta yksinomaan 

Vehmaksen ja Salmelinin asenteellisuudesta, sillä samanaikaisesti naisopiskelijoi-

den määrästä oli keskusteltu myös Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tasolla. 

Tiedekunnan kokouksissa oli esitetty kannanottoja, joiden mukaan sukupuoli 

tulisi ottaa yhdeksi valintakriteeriksi uusia opiskelijoita valittaessa. Käydystä 

keskustelusta kertoo välillisesti professori Klaus Törnuddin636 tiedekunnan ko-

kouksessa esittämä lausunto, jonka mukaan sukupuoli ei saisi vaikuttaa opiskeli-

javalintoihin637. Sukupuolikiintiöillä ei tulisi Törnuddin mielestä korvata miesten 

heikkoa opintomenestystä, koska naiset olivat täysin kykeneviä toimimaan mies-

ten kanssa samoissa tehtävissä. Tiedekunnassa käydyn keskustelun valossa myös 

Vehmaksen ja Salmelinin kirjoitukset näyttäytyvät reaktiona 1960-luvulla tapah-

tuneeseen yliopisto-opiskelun naisistumiseen,638 jonka voidaan tulkita uhanneen 

pitkään miesvaltaisena säilyneen toimittajakunnan yhtenäisyyttä. 

Todellisuudessa naisten korkeampi koulutustausta ei muuttanut toimituksissa 

vallinneita käytäntöjä, sillä toimitusten johtavat asemat ja erikoistoimittajan va-

kanssit säilyivät miesten hallussa. Vuoden 1965 palkkatiedustelun pohjalta teh-

dyssä selvityksessä esimerkiksi huomioitiin, ettei naisten korkeampi koulutustaso 

ollut vaikuttanut heidän urakehitykseensä. Ainoastaan 13 prosenttia naistoimitta-

jista sijoittui vuonna 1965 johtavaan asemaan, kun taas akateemisen loppututkin-

non tai Yhteiskunnallisen Korkeakoulun sanomalehtitutkinnon suorittaneet mie-

het sijoittuivat hyvin toimitusorganisaatioiden johtotehtäviin.639 Myös Raili Peso-
                                                        
635 ”Övervägande flickor utan arbete bland nyutexaminerade JH-elever”. Journalisten 11/1969, 18. 
636 Klaus Törnudd oli Yhdistys 9 jäsen, joka toimi kansainvälisen politiikan professorina Tampereen 
yliopistossa vuosina 1967–1971. Roolien murtajat 2008, 301. 
637 Professori Törnuddin yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kokoukselle lähettämä muistio. Kokous-
pöytäkirja 19/1968. Liite 8. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan pöytäkirjat 1968. TAYA. 
638 Törnuddin kirjoituksen mukaan naisenemmistö oli saavutettu valtakunnallisesti lukuvuonna 1964–
1965. Jo vuonna 1963 naisten osuus oli Tampereen yliopistossa ollut 57 prosenttia tiedekunnan opis-
kelijoista ja 59 prosenttia opetusjaoston opiskelijoista. 
639 Tutkimus sanomalehtimieskunnan rakenteesta, palkkauksesta ja ansiotason kehityksestä vv. 1963–
1965. Hd 18. SJLAI. KA. 
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lan kyselyn mukaan miesten osuus johtavista viroista oli yli kaksinkertainen nais-

ten osuuteen verrattuna. Ero oli vielä tätäkin selkeämpi erikoistoimittajien kohdal-

la, joista 71 prosenttia oli miehiä ja 29 prosenttia naisia.640 Aiemmin mainittu 

Hanna J. joutuikin vuonna 1979 edelleen tuskailemaan sitä, että naisten asema 

alalla oli paremmasta koulutustasosta huolimatta miehiä heikompi.641 Tulos ei ole 

sinällään yllättävä, sillä suomalaisten naisten on tutkimuksissa todettu olevan 

miehiä pidemmälle koulutettuja, mutta heidän ammatillisen asemansa jäävän silti 

miehiä heikommalle tasolle.642 

Vuosikymmenen vaihtuessa 1960-luvusta 1970-lukuun kysymys opiskelijoi-

den sukupuolesta väistyi vähitellen uuden huolenaiheen tieltä. Vuonna 1968 alka-

neen opiskelijaliikkeen seurauksena Tampereen yliopisto sai vasemmistolaisen 

maineen,643 joka toimittajien koulutuksen yhteydessä liitettiin ennen kaikkea op-

piaineiden professoreihin Kaarle Nordenstrengiin ja Pertti Hemánukseen.644 Toi-

mittajakunnassa suhtauduttiinkin nyt erityisen skeptisesti Tampereen yliopistossa 

opiskeleviin tai siellä tutkintonsa suorittaneisiin, kuten kävi ilmi jo edellisessä 

alaluvussa siteeraamastani Hilkka Huttusen kommentista. Toimittajakoulutuksen 

historian kirjoittaneen Esko Salmisen mukaan nimenomaan yliopiston vasemmis-

tolainen maine saattoi vaikeuttaa toimittajaopiskelijoiden työpaikan saantia.645 

Tampereella tarjotun koulutuksen kritiikki ja kysymys tulevien toimittajien 

poliittisesta suuntautumisesta käy ilmi myös Pertti Klemolan kriittisestä puheen-

vuorosta Helsingin Sanomat – Sananvapauden monopoli. Kirjassaan Klemola on 

esittänyt Aatos Erkon tavoitelleen Sanoma Osakeyhtiön toimittajakoulun perus-

tamisella taloon parempia toimittajanalkuja kuin Tampereella pystyttiin koulutta-

maan. Erityisen selvästi pyrkimys poliittisesti sopivan aineksen saamiseen näkyi 

Klemolan mielestä ensimmäisten hakujen haastattelukierroksilla, joissa haastatte-

luun edenneiltä hakijoilta tiedusteltiin muun muassa heidän kantaansa Vietnamin 

sotaan sekä osallistumista mielenosoituksiin. Liian vasemmistolainen ajattelu 

saattoi myös koitua toimittajakoululaisten kohtaloksi vakinaisia paikkoja jaettaes-

sa. 1970-luvun alkupuolella kolme kurssilaista jäi ilman työpaikkaa, vaikka kaksi 

heistä oli menestynyt kurssilla keskiarvoa paremmin. Klemolan mukaan syynä oli 

                                                        
640 Pesola 1974, liitetaulukot 17 ja 18. 
641 Hanna J., ”Nainen toimittajana. Pienempi palkka – pitempi koulutus”. Kommentti 5/1979, 14–16. 
TOLA. TAYA. 
642 Ks. esim. Vehviläinen 2004, 8–9. 
643 Tampereen yliopiston vasemmistolainen maine sai alkunsa vuonna 1968 voimistuneesta opiskelija-
liikkeestä. Salminen 2004, 73. 
644 Salminen 2004, 91, 100–101. 
645 Salminen 2004, 78. 
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näiden kahden kohdalla epäilty vasemmistolaisuus, vaikka kumpikaan heistä ei 

kuulunut aktiivisesti vasemmistojärjestöihin. Oletettuina rikkeinä olivatkin kas-

sissa kannettu Rauhanpuolustajat ry:n kyyhkystarra sekä harjoitteluaikana tehty 

juttu vähemmistökommunistien vaalitilaisuudeksi paljastuneesta runoillasta. Täs-

sä tapauksessa epäilty poliittinen kanta vaikutti työpaikan saamiseen sukupuolta 

merkittävämmin, sillä toinen ulkopuolelle jääneistä oli mies, toinen nainen.646 

Toimittajakoulun säilyneestä asiakirja-aineistosta Klemolan väitteitä on mah-

dotonta todentaa. Sen sijaan Sanomain toimitusosaston asiakirjoista löytyy mai-

ninta edellä kuvatusta tapauksesta647. Pöytäkirjoihin ei ole tallentunut Klemolan 

kuvaamia yksityiskohtia toimittajakoululaisten epäillyistä poliittisista yhteyksistä, 

kuten ei myöskään mainintaa heidän sukupuolestaan. Teoksen taustalla olleet 

aikalaishaastattelut antavat kuitenkin viitteitä siitä, että Klemolan tulkinta olisi 

ainakin suuntaa-antava, joskin ehkä kärjistys vallinneesta tilanteesta. Tähän suun-

taan tulkintaa ohjaa toimittajakoulun rehtorin, Antero Okkosen, Helsingin Sano-

missa julkaistu muistokirjoitus, jossa Okkosen mainitaan valinneen toimittajakou-

lun opiskelijat yksinvaltiudella648. Muistokirjoituksen perusteella ei vaikutakaan 

mahdottomalta, että nimenomaan Okkosen tapa katsoa maailmaa olisi vaikuttanut 

vahvasti toimittajakoululaisten valintaan. Toimittajakoulun rehtorin suhtautumi-

nen vasemmistolaisiin opiskelijoihin kirjoittautuikin leikkimielisen sanailun var-

jolla vuonna 1987 tehtyyn haastatteluun: 

Ensimmäinen kurssi oli kuin kansakoululuokka, se osasi sanoa päivää ja pyy-

tää anteeksi. Toinen kurssi osasi sanoa päivää ja sen jälkeen ei kuulunut 

kumpaakaan. Seitsemänkymmentäluvun alussa porukka oli vahvasti vasem-

mistolaista; ei meillä mitään hämminkiä ollut, mutta olivat vähän likaisia se-

kä kuteet että oppilaat. Sen jälkeen alkoi oikeistolaistuminen. Se merkitsi sitä, 

että kuteet olivat puhtaat ja naamat pesty.649 

Opiskelijoiden sijoittumisesta Sanoma Osakeyhtiön palvelukseen saadaan puoles-

taan viitteitä Helsingin Sanomien toimituspäällikkö Simo-Pekka Nortamon650 

vuonna 1971 International Press Instituten kokouksessa esittämästä mielipiteestä. 

                                                        
646 Klemola 1981, 104–107. 
647 Ehdotus toimintakertomukseksi vuodelta 1976. Aa1. Sanomain toimitusosaston arkisto. (STOA). 
PLA. 
648 Kauppinen 2008. Ks. myös Ritvos 2007, 21. 
649 Katri Peltola, ”Antero Okkonen: perustaidot parantuneet, mutta asennesumu vaivaa”. HESA 
5/1987, 8–9. 
650 Kukkonen 2003. 
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Pressen Tidningeniä lähteenään käyttäneen nimimerkki A.V:n mukaan Nortamon 

viesti kuului seuraavasti: 

Moni toimitusjohtaja haluaisi lähettää sanomalehtimieskorkeakouluille, mie-

luimmin kerran viikossa seuraavan sähkösanoman: Älkää lähettäkö meille 

ylioppilasaktivisteja, partisaanijournalisteja tai pamfletinkirjoittajia, vaan 

tavallisia kunnon reporttereita.651 

A.V:n mukaan Nortamon huoli kohdistui toimittajien liialliseen subjektiivisuu-

teen, mutta kommentissa on nähtävissä myös selkeän politisoitunut viesti: epätoi-

votut ylioppilasaktivistit, partisaanijournalistit ja pamfletinkirjoittajat olivat ni-

menomaan vasemmistoon kallellaan olleita toimittajia. 

Toimitusten johto alkoi 1960- ja 1970-lukujen taitteessa vaatia toimittajiltaan 

aiempaa paremmin toimitettuja mediatekstejä,652 ja koulutus kytkeytyi kiinteästi 

kysymykseen toimittajien ammattitaidosta. Nuorempi toimittajapolvi suhtautui 

niin ammatilliseen koulutukseen kuin yliopistotason koulutukseenkin vanhempaa 

toimittajapolvea positiivisemmin, ja monet nuoren polven edustajat kehittivät 

myös työskentelyä ammattimaisempaan suuntaan.653 Vähitellen ammattikunnassa 

alettiin laajemminkin kiinnittää huomiota ammattitaidon kohentamiseen. Esimer-

kiksi Urheilutoimittajain Liiton kevätkongressissa pohdittiin vuonna 1970 sitä, 

miten urheilutoimittajaksi opiskellaan,654 ja jäsenlehden sivuilla toimittajilta toi-

vottiin niin ammattitaitoisempia juttuja kuin asiallisempaa käytöstäkin.655 Erityis-

tä huolta urheilutoimittajien piirissä aiheutti liiton suurilukuinen B-jäsenten jouk-

ko, joka koostui toimitusten avustajista.656 Kirjoitusten taustalla näkyikin se muu-

tos, jonka koulutuskeskustelu oli ammattikunnassa saanut jo aikaan. Vaikka toi-

mituksissa oli edelleen runsaasti suoraan koulunpenkiltä alalle tulleita, koulutus 

alkoi muuttua lisäarvoksi, joka takasi toimittajalle myös paremman palkan657. 

                                                        
651 A.V., ”Tiedotuksen objektiivisuus”. Suomen Lehdistö 12/1972, 180–181. 
652 Ks. esim. haastattelut numerot 4, 25, 27 ja 33, miehiä ja nainen. 
653 Ks. esim. haastattelut numerot 4, 25 ja 33, miehiä ja nainen. 
654 ”Tampere kutsuu”. Fair Play 1/1970, 9. 
655 Ks. esim. Göran Wallén, ”Fanaatikon paikka ei ole lehtikatsomossa”. Fair Play 1/1970, 7–8; Risto 
Forss, ”Urheilutoimittaja – asiantuntija”. Fair Play 1/1970, 15–16; Pentti Vuorio, ”Itsestämme se 
riippuu”. (pk) Fair Play 2/1970, 3, 5; Esa Sulkava, ”Katseet itseemme”. Fair Play 2/1970, 15, 17. 
656 Pentti Vuorio, ”Itsestämme se riippuu”. (pk) Fair Play 2/1970, 3, 5. 
657 Ks. esim. Salama Hirvosen haastattelu. SJLV94. SJLYA. Ks. myös haastattelu numero 9, nainen. 
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2.3 Yhteenveto 

Ammattialojen sukupuolirakenteissa tapahtuneet muutokset ovat kiinnostaneet 

feministitutkijoita useiden vuosikymmenten ajan. Etenkin miesvaltaisten alojen 

naisistumisesta on tehty lukuisia tutkimuksia,658 joskin viime vuosina myös mies-

ten tulo naisvaltaisille aloille on herättänyt kiinnostusta.659 Ajatus muutoksesta on 

ollut myös yksi tätä tutkimusta motivoineista tekijöistä, joka sai huomioni kiinnit-

tymään nimenomaan 1960- ja 1970-lukujen suomalaisiin toimituksiin. 

Tutkittaessa naisten tuloa ammatteihin tai eri aloille annettuja sukupuolittu-

neita merkityksiä on sukupuolta tarkasteltu usein ikään kuin tyhjiössä. Tutkijat 

ovat toki kiinnittäneet analyysinsä työelämän rakenteissa tapahtuneeseen kehityk-

seen sekä huomioineet rodun ja luokan merkitykset, mutta eivät ole useinkaan 

pysähtyneet pohtimaan, miten sukupuoli on suhteutunut esimerkiksi ammattikun-

nan ikärakenteeseen tai koulutustasoon. Etenkin organisaatiotutkimuksen piirissä 

tehdyissä analyyseissä myös esimerkkitapauksen sitominen laajempaan yhteis-

kunnalliseen kontekstiin ja alan kehitykseen jää usein tekemättä.660 Historiantutki-

joilla näkökulma on tieteenalan erityispiirteistä johtuen laajempi ja muutosta tar-

kastellaan aina osana tutkimuskohteen historiallista kontekstia. Tutkijat ovat ana-

lysoineet esimerkiksi ammattialan naisistumista suhteessa sektorin laajentumisen 

kasvattamaan työntekijätarpeeseen ja ammattialan professionalisoitumiseen.661 

Sen sijaan naisistumiskehityksen suhdetta esimerkiksi työntekijäkunnan ikäraken-

teeseen tai siinä tapahtuneisiin muutoksiin ei ole yleensä pohdittu syvällisemmin. 

Tutkimuksissa ei ole myöskään eritelty tarkemmin muutoksen eriaikaisuutta yk-

sittäisissä organisaatioissa. Tässä luvussa olen kuitenkin osoittanut, että huomion 

kiinnittäminen edellä mainittuihin tekijöihin kannattaa, koska lopputuloksena on 

tällöin monitahoisempi kuva menneisyyden kehityskuluista. 

Suomalaisessa 1960- ja 1970-lukujen toimittajakunnassa sukupuoli oli aino-

astaan yksi ammatinharjoittamisen luonnetta ja ammattikunnan koostumusta 

muuttaneista tekijöistä. Vaikka naistoimittajien lukumäärän kasvu oli – etenkin 

sanomalehden toimituksissa – ehkä ajan näkyvin muutos, se tapahtui osittain 

reaktiona alan yleiseen kehitykseen. Muun muassa toimitustyön hierarkisoitumi-

nen ja siirtyminen viisipäiväiseen työviikkoon lisäsivät toimittajatarvetta, mikä 

                                                        
658 Ks. esim. Adams 2005, 71–94; Gherardi 1995, 96–125; Lindsay 2005, 37–61; Marzolf 1977, pas-
sim. 
659 Ks. esim. Simpson 2004, 349–368; Williams 1995, passim. 
660 Ks. esim. Beasley & Gibbons 2003, 247–248; Gherardi & Poggio 2007, passim; Halford & Leon-
ard 2006, 20–28; Lafky 1993, 87–103; Suopajärvi 2009, 240–290. 
661 Ks. esim. Florin, 1987, passim; Holmberg 2010, 215–239; Nordgren 2000, passim. 
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avasi naisille aiempaa paremmat mahdollisuudet hakeutua alalle. Samanaikaisesti 

1960-luvun alkuvuosiin ajoittunut suomalaisnuorison koulutustason nousu lisäsi 

toimittajakoulutukseen hakeutuneiden nuorten määrää. Etenkin tulevat naistoimit-

tajat hakeutuivat alan koulutukseen, mikä ei kuitenkaan automaattisesti paranta-

nut heidän mahdollisuuksiaan sijoittua alalle. Tilastoista nähtävä naistoimittajien 

määrän lisäys ei tarkoittanut myöskään sitä, että ala olisi muuttunut kokonaisuu-

dessaan naisille myötämielisemmäksi. Yksittäisten toimitusten työntekijämäärien 

kehityksen vertailu osoittaa toimitusten kasvattaneen naistoimittajakuntaansa eri 

tahtiin. Naistoimittajien määrä ei myöskään kasvanut välttämättä pääkaupunki-

seutuvetoisesti vaan eri puolilla Suomea oli Suomen Sanomalehtimiesten Liittoon 

kuuluneita paikallisyhdistyksiä, joissa naisten määrä kasvoi muita yhdistyksiä 

rivakammin. 

 

Kuva 2. Tietokoneet tulivat toimituksiin 1970-luvulla. Kuvassa Kalevan toimitussihteeri 

Terttu Mankila ja toimittaja Tarja Ranta tutkivat uutta tekstinkäsittelyjärjestelmää. Läh-

de: Kalevan arkisto. 

Muuttiko naisten tulo toimituksiin ammattikuntaa jollakin tavalla? Konkreettinen 

muutos tapahtui ainakin ammattiyhdistysaktiivisuudessa. Yhä useampi toimittaja-

nainen oli paikallisyhdistyksen jäsen, ja osallistui aktiivisesti myös valtakunnal-

listen toimittajajärjestöjen toimintaan. Osaltaan tähän lienee vaikuttanut se, että 
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samanaikaisesti Suomen Sanomalehtimiesten Liitto muuttui keskustelukerhosta 

aktiiviseksi ammatillisten etujen valvojaksi. Sen sijaan varsinaisia ammatin käy-

täntöjä sukupuoli ei yksinään muuttanut, kuten osoitan seuraavissa luvuissa. Su-

kupuoli peittyi toimituksissa eri ikäpolvien toimittajakäsityksistä ja toimittajien 

poliittisista sitoumuksista aiheutuneiden näkyvämpien konfliktien alle. Ikä ja 

koulutustausta jakoivat toimittajakuntaa eri toimittajapolviin, kun taas poliittiset 

mielipiteet hajottivat vasta alalle tullutta toimittajakuntaa. Ammattialan vähittäi-

nen naisistuminen myös tapahtui miesten määrittelemin ehdoin, eikä naisten tulo 

toimituksiin pääsääntöisesti uhannut miestoimittajien ammatillista asemaa. Sen 

sijaan vanhemman polven naistoimittajat saattoivat kokea nuoret toimittajanaiset 

uhaksi, mikä osaltaan häivytti keskustelua sukupuolesta. 
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3 Toimitustila säilyy maskuliinisena 

Kulttuurimaantieteilijä Doreen Massey on määritellyt tilan sosiaalisten suhteiden 

muodostamaksi kokonaisuudeksi. Masseyn mukaan tila muodostuu siinä toimivi-

en yksilöiden käytäntöjen ja vuorovaikutusten seurauksena eikä se näin ollen ole 

staattinen, vaan sisältää mahdollisuuden muutokseen. Historiantutkimuksen nä-

kökulmasta Masseyn tila-käsityksestä tekee erityisen relevantin hänen tapansa 

nähdä tila ja aika toistensa erottamattomina osina, mikä tuo esiin tilojen konteks-

tisidonnaisuuden. Tilan käsitteeseen liittyy olennaisesti myös kysymys vallasta, 

sillä tilassa toimivat yksilöt ja ryhmät asemoituvat eri tavoin vallitsevissa sosiaa-

listen suhteiden verkostoissa. Esimerkiksi sukupuoli on rodun ohella yksi keskei-

simmistä ominaisuuksista, jotka vaikuttavat siihen, miten ihmiset kokevat ne tilat, 

joissa he toimivat.662 Sukupuoli ja rotu ovat olleet myös ominaisuuksia, joiden 

mukaan tiloja on eri aikoina määritelty.663 Tilojen sukupuolittuminen näkyi esi-

merkiksi keskiajan ja uuden ajan alun kulttuureissa,664 mutta sukupuolittuneita 

tiloja on myös nyky-yhteiskunnassa.665 

Toimitustilan sukupuolittuminen tapahtui 1960- ja 1970-lukujen Suomessa 

kussakin toimituksessa työskennelleiden toimittajien ja muun toimituksellisen 

henkilökunnan keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Toimittajanaiset eivät toisin 

sanoen olleet maskuliinisesti määrittyneen journalistisen tilan passiivisia uhreja 

vaan myös aktiivisia toimijoita, jotka osallistuivat toimitustilan sukupuolittami-

seen ja sen ylläpitämiseen. Menneisyyden toimijoiden rooliin ovat kiinnittäneet 

huomiota myös tilan ja hoivan historiallisia käytänteitä tutkineet Sari Katajala-

Peltomaa ja Raisa Maria Toivo, joiden mukaan tila ei määrity ainoastaan sen fyy-

sisistä ominaisuuksista vaan sitä määrittävät myös osallistujat ja heidän tapansa 

toimia666. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että menneisyyden ihmisten toiminta-

mahdollisuuksia eivät olisi rajoittaneet kyseisessä tilassa vallinneet kulttuuriset 

arvostukset ja normit. Koululaitoksen sukupuolittumisen historiaa tutkinutta Jes-

sica Enochia mukaillen kiinnitänkin tutkimuksessani huomiota myös niihin dis-

kursiivisiin ja materiaalisiin käytäntöihin,667 jotka määrittivät toimitustilan omi-

naispiirteet sekä asettivat rajat niin nais- kuin miestoimittajien käyttäytymiselle. 

Koska miestoimittajat olivat ammattikunnassa enemmistönä, heillä oli kuitenkin 
                                                        
662 Massey 2008, 14–15, 19–20, 56–64. 
663 Tiloille annetuista sukupuolittuneista merkityksistä ks. esim. Suopajärvi 2009, 99. 
664 Katajala-Peltomaa & Toivo 2010, 18, 27–28; Lamberg 2010, 4–5. 
665 Lamberg 2010, 4–5. 
666 Katajala-Peltomaa & Toivo 2010, 15. 
667 Enoch 2008, 276, 288–289. 
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naistoimittajia suurempi sananvalta siihen, mitä toimittajuus 1960- ja 1970-

lukujen Suomessa tarkoitti. Inge Claringbould, Annelies Knoppers ja Agnes El-

ling kirjoittavat enemmistöryhmän määrittämästä yleistajusta, joka informoi toi-

mittajia siitä, mitä heiltä työntekijöinä odotetaan ja mikä toimituksessa on ylipää-

tään mahdollista668. 

Hahmottelen tässä luvussa sukupuolittuneen toimitustilan perusmallia, vaikka 

tiedostan, etteivät toimitukset olleet toistensa kaltaisia. Sukupuolittumisen tavat 

vaihtelivat niin eri toimitusten kuin saman toimituksen eri osastojenkin välillä. 

Hahmottelemalla sukupuolittuneisuuden perusmallia on näkemykseni mukaan 

kuitenkin mahdollista kartoittaa naisille ja miehille avautuneita toiminnan paikko-

ja ja mahdollisuuksia sekä löytää ne kulttuuriset tekijät, jotka sukupuolen näkö-

kulmasta määrittivät toimitustilaa 1960- ja 1970-lukujen Suomessa. Aluksi tutkin 

toimittajien ammatillista kulttuuria, joka tulkintani mukaan kiinnittyi ammatin 

miesvaltaiseen perinteeseen. Millä tavoin ammatillinen kulttuuri oli sukupuolittu-

nut ja kokivatko naiset nämä ammattikulttuuriin kuuluneet piirteet ongelmaksi? 

Lisäksi kartoitan työskentelykulttuurissa mahdollisesti tapahtuneita muutoksia, ja 

pohdin toimittajanaisten osuutta niiden taustalla. Tämän jälkeen siirryn tarkaste-

lemaan neuvottelua, jota nais- ja miestoimittajat kävivät sukupuolestaan masku-

liinisesti määrittyneessä toimitustilassa. Ammatin sukupuolirakenteessa tapahtu-

nut muutos motivoi tässä alaluvussa pohtimaan, aiheuttiko naistoimittajien näky-

vämpi rooli ammatillisella kentällä konfliktin nais- ja miestoimittajien välille. 

3.1 Naistoimittajat eivät koe maskuliinisia piirteitä ongelmaksi 

Alkoholinkäyttötapojen sukupuolisidonnaisia ominaisuuksia analysoineen histo-

riantutkija Sidsel Eriksenin mukaan alkoholin näkeminen sukupuolen symbolina 

antaa mahdollisuuden ymmärtää paitsi sukupuoliroolien muodostumista myös 

niihin liittyneitä rajoituksia.669 Erikseniä mukaillen tulkitsen toimittajien ammatil-

lista kulttuuria maskuliinisuuteen kytkeytyneenä symbolina, joka liitti ammatin 

kiinteämmin miehiin kuin naisiin. Tässä alaluvussa kysyn, mitkä tekijät pitivät 

yllä kulttuurin maskuliinisuutta ja miten naistoimittajuus sopi tähän kulttuuriin. 

Muistitietoaineiston perusteella toimittajien ammatillisen kulttuurin masku-

liinisuutta ylläpitivät 1960- ja 1970-luvulla muun muassa ronski puhekulttuuri, 

ammattikuntaan yhdistetty runsas alkoholinkäyttö ja toimittajuuden kokeminen 

                                                        
668 Claringbould et al. 2004, 716. 
669 Eriksen 1999, 49–50. 
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elämäntapana. Kaksi ensimmäistä teemaa ovat luonteeltaan negatiivisia, mutta ne 

eivät valikoituneet tutkimukseen mielivaltaisesti. Teemat nousivat esiin joko kir-

joituskutsun vastauksissa tai ensimmäisissä tutkimushaastatteluissa,670 minkä 

jälkeen kysyin niistä suoraan myöhemmiltä informanteiltani. Ne myös muodosta-

vat sen stereotyyppisen toimittajakuvan, johon tutkimuksen muistelijat ovat näh-

däkseni törmänneet toistuvasti niin 1960- ja 1970-luvulla kuin sen jälkeenkin. 

Mielikuva boheemista toimittajasta muodostui myös muistelutilanteessa näkymät-

tömäksi osapuoleksi, jonka kanssa sekä muistelijat että minä tutkijana kävimme 

varjodialogia tuottaessamme yhdessä tulkintoja toimittajien menneisyydestä671. 

3.1.1 Kodikasta flirttiä ja seksuaalista häirintää  

Suomalaiseen toimituskulttuuriin kuului etenkin 1960-luvulla, mutta osin myös 

1970-luvulla, ronski kielenkäyttö, jota harrastivat niin miehet kuin naisetkin. 

Ärräpäät lentelivät toimituksissa, ja toimittajien keskinäisessä kommunikoinnissa 

asiat sanottiin usein hyvinkin suoraan.672 Pohjois-Suomessa uransa tehnyt sano-

malehdentoimittaja esimerkiksi muisteli 1960-luvun toimitusta seuraavasti: 

Kyllähän jossakin X:n kaltaisessa yhteisössä, joka oli miesvaltainen ja aika 

ronski ja rankkakin, jos siellä olisi ollut naisena oikein herkkähipiäinen ja 

loukkaantumaan niin muuta ei olisi ehtinyt tekemäänkään kuin loukkaantua. 

Vaikka siellä sanottiin suoraan, niin siellä ei ollut koskaan mitään selkään 

puukottamista. Sanottiin suoraan ja käytettiin kirosanoja, mutta se oli sitten 

siinä.673 

Aikakauslehtipuolella toiminut haastateltava puolestaan määritteli toimittajanais-

ten olleen ”ronskeja ämmiä”,674 eivätkä muutkaan haastatelluista toimittajanaisis-

ta kertoneet toimittajakuvaa hallinneen rempseyden ja ronskiuden vaatimuksen 
                                                        
670 Kaikki kolme teemaa esiintyivät lyhyinä mainintoina kirjoituskutsun vastauksissa. Suurin osa niistä 
saapui minulle ennen haastattelujen aloittamista. Toimittajien alkoholinkäyttö nousi ensimmäisen 
kerran esiin kirjoituksessa numero 4 ja ammattikunnan ronskiin kielenkäyttöön kiinnitti ensimmäisenä 
huomiota kirjoittaja numero 16. Toimittajan ammattiin elämäntapana kiinnitin huomiota lukiessani 
kirjoitusta numero 15. Tutkimushaastatteluissa kaikki kolme teemaa olivat esillä ensimmäisistä haas-
tatteluista lähtien. 
671 Haastattelutilanteessa sekä tutkija että haastateltavat käyvät varjodialogia näkymättömien puheto-
vereiden kanssa. Kaikilla vuorovaikutustilanteissa olevilla on omat kolmannet osapuolensa, jotka 
vaikuttavat esimerkiksi siihen, mitä haastattelutilanteessa puhutaan sekä minkälaisia merkityksiä 
asioille annetaan. Ks. esim. Latvala 2004, 158–159; Makkonen 2008, 154. 
672 Ks. esim. haastattelut numerot 1, 20, 27, 28, 29, 30, 33 ja 37, naisia ja miehiä. 
673 Haastattelu numero 1, nainen. 
674 Haastattelu numero 16, nainen. 
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aiheuttaneen heille ongelmia.675 Edellä siteerattu naishaastateltava esimerkiksi 

koki ronskin työskentely-ympäristön antaneen myös hänelle mahdollisuuden 

sanoa asioista juuri niin suoraan kuin hän halusi.676 Miesvaltaisen ammatin naisil-

le avaamiin mahdollisuuksiin on kiinnittänyt huomiota myös metsänhoitajien 

historiaa tutkinut Leena Paaskoski, jonka mukaan ammattikunnan yhdessäoloa 

leimasi 1960-luvulla reipas ja ronski meno. Paaskosken lähdehenkilöinä olleet 

naiset eivät kuitenkaan välttämättä käyttäneet siihen sisältyneitä mahdollisuuksia 

hyväkseen,677 kun taas naistoimittajat ottivat selkeämmin paikkansa osana räväk-

kää toimituskulttuuria. 

 

Kuva 3. Kesätoimittaja Maarit Niiniluoto hauskutti kanssatoimittajiaan Ilta-Sanomien 

toimituksessa vuonna 1963. Niiniluodon paperikoritempaus ei liity tekstissä analysoi-

tuun kertomukseen. Valokuvaaja: Leevi Korkkula. Kuva: Päivälehden arkisto. 

                                                        
675 Ks. esim. haastattelut numerot 13, 17, 20, 23, 29, 30 ja 33, naisia. 
676 Haastattelu numero 1, nainen. 
677 Paaskoski 2008, 185. 
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Ronskius ei ilmennyt ainoastaan kiroiluna ja räväkkänä puhekulttuurina, vaan se 

saattoi 1960- ja 1970-lukujen toimituksissa tarkoittaa myös keskinäistä vitsailua 

tai yhteisiä tempauksia.678 Huumorin onkin todettu olevan olennainen osa organi-

saatioiden kulttuuria, jota voidaan käyttää esimerkiksi yhteenkuuluvuuden tunteen 

kasvattamiseen tai stressaavan tilanteen laukaisemiseen. Aina huumori ei ole 

kuitenkaan harmitonta,679 mikä näkyy omassa aineistossani kertomuksina toimi-

tusten seksuaalissävytteisestä ilmapiiristä. Tarkastelenkin seuraavaksi toimittajien 

tapoja kertoa toimituskulttuureissa vallinneista seksuaalissävytteisistä puhumisen 

ja toimimisen tavoista. Olen erottanut aineistosta viisi erilaista puhumisen tapaa: 

Informantti 1) ei maininnut seksististä puhetta tai käytöstä,680 2) piti seksuaalissä-

vytteistä puhekulttuuria osana toimitusten kulttuuria, 3) kertoi toimittajien keski-

näisestä flirttailusta, 4) kertoi seksuaalisesta häirinnästä, jota paheksuttiin kulttuu-

risen koodiston rikkomuksena, 5) kertoi naistoimittajaa seksuaalisesti häirinneestä 

haastateltavasta. 

Seksistinen vitsailu tai seksuaalinen häirintä nousi esiin kaiken kaikkiaan 

seitsemässä kirjoituskutsun vastauksessa sekä 29 haastattelussa.681 Kaksi haastat-

teluista oli parihaastatteluja, ja yksi haastatelluista oli valikoitunut haastatteluun 

tämän aiemmin lähettämän kirjoituksen perusteella. Näin ollen teemaa käsitteli 

kaiken kaikkiaan 37 informanttia, joista naisia oli 29 ja miehiä kahdeksan. 

Useimmat vastaajista näkivät seksuaalissävytteisen puhekulttuurin osana toimi-

tusten kulttuurista koodistoa tai kertoivat toimittajien keskinäisestä flirttailusta. 

Osassa kertomuksista nämä kaksi tasoa limittyivät toisiinsa. Sen sijaan toiset 

haastateltavat kertoivat joko omien tai työtovereidensa kokemusten perusteella 

esimerkkejä selkeistä häirintätapauksista. Kaiken kaikkiaan 19 naista ja kuusi 

miestä kuvaili työskentely-ympäristöjä, joissa seksististä kielenkäyttöä tai muuta 

häiritsevää käyttäytymistä esiintyi joko toistuvasti tai kertaluontoisina kokemuk-

sina.682 Samanaikaisesti 12 haastatelluista toimittajista koki, ettei toimituksissa 

ollut koskaan harjoitettu seksuaalissävytteistä vitsailua tai muutenkaan sopima-

                                                        
678 Ks. esim. kirjoitus numero 9, mies; haastattelut numerot 14, 26, 30, 33 ja 36, naisia ja mies. 
679 Romero & Cruthirds 2006, 60–63. 
680 Suomalaisessa tutkimuksessa käsitteellä seksismi on yleensä viitattu pelkästään kielenkäyttöön. 
Tässä tutkimuksessa käsitettä käytetään kuitenkin laajemmassa merkityksessä viittaamaan naisia 
seksualisoineen syrjinnän erilaisiin muotoihin. Käsitteen vastaavasta käytöstä ks. esim. Heikkinen 
2012, 22; Husu 2001, 7–8. 
681 Kirjoitukset numerot 11, 16, 17, 23, 33, 34 ja 36, naisia ja miehiä; haastattelut numerot 4, 5, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36 ja 37, naisia ja 
miehiä. 
682 Kirjoitukset numerot 11, 16, 17, 23, 33, 34 ja 36, naisia ja miehiä; haastattelut numerot 4, 5, 7, 8, 
10, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 ja 33, naisia ja miehiä. 
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tonta käytöstä.683 Seitsemän haastateltavista ei kiinnittänyt teemaan minkäänlaista 

huomiota,684 eikä se myöskään noussut esiin heille tekemissäni kysymyksissä.685 

Kokemusten yksilöllisyyttä kuvastaa se, että samassa toimituksessa työskennel-

leiden toimittajien kertomukset saattoivat poiketa ratkaisevasti toisistaan. Esimer-

kiksi kahdesta suuressa päivälehdessä 1970-luvun alussa uransa aloittaneesta 

toimittajanaisesta toinen kertoi nuoriin naisiin toistuvasti kohdistuneesta häirin-

nästä,686 kun taas toinen painotti, ettei toimituksessa koskaan ollut edes kerrottu 

härskejä vitsejä tai suhtauduttu naistoimittajiin millään tavalla halveksuvasti.687 

Ristiriita näkyi myös Suomen Journalistiliiton veteraanihaastatteluissa, joissa osa 

naistoimittajista ei puhunut millään tavoin toimitusten seksuaalisesti värittyneestä 

ilmapiiristä,688 kun taas toiset nostivat esiin seksistisen kielenkäytön ja suoranai-

sen häirinnän osana toimitusten jokapäiväistä elämää.689 

Seksuaalisesti häiritsevän käytöksen on todettu olevan osa toimitusympäris-

töä eri puolilla maailmaa tehdyissä tutkimuksissa.690 Esimerkiksi Karen Rossin 

haastattelemasta 22 isobritannialaisesta naistoimittajasta 75 prosenttia kertoi ko-

keneensa uransa aikana sukupuolista syrjintää, mikä osan vastaajien kohdalla 

tarkoitti suoranaista seksuaalista häirintää.691 Kim Walsh Childersin, Jean Chan-

cen ja Kristin Herzogin tutkimista 227 yhdysvaltalaisesta toimittajanaisesta 60 

prosenttia koki seksuaalisen häirinnän olevan alan piirissä ongelma.692 Toimi-

tusympäristöjen seksuaalinen ilmapiiri ei ole kuitenkaan nykypäivän ilmiö,693 sillä 

yhdysvaltalaisten naistoimittajien historiaan perehtyneen Linda Steinerin mukaan 

flirttailun ja romanttisten kohtaamisten kuvaaminen oli naistoimittajien autobio-

grafioissa tavanomaista aina 1980-luvulle asti.694 

                                                        
683 Haastattelut numerot 6, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 26, 32, 35, 36 ja 37, naisia ja miehiä. 
684 Haastattelut numerot 1, 2, 3, 21, 22, 31 ja 34, naisia ja mies. 
685 Teema nousi ensimmäisen kerran esiin neljännessä tutkimushaastattelussa, mistä johtuen en kol-
messa ensimmäisessä tutkimushaastattelussa huomannut kiinnittää asiaan huomiota. Haastatteluissa 
21, 22, 31 ja 34 keskustelu puolestaan eteni muihin suuntiin ja tästä johtuen teema jäi käsittelemättä. 
686 Haastattelu numero 5, nainen. 
687 Haastattelu numero 9, nainen. 
688 Ks. esim. Anna-Maija Katajan, Kaisu Mikkolan ja Helena Vehkaojan haastattelut. SJLV94. 
SJLYA. 
689 Ks. esim. Sirpa Sainion ja Maire Vaajakallion haastattelut. SJLV94. SJLYA. 
690 Ks. esim. North 2009a, 71. 
691 Ross 2004, 147. 
692 Walsh Childers et al. 1996, 559, 564–565. 
693 Seksuaalisuuden on todettu olevan kiinteä osa työyhteisöjen vuorovaikutusta. Organisaatiotutki-
muksen piirissä teemaan on kiinnitetty huomiota 1980-luvun lopulta alkaen. Ks. esim. Hearn & Parkin 
1995, x–xi; Hearn & Parkin 2001, passim. 
694 Steiner 1998, 152. 
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Elina Haavio-Mannila tutki vuosina 1984–1986 yhdentoista suomalaisen 

ammattiryhmän kokemuksia ystävyydestä, rakkaudesta ja sukupuolisesta ahdiste-

lusta. Tutkimuksen mukaan ahdistelua olivat kokeneet eniten naispuoliset poliisit 

ja rakennustyöntekijät, mutta myös naistoimittajat joutuivat keskimääräistä use-

ammin sukupuolisen ahdistelun kohteeksi. Naistoimittajista 24 prosenttia oli ko-

kenut lievää ahdistelua, joka saattoi tarkoittaa niin härskejä puheita ja kaksimieli-

siä vitsejä kuin kysymysten tai huomautusten kohteeksi joutumista. Karkeaksi 

ahdisteluksi kyselyssä luokiteltua käyttäytymistä, kuten sukupuolisesti vihjailevia 

katseita tai eleitä, kopelointia tai sukupuoliseen kanssakäymiseen painostamista, 

oli kokenut 20 prosenttia toimittajanaisista. Yleisimmin naistoimittajia ahdisteli-

vat työyhteisön jäsenet,695 mikä on saattanut tarkoittaa paitsi kanssatoimittajia 

myös muita toimituksessa työskennelleitä miespuolisia henkilöitä. Ainoastaan 

naispuoliset poliisit olivat kokeneet naistoimittajia enemmän ahdistelua työyhtei-

sön muilta jäseniltä696. 

Seksuaalisväritteinen ilmapiiri oli kiinteä osa myös 1960- ja 1970-lukujen 

toimitusten kulttuurista koodistoa, mutta sen tuli tapahtua hyväksyttävänä pidetyn 

käyttäytymisen raameissa. Vastaavanlaiseen tulkintaan on päätynyt tikkakoskelai-

sen tehdasyhteisön huumoria tutkinut Niina Lappalainen. Hänen mukaansa seksu-

aalissävytteinen pilailu kuului tehdasyhteisön kulttuuriin, mutta yksittäisissä ta-

pauksissa kirjoittamattomia pelisääntöjä saatettiin rikkoa, ja käyttäytyminen 

muuttui seksuaaliseksi häirinnäksi697. Pilailun ja seksuaalisen häirinnän välistä 

rajaa on kuitenkin vaikea vetää, etenkin kun puhutaan ajasta, jolloin seksuaalisen 

häirinnän käsitettä ei vielä käytetty. Vuonna 1979 ilmestyneessä klassikkoteokses-

saan Sexual Harassment of Working Women Catharine MacKinnon esittikin sek-

suaalista häirintää kuvaavan käsitteen puuttumisen selittävän ilmiön tunnistamat-

tomuutta.698 

Suomessa sukupuolisesta ahdistelusta ja häirinnästä alettiin käydä julkista 

keskustelua varsin sattumanvaraisesti 1980-luvun alkupuolella,699 mikä tarkoittaa 

häirinnän olleen tämän tutkimuksen ajallisen rajauksen puitteissa nimeämätön 

ongelma. On myös syytä pitää mielessä, että hyväksyttävänä pidetyn käyttäytymi-

sen rajat ovat muuttuneet merkittävästi tutkittua ajanjaksoa seuranneina vuosi-

                                                        
695 Haavio-Mannila 1988, 74–76, 192. Ks. myös Högbacka et al. 1987, 89–91, 119. 
696 Högbacka et al. 1987, 94. 
697 Lappalainen 2008, 67–68. 
698 MacKinnon 1979, 27. Ks myös Uggen & Blackstone 2004, 66. 
699 Ks. tasa-arvoasiain sihteeristön ylitarkastaja Eeva-Liisa Tuomisen esipuhe Tasa-arvoasiain neuvot-
telukunnan tekemään selvitykseen sukupuolisesta ahdistelusta ja häirinnästä. Tuominen 1987, 1. Ks. 
myös Holli 2012, 81; Husu 2001, 232. 
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kymmeninä. Sitä, mitä nykypäivänä nimeäisimme seksuaaliseksi häirinnäksi, ei 

1960- ja 1970-lukujen Suomessa välttämättä koettu sellaiseksi. Naispuoliset in-

formantit eivät esimerkiksi kertoneet kokeneensa miesten kertomia seksivitsejä tai 

heidän harjoittamaansa koskettelua häiritsevänä vaan suhtautuivat niin puheisiin 

kuin takapuolelle taputteluihin ja syliin vetämisiinkin käytännöllisesti.700 Pohjois-

suomalaisessa sanomalehdessä 1960-luvulla uransa aloittanut nainen kuvaili toi-

mitusympäristöä seuraavasti: 

Ahkerimmat taputtelijat oli helppo puhua irti, ja useimpien miesten flirtti oli 

pohjimmiltaan erittäin kilttiä ja hyväntahtoista. Tytöttely oli nähdäkseni hel-

littelyä eikä sitä käytetty loukkaamisen tarkoituksessa.701 

Seksuaalissävytteisen kulttuurin tunnistaminen ei tarkoittanutkaan sitä, että muis-

telijat olisivat kokeneet sen ongelmaksi. Olen kuitenkin tulkinnut seksistiseksi 

sellaisen puhetavan tai käyttäytymisen, jossa naistoimittajat asetettiin sukupuo-

lensa perusteella toisarvoiseen asemaan. Seksuaaliseksi häirinnäksi olen luokitel-

lut tapaukset, joissa naiset kokivat toimittajakollegan tai jonkin muun miespuoli-

sen henkilön heitä seksualisoineen käytöksen ahdistavana.702 

Tulokastestausta ja tytöttelyä 

Vajaa neljännes seksistisen vitsailun huomioineista informanteista liitti pilailun 

ennen kaikkea nuoren toimittajanaisen alalle tuloon.703 Uuden tulokkaan testaa-

minen seksuaalisella kielenkäytöllä ei ollut yksinomaan 1960- ja 1970-lukujen 

suomalaisille toimittajille leimallinen piirre, sillä Annikki Kaivola-Bregenhøj on 

esittänyt seksuaaliarvoitusten esittämisen olevan sekä elävää työpaikkaperinnettä 

että jo agraariyhteiskuntaan kuulunut tapa sosiaalistaa uusi tulokas työyhteisön 

kulttuuriseen koodistoon.704 Organisaatiotutkimuksen piirissä huumorilla on puo-

lestaan todettu olevan keskeinen rooli työyhteisön uusien tulokkaiden hyväksy-

misriitissä.705 Esimerkiksi Karibianmeren alueella työskenteleviä toimittajia haas-

                                                        
700 Ks. esim. haastattelut numerot 12, 29, 30 ja 33, naisia; kirjoitus numero 23, nainen. Ks. myös Sirpa 
Sainion ja Hilkka Tukkimäen haastattelut. SJLV94. SJLYA. 
701 Kirjoitus numero 34, nainen. 
702 Vastaavanlaista jaottelua on käyttänyt suomalaisia naisjuristeja tutkinut Harriet Silius. Ks. Silius 
1992, 149. 
703 Haastattelut numerot 5, 13, 23 ja 24, naisia; kirjoitukset numerot 23, 24, 34 ja 36, naisia ja mies. 
704 Kaivola-Bregenhøj 1998, 201–203. 
705 Romero & Cruthirds 2006, 60. 



151 

tatelleen Marjan de Bruinin mukaan informantit näkivät seksistisen testauksen 

olleen väistämätön osa työyhteisöön liittymistä.706 

Tulokastestaus kertoo myös toimittajan ammatin pitkään jatkuneesta miesval-

taisesta perinteestä, jonka seurauksena miesten homososiaalisista verkostoista 

tutut yhteisöllisyyttä rakentaneet tavat olivat siirtyneet osaksi ammatillista kult-

tuuria. Esimerkiksi suomalaisia metsäalan opiskelijoita tutkinut Leena Paaskoski 

on kiinnittänyt huomiota kortin peluusta ja alkoholin juonnista koostuneen vapaa-

ajan merkitykseen metsäammattilaisten kollektiivisen identiteetin synnyttäjänä.707 

Myös toimituksissa erilaiset tempaukset ja kisailut värittivät työskentelyä,708 mut-

ta metsäopiskelijoista poiketen naistoimittajia ei ainakaan 1960-luvulla enää sul-

jettu automaattisesti miestoimittajien muodostaman veljespiirin ulkopuolelle. Eräs 

haastateltava esimerkiksi muisteli kanssatoimittajien nostaneen hänet toistuvasti 

toimituksen isoon paperikoriin709. Tästä muodostui eräänlainen yhteinen peli, 

johon myös naistoimittaja osallistui protestoimalla kovaäänisesti. Peli päättyi 

vasta, kun vanhempi naistoimittaja hermostui toistuvaan meteliin ja vaati paperi-

koritempausten lopettamista. Vaikuttaakin siltä, että kyseisessä tapauksessa kyse 

oli nimenomaan toimituksen nuoremman väen yhteisestä huvittelusta, jonka tar-

koituksena ei ollut nuoren tulokkaan häpäiseminen. 

Aina tulokkaan testaaminen ei tapahtunut yhtä hyväntahtoisissa merkeissä, 

vaan osassa tapauksista miestoimittajien tavoitteena oli nuoren naisen saaminen 

hämilleen, eräänlainen naisen paikan osoittaminen. Näissä tapauksissa kyse oli 

seksistisestä vihjailusta, joka tapahtui joka verbaalisesti tai visuaalisesti. Esimer-

kiksi 1960-luvun loppupuolella televisiotoimittajana aloittanut nainen kertoi, 

kuinka muutama toimituksen miehistä pyysi hänet ja toisen kesätoimittajana aloit-

taneen naisen katsomaan alaan liittyvää opetusvideota. Todellisuudessa kyse oli 

pornoelokuvasta, joka oli saanut kertojan ryntäämään raivostuneena paikalta toi-

sen naistoimittajan jäädessä tyynen rauhallisesti katsomaan elokuvaa. Pornoelo-

kuvaa katsomaan jäänyt nainen sai mieskollegoidensa arvostuksen, kun taas pai-

kalta poistunut kesätoimittaja joutui kertomansa mukaan naurunalaiseksi.710 

Seksistinen vitsailu ei välttämättä rajoittunut ensimmäisiin työviikkoihin, 

vaan se jatkui usein niin kauan, että kohteena ollut nainen asettui vastahankaan ja 

                                                        
706 de Bruin 2004, 9. 
707 Paaskoski 2006, 2–4; Paaskoski 2008, 172–174. 
708 Ks. esim. haastattelut numerot 26 ja 33, mies ja nainen. Ks. myös Maire Vaajakallion ja Helena 
Vehkaojan haastattelut. SJLV94. SJLYA. 
709 Haastattelu numero 23, nainen. 
710 Haastattelu numero 24, nainen. 
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alkoi pitää puolensa. Eräs urheiluosastolla uransa aloittanut nainen kertoi esimer-

kiksi, kuinka hän kyllästyi mieskollegoidensa jatkuvaan vihjailuun: 

Ja sitten oli taas semmonen hetki, kun oikein puhuttiin jotain arvoitusta. Ja 

minulle esiteltiin, että ”Tiedätkös sinä, mikä on. Tiedäks sää XX, mikä on 

semmonen ja semmonen”. Ja mä sitt aattelin, ett nyt kyllä, kun mä oon koko 

kesän kuunnellu tätä, niin nyt minä kyllä sanon teille. Ja sitten mä sanoin, et-

tä ”Ja aikuisia naineita miehiä olette kaikki, ettekä tiedä, että se on vittu.” Ja 

sillon lankes semmonen hirviä hiljaisuus sinne. Mä aattelin, että jaaha, pot-

kut tuli. Mutt ei täss nyt olis ollu aikaakaan kun pari viikkoa. Ja se kesti ehkä 

sekunnin tai kaks se kauhea hiljasuus. Ja sitten pärähti hirvee naurun rähäk-

kä.711 

Esimerkki kuvastaa hyvin seksistiseen vitsailuun sisäänrakennettua valta-

asetelmaa. Niin kauan kuin toimittajanainen alistui vihjailujen kohteeksi, valta 

säilyi vitsailleilla miehillä. Tämä on huomioitu myös lukuisissa organisaatiotut-

kimuksen piirissä tehdyissä tutkimuksissa, joissa seksuaalisen huumorin on todet-

tu pitävän yllä vallitsevia sukupuolten välisiä suhteita ja siten vahvistavan työyh-

teisön miesjäsenten asemaa712. Tästä johtuen toimittajanainen nousi myös 1960- 

ja 1970-lukujen Suomessa tasaveroiseksi mieskollegoidensa kanssa vasta asetut-

tuaan pitämään puolensa. Nainen ikään kuin lunasti paikkansa yhtenä miehistä, 

jonka jälkeen seksistinen vitsailu joko loppui713 tai muuttui yhdessä hyväksytyksi 

pelisäännöksi, tavaksi toimia omassa toimitusyhteisössä.714 Vanhemman toimitta-

janaisen neuvo vasta alalle tulleelle kollegalleen saattoikin olla, että tämän tuli 

oppia antamaan samalla mitalla takaisin715. 

Ronskien vitsien kytkeytymistä toimittajien välisiin valtasuhteisiin on pohti-

nut muun muassa australialaisia toimittajia tutkinut Louise North, jonka mukaan 

naistoimittajat varmistivat paikkansa työyhteisön sisäpiirissä menemällä mukaan 

vallitsevaan puhekulttuuriin.716 Northin tekemä huomio selittää ainakin osittain 

myös omassa aineistossani esiintyneitä kertomuksia naisista, jotka olivat puheil-

                                                        
711 Haastattelu numero 13, nainen. 
712 Ks. esim. Brunner & Costello 2002; Crawford 2000, 220. 
713 Ks. esim. kirjoitukset numerot 24 ja 36, mies ja nainen; haastattelut numerot 13 ja 24, naisia. 
714 Ks. esim. haastattelut numerot 13, 25, 28 ja 33, naisia ja miehiä. 
715 Ks. esim. Salama Hirvosen haastattelu. SJLV94. SJLYA. 
716 North 2009a, 84–85. 
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taan ja teoiltaan yhtä ronskeja kuin miehet717. Toisenlainen näkökulma naistoimit-

tajien ronskiuteen avautuu kuitenkin Tapio Bergholmin ja Kari Teräksen satamas-

sa työskennelleitä naisia käsitelleestä artikkelista. Historiantutkijoiden mukaan 

ronskisti puhuneita naisia ei tulisi nähdä yksinomaan uhreina, sillä naiset saattoi-

vat miesten tavoin käyttää rivoa ja loukkaavaa kieltä.718 Omassa aineistossani 

naiset kertoivat paitsi vastanneensa miehille samalla mitalla myös ottaneensa 

fyysistä kontaktia vastakkaiseen sukupuoleen. Erään toimituksen naisilla oli esi-

merkiksi tapana halata toimitussihteeriä ja suukottaa tätä poskelle, koska tämä oli 

heidän mielestään niin ihana.719 Muutama haastateltava kommentoikin naistoimit-

tajien silloisen käyttäytymisen olleen luonteeltaan yhtä lailla seksuaalisesti häirit-

sevää kuin miesten.720 Hankaluudesta nähdä naisten käytös häirintänä kertoo kui-

tenkin se, etteivät miespuoliset informantit kiinnittäneet huomiota toimittajanais-

ten häiritsevään käytökseen.721 Elina Haavio-Mannilan tutkimuksessa 25 prosent-

tia toimittajamiehistä kertoi kuitenkin kokeneensa sukupuolista ahdistelua, mikä 

oli hieman keskivertoa enemmän. Vastaajista 8 prosenttia kertoi ahdistelun tapah-

tuneen työyhteisössä.722 

Aineiston perusteella ei ole mahdollista tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä 

seksistisesti käyttäytyneen miestoimittajakunnan ikärakenteesta. Seksistinen suh-

tautuminen näyttää kuitenkin olleen yleisempää toimitusten vanhemmilla mies-

toimittajilla.723 Neljä informanttia esimerkiksi kertoi tapauksista, joissa häiritsi-

jöinä oli ollut toimituksen päällikköportaaseen kuuluneita miehiä.724 Vaikka mies-

toimittaja saattoi 1960- ja 1970-lukujen Suomessa edetä urallaan hyvinkin nope-

asti,725 päällikköporras edusti pääsääntöisesti toimittajakunnan varttuneempaa 

polvea. Seksistisen käytöksen voidaankin tulkita johtuneen naisten muuttuneiden 

roolien miehissä aiheuttamasta ahdistuksesta726. Olivathan vanhemman polven 

miestoimittajat tehneet valtaosan työurastaan toimituksissa, joissa enemmistö 

                                                        
717 Ks. esim. haastattelut numerot 16, 17, 25, 27, 28 ja 33, naisia ja miehiä; Anja Penttisen ja Hilkka 
Tukkimäen haastattelut. SJLV94. SJLYA. Ks. myös Tuula Vartiainen, ”Heini Mankki: Pienikin lehti 
pitää pintansa”. Suomenmaa 3.11.1983. 
718 Bergholm & Teräs 1999, 113–114, 118–120. 
719 Haastattelu numero 14, nainen. 
720 Haastattelut numerot 14, 17 ja 33, naisia. 
721 Mainintaa naisten häiritsevästä käyttäytymisestä ei esiinny yhdessäkään miesinformantin vastauk-
sessa. 
722 Haavio-Mannila 1988, 192; Högbacka et al. 1987, 90–91, 94. 
723 Ks. kirjoitukset numerot 4, 23 ja 34, mies ja naisia; haastattelut numerot 27 ja 33, mies ja nainen. 
724 Kirjoitus numero 33, nainen; haastattelut numerot 5, 16 ja 28, naisia ja mies. 
725 Käsittelen sukupuolen vaikutusta toimittajien uralla etenemiseen tarkemmin luvussa 4.3. 
726 Sev’er & Ungar siteeraavat A. Dundesin tutkimusta vuodelta 1987. Sev’er & Ungar 1997, 88. Vrt. 
Skard 1984, 84. 



154 

työntekijöistä oli miehiä. Alentuva suhtautuminen naisiin ei näytä kuitenkaan 

saaneen aggressiivisia piirteitä, sillä vanhempien mieskollegoiden käytökseen 

viitanneet naisvastaajat korostivat usein miesten harmittomuutta: 

Sovinistejahan vanhemmat miehet mielestäni olivat, mutta otin asian huumo-

rilla. Toisaalta he olivat kilttejä sovinisteja. Auttavaisiakin.727 

Kaikki vanhemman polven miestoimittajat eivät olleet seksistejä, kuten myöskään 

kaikki alalle 1960-luvulla tai sen jälkeen tulleet miehet eivät mahtuneet samaan 

kategoriaan suhtautumisessaan naiskollegoihinsa. Nuoret miestoimittajat olivat 

kuitenkin alusta lähtien tottuneet työskentelemään naisten kanssa, ja tästä johtuen 

he suhtautuivat naisiin pääsääntöisesti iäkkäämpiä kollegoitaan myötämielisem-

min. Vitsailussa oli heidän kohdallaan kyse ennen kaikkea toverillisesta leikinlas-

kusta728. Tulkintaa tukee se, että nuorten miesten vitsailusta kertoneet kokemukset 

painottuivat aineistossa 1960-luvulle, jolloin naisten laajamittainen tulo toimituk-

siin ei ollut vielä toden teolla alkanut. Vitsailu kumpusi toisin sanoen ennen kaik-

kea toimittajakunnan nuoresta ikärakenteesta ja naisten marginaalisesta asemasta, 

ei miesten kokemasta ahdistuksesta naisten uusiin rooleihin. Naistoimittajien 

määrän kasvaessa vitsailua harjoitettiin edelleen, mutta kertomuksista ei löydy 

viitteitä siitä, että sitä olisi harjoitettu aiempaa enemmän tai vitsailun luonne olisi 

muuttunut merkittävästi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei myös nuorten miesten 

joukossa olisi ollut naisia kohtaan seksistisesti käyttäytyneitä toimittajia729. Nais-

ten objektivoiminen myös muuttui 1960- ja 1970-luvulla aiempaa avoimemmaksi, 

vaikka se ei olisikaan kohdentunut suoraan toimittajakollegoihin. Oman lukunsa 

toimittajayhteisöjen seksistiseen ilmapiiriin toivat nimittäin useimpien paikal-

lisyhdistysten julkaisemat hupilehdet, joilla kerättiin varoja yhdistysten toimin-

taan. 

Vappuna ja toisinaan joulun alla julkaistuilla hupilehdillä oli usein takanaan 

vuosikymmenten perinne, johon kuului vähäpukeisten naisten käyttäminen kuvi-

tuksena.730 1960- ja 1970-luvulla lehdet muuttuivat kuitenkin aiempaa seksisti-

semmiksi. Useimmissa lehdissä kehitys eteni 1960-luvun kuluessa paljaan pinnan 

esittelystä avoimen pornografiseen aineistoon. 1970-luvun ensimmäisinä vuosina 

miestenlehtimäinen sisältö oli vielä tavanomaista, mutta tämän jälkeen julkaisut 

                                                        
727 Kirjoitus numero 23, nainen. Samasta teemasta ks. myös esim. kirjoitus numero 28, nainen. 
728 Ks. esim. haastattelut numerot 20, 23, 24 ja 33, naisia. 
729 Ks. esim. haastattelut numerot 24 ja 33, naisia. 
730 Ks. esim. Nurminen 1971, 32, 39–40, 62; Satakunnan sanomalehtiväkeä 2001, 37. 
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alkoivat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta siistiytyä.731 Aloite muutokseen 

näyttää tulleen paikallisyhdistysten jäsenistöstä, sillä niin Pohjois-Suomen Sano-

malehtimiesyhdistyksen kuin Turun Sanomalehtimiesyhdistyksenkin piirissä 

kiinnitettiin jo 1960-luvun alussa huomiota julkaisujen ala-arvoiseen sisältöön732. 

Etelä-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen julkaiseman Neekerin Unen toimitus 

otti asiaan kantaa vuoden 1968 pääkirjoituksessa, jossa se esitti luopuvansa hal-

pana pitämästään pornografisesta aineistosta.733 Todellisuudessa paljaan pinnan 

käyttäminen tapahtui muutaman vuoden ajan jopa aiempaa härskimmin, ja pääkir-

joituksessa mainostettujen asiapitoisten artikkeleiden teemat pyörivät seksin ja 

erotiikan ympärillä.734 Todellinen siistiytyminen tapahtuikin vasta 1970-luvulla, 

mihin lienee ollut syynä lehden kirjoittelusta aiheutunut oikeushaaste735. Muutos 

näyttää muidenkin paikallisyhdistysten julkaisuissa vieneen aikaa. Esimerkiksi 

Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen jäsenilleen lähettämässä kiertokir-

jeessä otettiin vielä maaliskuussa 1977 kantaa siihen, että yhdistyksen julkaisun 

sisältöä olisi nostettava napatasolta736. Etelä-Pohjanmaan Sanomalehtimiesten 

historiikissa mainitaan yhdistyksen jäsenten aloittaneen keskustelun hupilehtensä 

moraalista 1980-luvulla.737 

Hupilehdet eivät suoraan käsittele sukupuolen merkityksiä toimittajien am-

mattikunnassa, mutta käsittelytavallaan ne kertovat siitä maailmasta, jossa nais- ja 

miestoimittajat työskentelivät. Ne kertovat miesvaltaisesta kulttuurista, jonka 

omaksuneet hupilehtien toimittajat eivät pitäneet naisen esineellistämistä pahana 

vaan osana jaettua mieheyden kokemusta. Tarkasteltaessa julkaisuja lähemmin 

paljastuu 1960-luvun alun ja keskivaiheen lehdistä kuitenkin myös tietynlaista 

asennoitumista perinteisen naisen roolin hylänneisiin naisiin, jopa omiin naispuo-

lisiin kollegoihin. Useammankin julkaisun toimitus tarttui esimerkiksi roolikes-

kusteluun julkaisemalla emansipoituneita naisia kevyesti irvailleita tekstejä. 

                                                        
731 Yhdistysten tekemien lehtien välillä oli keskinäisiä eroja, mutta alastoman naisvartalon esittely 
eteni niissä tekstissä kuvatulla tavalla. Kehitys käy ilmi vertailtaessa esimerkiksi Ampiainen, Neekeri 
ja Neekerin Uni -lehtien numeroita 1960- ja 1970-luvulta. 
732 Pöytäkirja Turun Sanomalehtimiesyhdistyksen hallituksen kokouksesta 27.5.1960. TSYA; Pohjois-
Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen vuosikertomus toimintavuodelta 1964. Ca:1. PSSYA. OMA. 
733 ”Kuuma Lehti”. Uusi Neekerin Uni 2/1968, 2. 
734 Ks. esim. ”Tämä tällainen lehti”. Neekerin Uni 1/1969, 2; ”Ei varsinainen pääkirjoitus”. Neekerin 
Uni 2/1969, 2; ”Minun parhain lahjani”. Neekerin Uni 2/1969, 2, 29. 
735 ”Oikeus on puhunut – ugh. Neekerin Unelle 10.000 markan korvaukset – miksi?”. Neekerin Uni 
2/1974, 2. 
736 Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen kirje jäsenille ja toimitusosastoille 17.3.1977. Db:2. 
PSSYA. OMA. 
737 Etelä-Pohjanmaan Sanomalehtimiehet 1996, 63. 
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Vuonna 1968 Itä-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen julkaiseman Ampiaisen 

toimitus esimerkiksi kirjoitti kuvauksen naisasianaisesta, jolle emansipaatio tar-

koitti yltiöseksuaalista käytöstä.738 Neekerin Unessa selostettiin puolestaan Missis 

Mukava -nimellä esitellyn naisasianaisen ohjelmajulistusta toimituksen ivallisin 

kommentein höystettynä.739 Edelleen Keski-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyk-

sen julkaisemassa Neekerissä tehtiin vuonna 1964 eroa ”emansipeeratun tätityy-

pin” ja ”tavallisten vaimoihmisten” välille.740 Koska toimittajamiesten elämässä 

esimerkit emansipoituneista naisista löytyivät mitä todennäköisimmin omista 

toimituksista, voidaan tekstejä tulkita paitsi ajassa pinnalla olleen keskustelun 

irvailuna myös toimittajuuden maskuliinisen normin puolustuspuheena. 

Naistoimittajien esittäminen toisarvoisessa asemassa näkyi hupilehtien kuvi-

tuskuvissa, joiden kuvateksteissä kerrottiin olevan esimerkiksi ”Lappeenrannan 

uusin toimittajatar yöpuvussaan”741 tai muuten vain yläosattomissa tai pelkissä 

rintaliiveissä kuvattu naistoimittaja.742 ”Huolien tuoli” -palstan toimittajana Nee-

kerin Unen toimitus puolestaan olisi mieluiten nähnyt alasti divaanilla makaavan 

naistoimittajan.743 Sen sijaan Turun Sanomalehtimiesyhdistyksen julkaisemassa 

Vappuneekerissä naistoimittaja näytettiin hieman toisenlaisessa valossa. Vähäpu-

keisuuden sijaan kuvituksena käytettiin otosta terävillä kulmahampailla varuste-

tusta naisesta, joka irvisti kameralle leveästi. Kuvatekstin mukaan kyse oli Vap-

puneekerin kesätoimittajasta, joka ”kaupungin muiden naistoimittajien tapaan 

osaa kirjallisen työn ohella tanssia, seurustella, juosta, ampua, latkia, litkiä, potkia 

ja pötkiä.”744 Kuva olikin kaikkea muuta kuin mairitteleva. Siinä missä muut 

lehdet asettivat naiskollegat ainakin mielikuvissa katseen kohteiksi, Vappuneeke-

rin näkemys edusti ennemminkin kauhukuvaa emansipoituneesta naisesta. Viit-

taukset toimittajanaisiin loppuivat kuitenkin vähitellen 1960-luvun kuluessa, ja 

herääkin kysymys, mistä tämä kertoo. Oliko niin, että naisten määrän lisääntymi-

sen myötä naisista tuli varteenotettavia kollegoita, kun he vielä 1960-luvun en-

simmäisinä vuosina näyttäytyivät ennen kaikkea sukupuolensa edustajina, joiden 

yhtenä tehtävänä oli miellyttää miesten silmää? 

                                                        
738 ”Naisasianainen vieraili”. Ampiainen 1/1968, 22. 
739 ”Naisasianainen”. Neekerin Uni 2/1964, 10. 
740 ”Puhe miehelle”. Neekeri 1/1964, 17. 
741 Ampiainen 1/1962, 40. 
742 Neekerin Joulu-uni 2/1961; Neekerin Joulu-uni 2/1964, 10, 14, 24; Neekerin Uni 1965, 7, 10; 
Ampiainen 1/1964, 46; Neekeri 1/1965, 26; Neekerirumpu 1/1968, 16; Ampiainen 1/1969, 34. 
743 Neekerin Joulu-uni 2/1964, 6. 
744 ”Hymyn hurma”. Vappuneekeri 1/1963, 15. 
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Yhdessä nauramista vai naisten alistamista? 

Oliko suomalaisten toimitusten huumorikulttuuri tasaveroista naisten ja miesten 

välillä? Niina Lappalaisen mukaan tasavertainen seksuaalihuumori on mahdollis-

ta, jos se tapahtuu työyhteisössä yleisesti tunnettujen kulttuuristen koodien puit-

teissa ja molemmat osapuolet tavoittelevat yhdessä nauramista.745 Oman näke-

mykseni mukaan tasaveroinen huumori edellyttää myös sitä, että sen osapuolet 

ovat työyhteisön hierarkiassa samalla tasolla, jolloin molemmilla osapuolilla on 

mahdollisuus antaa samalla mitalla takaisin pelkäämättä mahdollisia seurauksia. 

Tällä tavoin määriteltynä toimittajakunnassa vallinnut seksuaalissävytteinen pu-

hetapa voidaan nähdä tasavertaisena huumorina niissä tilanteissa, joissa nainen oli 

lunastanut paikkansa osana toimituksen huulenheittokulttuuria ja molemmat osa-

puolet olivat hierarkkisesti tasaveroisia. 

Voidaan kuitenkin kysyä, oliko huumori todella tasaveroista, jos vallitseva 

kulttuuri pakotti alalle tulleen naisen omaksumaan tietynlaisen puhetavan. Vaikka 

toimittajina työskennelleet naiset eivät useimmissa tapauksissa kertoneet koke-

neensa toimitusten ronskia puhekulttuuria ongelmaksi,746 ei se tarkoita, etteivätkö 

he olisi toisenlaisessa työyhteisössä osallistuneet vähemmän aktiivisesti ronskien 

ja alatyylisten juttujen kulttuuriin. Opettajaksi opiskellut, mutta toimittajaksi pää-

tynyt naistoimittaja esimerkiksi kuvasi, kuinka toimituksen kielenkäyttö vaati 

harjoittelua opettajanhuoneiden hillitymmän keskustelukulttuurin jälkeen. Tämän 

hän kertoi kuitenkin huomanneensa vasta jälkikäteen, sillä 1970-luvulla hän omi-

en sanojensa mukaan vain ”ui mukana”.747 Haastateltavan kokemus saakin pa-

laamaan Tapio Bergholmin ja Kari Teräksen esittämään teesiin satamatyötä teh-

neiden naisten ronskiudesta.748 Tutkijat eivät nimittäin tarjonneet artikkelissaan 

ratkaisua siihen, milloin naisten ronski käytös olisi nähtävä vallinneeseen työs-

kentelykulttuuriin sulautumisena ja milloin kyse olisi naisille avautuneista mah-

dollisuuksista. Dilemmaan on vaikea tarttua myös tämän tutkimuksen aineistolla, 

sillä usein vastaukset tuntuvat kertovan molemmista. Satamassa työskennelleestä 

Helmistä kirjoittanut Tytti Steel onkin ronskia kielenkäyttöä käsitellessään aiheel-

lisesti kysynyt ”kenen näkökulmasta ja kenen pohjatiedoilla puheen ’hävyttö-

myyden’ astetta milloinkin määritellään.”749 

                                                        
745 Lappalainen 2008, 74. 
746 Ks. esim. haastattelut numerot 1, 7, 13, 17, 29, 30 ja 33, naisia. 
747 Haastattelu numero 30, nainen. 
748 Bergholm & Teräs 1999, 113–114. 
749 Steel 2011, 120. 
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Vitsailukulttuurin pakottavuus näkyi kertomuksissa, joissa herkkänahkaisten 

naisten ei uskottu pärjänneen 1960- ja 1970-lukujen toimituksissa.750 Toimittajuus 

tarkoitti toisin sanoen naisille sitä, että vitsailua oli kestettävä. Osittain suhtautu-

minen on selitettävissä naisten voimakkaalla halulla toimittajiksi, mikä esti heitä 

näkemästä tai ainakaan puhumasta mahdollisesta häirinnästä751. Kertomukset 

noudattavat kuitenkin myös tutkimustuloksia, joiden mukaan naiset sopeutuvat 

miehiä herkemmin vastakkaisen sukupuolen tapaan kertoa vitsejä.752 Erityisen 

suuri paine vitsailuun on miesvaltaisissa työyhteisöissä, koska sukupuolestaan 

johtuen naisten on lunastettava paikkansa työpaikan sisäpiirissä. Sue Lewis onkin 

tulkinnut huumoria mekanismina, joka erottelee työyhteisön jäseniä sisäpiiriin ja 

ulkopuolisiin ja jonka avulla työntekijöiden on mahdollista vahvistaa asemaansa 

yhteisön sisäisessä arvoasteikossa.753 

Aineistossa nousi kuitenkin esiin myös näkemyksiä, joiden mukaan ronskia 

puhekulttuuria ei kyseenalaistettu, koska seksuaalisesta häirinnästä ei vielä puhut-

tu 1960- ja 1970-lukujen Suomessa.754 Tämä käy hyvin ilmi seuraavasta sitaatista, 

jossa televisiotoimittajana työskennellyt nainen pohti sopeutumistaan toimituksen 

kulttuuriin: 

Meitä oli niin vähän naisia niin me oltiin oma osamme sitä [työskentelykult-

tuuria], ei siellä kukaan loukkaantunut. Silloin ei myöskään puhuttu mitään 

sukupuolisesta häirinnästä tai mistään tämmösestä asiasta. Vähän semmo-

nen, että maassa maan tavalla. Ei sitä osannut edes kyseenalaistaa silloin.755 

Naistoimittajien valmius mukautua seksistiseen työskentelykulttuuriin näyttäytyy 

katkelmassa oman aikansa kuvastimena: toimittajilla ei yksinkertaisesti ollut väli-

neitä kyseenalaistaa vallinneita käytäntöjä tai käydä kriittistä keskustelua seksuaa-

lisesta häirinnästä. Vastaavaan tulkintaan on päätynyt 1970-luvun suomalaisia 

teatteriohjaajia haastatellut Hanna Suutela. Hänen mukaansa haastatelluilla naisil-

la ei ollut mahdollisuutta kertoa seksuaalisesta häirinnästä, koska yhteiskunnassa 

käynnissä ollut tasa-arvokeskustelu ei kiinnittänyt siihen 1970-luvulla vielä huo-

miota.756 Häirintäteeman näkymättömyys 1970-luvun keskusteluissa on todennet-

tavissa myös Marion Marzolfin vuonna 1977 julkaistulla tutkimuksella, jossa 

                                                        
750 Ks. esim. haastattelut numerot 1, 16, 25, 27 ja 30, naisia ja miehiä. 
751 North 2009a, 101. 
752 Hay 2000, 711–712. 
753 Lewis 2001, 18. 
754 Haastattelu numero 12, nainen. 
755 Haastattelu numero 29, nainen. 
756 Suutela 2005, 204–205. 
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teemaa ei käsitellä millään tavalla. Yhtäältä tutkija ei todennäköisesti ole kysynyt 

asiasta haastateltaviltaan, toisaalta eri maiden toimittajat – heidän mukanaan 

suomalaiset edustajat – eivät ilmeisesti ole vastauksissaan viitanneet toimitusym-

päristöjen mahdolliseen epämiellyttävään ilmapiiriin.757 

Omassa aineistossani häirinnän nimeämättömyys 1960- ja 1970-lukujen 

Suomessa saattoi muisteluhetkellä tarkoittaa vähättelevää suhtautumista nykyai-

kana käytävään häirintäkeskusteluun.758 Tämä näkyi erityisen selvästi aikakaus-

lehdessä työskennelleen naistoimittajan kirjoituksessa, jossa hän kertoi toimituk-

sen esimiehen olleen lääppijä. Informantin mukaan hän ei kuitenkaan tiennyt 

yhdenkään naisen joutuneen ”todella kärsimään häirinnästä” ja huomautti saman-

aikaisesti tietävänsä naisia, jotka olivat edenneet urallaan hyödyntämällä seksuaa-

lisuuttaan.759 Voidaankin pohtia, oliko kirjoittajan vastauksessa kyse sukupuo-

lisensitiivisten silmälasien puuttumisesta, minkä on huumoritutkimuksessa katsot-

tu vaikuttavan kuulijan asennoitumiseen seksistisiin vitseihin hänen sukupuoltaan 

enemmän760. Kestävämpi selitys löytyy kuitenkin muistitiedon luonteesta. Yhtääl-

tä muistelijoiden on todettu pyrkivän tekemään menneisyyttä ymmärrettäväksi 

sekä itselleen että kuulijalleen761. Nykykeskustelun vähätteleminen onkin voinut 

toimia informanteilla tapana oikeuttaa omia kokemuksia. Toisaalta häirinnän 

kokemukset käsitteellistettiin menneisyydessä eri tavoin kuin nykyään, kuten 

historiantutkija Joan Sangster on todennut762. Muistelijoiden sidokset muistelta-

vaan aikaan,763 tuottivatkin vastauksiin kaikuja 1960- ja 1970-lukujen arvomaail-

moista. Erot eri ikäpolvien suhtautumisessa seksuaaliseen häirintään näkyivät 

myös Niina Lappalaisen aineistossa, jossa osa haastatelluista naisista leimasi 

nykykeskustelun nipottamiseksi764. 

Selitystä seksuaalissävytteisen kulttuurin omaksumiseen voidaan hakea myös 

toimittajakunnan nuoresta iästä. Muun muassa Louise North on esittänyt etenkin 

nuorten naistoimittajien omaksuvan nopeasti mieskollegoidensa puhetavan pyrki-

essään sulautumaan vallitsevaan toimituskulttuuriin765. Vitsailun merkitys käy 

                                                        
757 Marzolf 1977, passim. 
758 Ks. esim. haastattelut numerot 12, 17 ja 34, naisia. Ks. myös Hilkka Tukkimäen haastattelu. 
SJLV94. SJLYA. 
759 Kirjoitus numero 33, nainen. Sopivasta avioliitosta naisten uran edistäjänä ks. myös kirjoitus nume-
ro 28, nainen. 
760 Ks. esim. Sev’er & Ungar 1997, 89–90. 
761 Ks. esim. Abrams 2010, 86; James 2007, 228; Korkiakangas 2006, 133; Peltonen 2006, 111. 
762 Sangster 1998 [1994], 90–91. 
763 Ks. esim. Abrams 2010, 78–81; James 2007, 223; Sangster 1998 [1994], 91. 
764 Lappalainen 2008, 64. 
765 North 2009a, 94–97. 
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ilmi esimerkiksi seuraavasta Aikakauslehden Toimittaja -lehdessä vuonna 1962 

julkaistusta kesätoimittajana työskennelleen naistoimittajan kirjoituksesta: 

Muut tunsivat toisensa hyvin ja lausuivat hävyttömiä huomautuksia mutta 

minulle sanottiin neiti. […] Tietoviisailta ja tärkeiltä tuntuneet toimittajat 

osoittautuivat vähitellen ylen mukaviksi ihmisiksi. Kesän loppupuolella mi-

nullekin huudeltiin ilkeyksiä.766 

Ainakin kyseiselle toimittajanalulle ilkeyksien kohteeksi joutuminen oli osoitus 

toimittajakollegoiden hyväksynnästä. Toisaalta nuorista työntekijöistä koostunei-

den työyhteisöjen on todettu suhtautuvan vapaamielisemmin seksuaaliseen vitsai-

luun ja työntekijöiden välisiin fyysisiin eleisiin767. Tämä näkyi sanomalehdessä 

uransa 1960-luvun alussa aloittaneen naisen kertoessa toimituksen yhteisistä il-

lanvietoista seuraavasti: 

Mutt en kyll mä mitään kauheeta seksismiä kokenu. Huulenheittoo tietenkin. 

Ja X:ssä, joo. Tää XY vähän kännissä, niin oli semmonen kauhee naisten jah-

taaja. Mä muistan. Se ajo mua takaa niin, ett mä juoksin me juostiin pöydän 

ympäri, kun se yritti saada mut jotenkin syliinsä. Mutt en mä sitäkään pitäny 

kauheen seksistinä. Se oli avoin yritys.768 

Naisvastaajalle kyse oli toisin sanoen nuorten normaalista yhdessäolosta, eikä 

siitä, että toimituksen miehet olisivat nähneet hänet korostetusti sukupuolensa 

edustajana. Hieman aikaisemmin samainen vastaaja oli kuitenkin todennut, kuin-

ka sänkyyn ottajiakin olisi ollut. Yhtäältä informantti näyttäisi siis ohjaavan tul-

kintaa suuntaan, joka korostaa nuoruuteen kuuluvaa parinmuodostusta ja siitä 

johtuvaa molemminpuolista kiinnostusta naisten ja miesten välillä769. Toisaalta 

rivien välistä voidaan lukea, ettei asetelma aina ollut ihan tasa-arvoinen. 

Osaltaan epäasiallisen käytöksen vähättelemistä voidaan selittää tutkimustu-

loksilla, joiden mukaan nuoret tunnistavat seksuaalisen häirinnän aikuisia huo-

nommin770. Vanhemmat toimittajanaiset olivat sen sijaan jo tottuneet miesvaltai-

sessa yhteisössä työskentelyyn ja osasivat myös tunnistaa mieskollegoidensa 

tavat. Eräs vastaaja kertoikin, kuinka pitkän uran alalla tehnyt naiskollega otti 

toimittajanalun siipiensä suojaan ja varoitti heti ensimmäisenä ”valokuvaajasta, 

                                                        
766 K.A., ”Kesätoimittajan silmin”. Aikakauslehden Toimittaja 8/1962, 6–7. 
767 Ks. esim. Uggen & Blackstone 2004, 68. 
768 Haastattelu numero 20, nainen. 
769 Ks. myös esim. haastattelut numerot 6, 9, 13, 16, 28, 30 ja 36, naisia ja miehiä. 
770 Ks. esim. Uggen & Blackstone 2004, 68. 
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jolla oli tapana ahdistella kaikkia tulokkaita.”771 Toisaalta aineiston perusteella 

näyttää siltä, ettei miesten epäasiallista käytöstä havaittu, koska kyse oli niin kiin-

teästi suomalaiseen yhteiskuntaan vielä kuuluneesta ilmiöstä.772 1960- ja 1970-

lukujen Suomessa naiset kohtasivat esimerkiksi tytöttelyä myös toimitusten ja 

yhteisten illanviettojen ulkopuolella, mistä johtuen se näyttäytyi heille tavanomai-

sena773. Televisiotoimittajana uransa tehnyt mieshaastateltava arvelikin, ettei päi-

vittäistä naljailua pidetty pahana, koska seksististä puhekulttuuria esiintyi kaikki-

alla.774 

Oman aikansa yhteiskunnassa vallinneiden käyttäytymisnormien merkitys 

korostui kertomuksissa, joissa naiset ottivat miesten tavoin aktiivisesti osaa sek-

suaalissävytteiseen pilailuun.775 Kun huumoria tarkastellaan sosiaalisena proses-

sina, johon osallistuvat sekä vitsin kertoja että hänen kuulijansa,776 olisi nauramat-

ta jättäminen voinut toimia voimakkaana vallitsevan puhetavan kyseenalaistanee-

na eleenä.777 Sen sijaan osallistumalla miesten rinnalla vallinneeseen vitsailukult-

tuuriin naistoimittajat tekivät siitä hyväksyttävää778. Mukana nauramisen suku-

puolittuneita rakenteita ylläpitävään voimaan ovat kiinnittäneet huomiota myös 

naispuolisten urheilutoimittajien työskentely-ympäristöstä kirjoittaneet Deborah 

Chambers, Linda Steiner ja Carole Fleming. Tutkijoiden mukaan korostuneen 

seksistisessä työskentely-ympäristössä toimineet naiset huomasivat pystyvänsä 

muuttamaan vallinneita käytäntöjä pelkästään lopettamalla mukana naurami-

sen.779 Suomalaisia metsäammattilaisia tutkinut Tiina Suopajärvi on puolestaan 

huomauttanut, että seksistiseen puhekulttuuriin puuttumattomuus vahvistaa sen 

merkitystä osana ammattialan kulttuuria, vaikka kaikki miehet eivät puhuisikaan 

naisia halventavasti.780 Omassa aineistossani toimittajanaisten valitsema tapa 

reagoida vallinneeseen keskustelukulttuurin on kuitenkin ymmärrettävä. 1960-

luvun puolivälissä alkaneesta roolikeskustelusta huolimatta mieheys edusti toimit-

tajamaailmassa edelleen normia, johon alalle vasta laajamittaisemmin tulleet nai-

                                                        
771 Ks. esim. kirjoitus numero 36, nainen. 
772 Seksistisen käytöksen havaitsemattomuudesta ks. esim. Husu 2001, 238; Heikkinen 2012, 22. 
773 Ks. esim. haastattelut numerot 6, 24 ja 30, naisia. Ks. myös Sirpa Sainion haastattelu. SJLV94. 
SJLYA. 
774 Haastattelu numero 25, mies. 
775 Ks. esim. haastattelut numerot 16, 17, 25, 27, 28 ja 33, naisia ja miehiä. 
776 Ks. esim. Robinson & Smith-Lovin 2001, 123; Sev’er & Ungar 1997, 87. 
777 Ks. esim. Robinson & Smith-Lovin 2001, 128. 
778 Argumentti noudattelee Aysan Sev’erin ja Sheldon Ungarin artikkelissaan esittämää näkemystä. 
Sev’er & Ungar 1997, 87. 
779 Chambers et al. 2004, 132. 
780 Suopajärvi 2009, 283–284. 
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set vertautuivat. Vastaavanlaiseen tulkintaan ovat päätyneet hollantilaisia urheilu-

toimittajia tutkineet Inge Claringbould, Annelies Knoppers ja Agnes Elling. Tutki-

joiden mukaan toimittajanaiset käyttäytyivät urheilutoimituksissa niin kuin sek-

sistiset ja rasistiset vitsit eivät olisi häirinneet heitä, koska mieskollegoiden hy-

väksyntä edellytti heiltä maskuliiniseen työskentelykulttuuriin mukautumista781. 

Tätä tutkimusta varten haastateltujen toimittajanaisten kohdalla ajallisen etäi-

syyden olisi voinut olettaa antaneen naisille mahdollisuuden tuoda tyytymättö-

myytensä esiin. Näin ei kuitenkaan pääsääntöisesti tapahtunut eikä miesten ylläpi-

tämän puhekulttuurin omaksumista voidakaan tulkita yksinomaan sopeutumisena 

vallinneeseen työskentelykulttuuriin ja sen maskuliinisesti määrittyneisiin arvoi-

hin. Toimintatapaa voidaan tulkita myös oman tilan haltuun ottamisen näkökul-

masta. Suomalaiset naiset poikkesivat nimittäin aktiivisuudellaan useita muita 

läntisiä maita koskeneista tutkimustuloksista, joissa toimittajanaisten on nähty 

reagoineen seksistiseen puhekulttuuriin ottamalla etäisyyttä mieskollegoihinsa 

sekä välttämällä esimerkiksi yhteisiä illanviettoja782. Omassa aineistossani on 

ainoastaan yksi tapaus, jossa häirinnän kohteeksi joutunut nainen alkoi välttää 

miespuolista kollegaansa häirinnän pelossa. Kyseisessä tapauksessa naisvastaaja 

oli joutunut haastattelijan ominaisuudessa toimittajakollegansa ahdistelemaksi. 

Myöhemmin hän siirtyi häiritsijänsä kanssa saman yhtiön palvelukseen, mutta 

kertoi pitäneensä aina huolen siitä, ettei joutunut tämän kanssa lähietäisyydelle.783 

Sen sijaan oman tilan ottamisesta löytyy useampia esimerkkejä.784 

Pohdittaessa toimittajanaisten tapaa korostaa aktiivisuuttaan voidaan tietysti 

kysyä, onko taustalla pyrkimys selittää menneisyyttä itselle parhain päin785. So-

piiko sankaritarina naisten ammatilliseen identiteettiin toisin sanoen uhritarinaa 

paremmin? Kun otetaan huomioon alan harjoittajiltaan vaatimat ominaisuudet, 

joihin luen muun muassa aktiivisuuden ja kyvyn toimia tilanteessa kuin tilantees-

sa, naisten sankaritarinat eivät näyttäydy epäuskottavina. Esimerkkejä oman tilan 

haltuun ottamisesta löytyy myös 1980-luvun alussa haastateltujen hollantilaisten 

toimittajanaisten kertomuksista786. Kansallisen kontekstin merkitys kuitenkin 

korostuu verrattaessa suomalaisnaisten kokemuksia norjalaisten naistoimittajien 

1980-luvun alussa esittämiin huomioihin. Kulttuurisesti lähellä olleen maan toi-

                                                        
781 Claringbould et al. 2004, 712, 716. Samasta teemasta ks. myös Hardin & Whiteside 2009, 637–638. 
782 Ks. esim. de Bruin 2004, 10; Melin-Higgins 2004, 209. 
783 Haastattelu numero 36, nainen. 
784 Ks. esim. haastattelut numerot 1, 16, 17 ja 33, naisia; Anja Penttisen ja Hilkka Tukkimäen haastat-
telut. SJLV94. SJLYA. 
785 Ks. esim. Abrams 2010, 85. 
786 van Zoonen siteeraa Dickerhof et al. tutkimusta vuodelta 1985. van Zoonen 1998, 33. 
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mittajanaisten kertomuksissa painottui seksuaalissävytteisen puhekulttuurin epä-

miellyttävyys. Vaikka naiset reagoivat vitsailuun eri tavoin ja osa heistä vastasi 

siihen samalla mitalla,787 he näyttävät kokonaisuutena reagoineen vitsailuun suo-

malaisia kollegoitaan herkemmin. Vaikka kokemuseroja voidaan selittää naistoi-

mittajakunnan koolla, norjalaisten naistoimittajien suomalaisia kollegoitaan suh-

teellisesti pienempi osuus ei ole kestävä selitys. Näkemyksiä, joissa suomalaiset 

toimittajanaiset olisivat norjalaisten tavoin tuoneet esiin puhekulttuurin painosta-

vuuden, ei nimittäin ole löydettävissä myöskään ajalta, jolloin naistoimittajat 

olivat selkeämmin marginaalissa788. 

Yksittäiset toimittajat vastustavat häirintää 

Suomalainen toimittajakunta ei ollut kuitenkaan yhtenäinen. Kokemusten moni-

naisuudesta kertovat esimerkit, joissa hyväksyttävän käytöksen rajan katsottiin 

ylittyneen. Näissäkään tapauksissa häiritsijää ei kuitenkaan rangaistu. Mieshaasta-

teltava kertoi esimerkiksi tilanteesta, jossa nuori, vasta alalle tullut nainen joutui 

päällikköasemassa olleen miehen törkeän häirinnän kohteeksi. Vaikka toimintaa 

pidettiin yleisesti tyylittömänä ja törkeänä, siitä ei aiheutunut häiritsijälle seuraa-

muksia.789 Voidaan toki kysyä, olisiko yleistä paheksuntaa mahdollista pitää 

eräänlaisena työyhteisön kollektiivisena rankaisukeinona. Jos kyse olisi ollut 

työpaikkahierarkiassa samalla tasolla olleista henkilöistä, häiritsevästi käyttäyty-

neen henkilön eristäminen muusta työyhteisöstä olisi voinut toimia tähän tapaan. 

Esimerkkitapauksessa alaisten paheksunnalla ei voida kuitenkaan katsoa olleen 

samanlaista tehoa päällikköasemassa olleen häiritsijän asemaan. Päällikköasema 

takasikin kaikkein selkeimmän valta-aseman, jonka turvin häirintää oli mahdollis-

ta jatkaa, vaikka se olisi toimitusyhteisössä tunnistettu. Erityisen selkeästi tämä 

käy ilmi seuraavasta sitaatista: 

XY — aluksi X:n toimituspäällikkö, sitten päätoimittaja jo minun aikanani — 

oli lääppijä. En mennyt yksin hänen huoneeseensa kuin pakkotapauksissa, 

koska hän aina halusi käydä käsiksi. […] En usko, että XY olisi mennyt ke-
                                                        
787 Skard 1984, 82–84. 
788 Suomen sanomalehdistön historia -projektin sekä Suomen Journalistiliiton muistitietokeräysten 
vastaajissa oli useita ennen 1960-lukua alalle tulleita naistoimittajia. Kaukaisimmillaan kirjoittajien 
kokemukset ulottuivat 1930-luvulle, ja osa vastaajista kommentoi myös mieskollegoiden ronskeja 
puheita. Kuitenkin ainoastaan yksi – suoranaista seksuaalista häirintääkin – kokenut kirjoittaja toi 
ilmapiirin esiin epämiellyttävänä. Ks. esim. Hilkka Tukkimäen ja Maire Vaajakallion haastattelut. 
SJLV94. SJLYA; Hilkka Huttusen kirjoitus. Bha5. SSLHA. HYKA. 
789 Haastattelu numero 28, mies. 
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nenkään kanssa pitemmälle; mutta kieltämättä hänen tapansa kieräyttää pu-

he navan alapuolella jokaisen tilaisuuden tullen oli eräänlaista häirintää, ja 

meidänhän piti sietää sitä. Jokainen tiesi, että joutuu heti epäsuosioon jos 

yrittää huomauttaa siitä.790 

Pelko epäsuosioon joutumisesta sai naiset vastaajan mukaan sietämään päällik-

könsä käytöstä, ja ainoana pakokeinona tilanteesta toimikin siirtyminen toiseen 

toimitukseen. Päällikköasemassa ollut henkilö saattoi käyttää valtaansa myös 

tilanteissa, joissa ei itse ollut häiritsevänä osapuolena. Erään toimituksen nais-

työntekijä kirjoitti Sanoma Osakeyhtiön kirjoituskilpailuun lähettämässään teks-

tissä yrityksestään valittaa seksuaalisesti häirinneestä vanhemmasta kollegastaan: 

Valitin N.N:stä esimiehelleni, mutta tämä tuli aivan punaiseksi ja sanoi, että 

tilanteeni käy vielä kurjemmaksi, jos ”levittelen kaikenlaisia juttuja. Ja mi-

nullahan ne rinnat loppujen lopuksi olivat”.791 

Niin miesten kuin naistenkin varsin pitkälle mennyt suvaitsevaisuus seksuaalista 

häirintää kohtaan ei tarkoittanut kuitenkaan sitä, etteivät naiset olisi kokeneet 

häirinnän kohteeksi jouduttuaan epämiellyttäviä tunteita792. Suoranaisia häpeän 

tunteita sivuttiin kahdessa haastattelussa, joissa toimittajanaiset kuvailivat nuore-

na kohtaamaansa tai todistamaansa seksuaalista häirintää793. Tasaveroisena kuvat-

tuun seksuaalihuumoriin sisäänkirjoittautunut valta-asetelma sukupuolten välillä 

näkyi esimerkiksi aikaisemmin kuvaamassani pornoelokuva-tapauksessa. Eloku-

van nuorille kesäharjoittelijoille näyttäneet miehet eivät joutuneet tapauksen 

vuoksi minkäänlaisiin seuraamuksiin. Naisten asemaa kuvaa puolestaan se, ettei-

vät he kokeneet mahdollisuutta tehdä miehistä valitusta, ja tapahtuman kertoja 

jäikin kärsimään häpeää kohtelustaan.794 Tapahtuman jälkeiseen häpeään on kiin-

nittänyt huomiota myös australialaistutkija Louise North, joka on nojannut tutki-

muksessaan Michael Warnerin jaotteluun seksuaalisesta häpeästä ja stigmasta. 

Warneria mukaillen North tulkitsee häirintää toimintana, jonka avulla häiritsijä 

vahvistaa valtaansa tuottamalla uhrilleen seksuaalista häpeää.795 

                                                        
790 Kirjoitus numero 33, nainen. 
791 Kirjoitus nimimerkiltä ”Elämän keväässä”. Sanoma Osakeyhtiön kirjoituskilpailun satoa. SOA. 
PLA. Vastaavanlainen esimerkki on tallentunut tutkimuksen ajallista rajausta varhaisemmalta ajalta 
Maire Vaajakallion haastatteluun. SJLV94. SJLYA. 
792 Ks. esim. kirjoitus numero 33, nainen; haastattelut numerot 5, 24 ja 36, naisia. 
793 Haastattelut numerot 5 ja 24, naisia. 
794 Haastattelu numero 24, nainen. 
795 North 2009a, 95–96. 
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Häiritsevän käyttäytymisen tunnistamattomuuden ja virallisten rankaisume-

kanismien puuttumisen vuoksi häirintään oli vaikea tarttua 1960- ja 1970-lukujen 

toimituksissa. Häirinnän loppuminen edellyttikin paitsi naisten omaa aktiivisuutta 

myös tukea toimituksen muilta miehiltä. Tästä kertoo tapaus, jossa nuori toimitta-

janainen joutui toistuvasti miespuolisen kollegansa seksistisen kiusanteon koh-

teeksi. Epäasiallinen käytös ajoittui usein tilanteisiin, joissa oli paikalla muitakin 

ihmisiä, ja toimituksen toinen miestoimittaja huomasi tilanteen. Hän kehotti huu-

telun kohteeksi joutunutta naista panemaan miehelle luun kurkkuun ja kertoi, mitä 

tämän pitäisi sanoa. Nainen noudatti neuvoa, minkä seurauksena huutelija joutui 

yleisen naurun kohteeksi ja pilkanteko loppui.796 Toisessa tapauksessa mieskolle-

ga auttoi päätoimittajan käpälöinnin kohteeksi toistuvasti joutuneita naiskollegoi-

taan vieläkin konkreettisemmin: 

Toimituksen naisia oli semmosessa huoneessa, miss oli niin kun vaatteiden 

säilytys. Se oli eräännäkönen varastohuone ja sinne pantiin takit sitten ja 

muut. [Oltiin] nyt tulossa töihin ja tää kaveri kävelee sinne sitten ja sanoo, 

ett ”Aah, te ootte kaikki siinä. Mä annan teille kaikille aamupusun”. Ja sitten 

yks miespuolinen kollega sano, ett ”Ahah, tääll on aamupusun aika”. Ja kävi 

sitten päätoimittajaa korvista kiinni ja mäiskäytti semmosen oikein märän 

partasen pusun. Se taas lähti äkkiä pois tää päätoimittaja. Tämä oli päätoi-

mittaja kyllä, joka katto oikeudekseen. Ett se oli musta upeeta puolustamis-

ta.797 

Esimerkki osoittaakin, etteivät naiset välttämättä pitäneet seksuaalissävytteisestä 

työskentelykulttuurista, vaikka mukautuivat siihen. Osa naisista pyrki myös aktii-

visesti muuttamaan työympäristöänsä asettumalla häiritsijäänsä vastaan, kuten 

käy ilmi seuraavasta paikallisradion toimittajana työskennelleen naisen kirjoituk-

sesta. Hän kertoi itseään hieman vanhemmasta miespuolisesta toimittajasta, joka 

kommentoi päivittäin kovaäänisesti kyseisen, naimisissa olleen naisen seksuaali-

sen tyydyttyneisyyden tilaa. Lopulta tarinan kertoja sai tarpeekseen, mistä hän 

kirjoitti seuraavasti: 

Totesin ääntäni korottamatta, kylmän rauhallisesti: ”Sinun alkoholinkäyttö-

määrilläsi kykysi lienevät sitä luokkaa, että sinusta ei tosi tilanteessa ole mi-

                                                        
796 Haastattelu numero 24, nainen. 
797 Haastattelu numero 16, nainen. 
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hinkään. Siksi puhut asiasta niin paljon.” Herra XY meni hiljaiseksi. Sen jäl-

keen kukaan ei vihjaillut kanssani mistään seksiin liittyvästä.798 

Aina vastarinta ei ollut yhtä suoraa, kuten käy ilmi samaisen naisen ensimmäises-

sä työpaikassaan omaksumasta taktiikasta: 

Minulla on hämärä mielikuva siitä, että heti X:stä lähdettyämme kuvaajan 

oikea käsi alkoi hivellä polveani. Minun oli salamannopeasti päätettävä toi-

mintapa, joka myöhemmin osoittautui erinomaiseksi: en kiinnittänyt käteen 

mitään huomiota. Pelastuksekseni tuli myös puheliaisuuteni, ja jatkoin kes-

kustelua koko matkan ajan. ”Polviterapia” jatkui viikkojen ajan.799 

Tässä tapauksessa häirinnän huomioimattomuus sai kuvaajan lopulta lopettamaan 

epäasiallisen käytöksensä. Vastaaja myös kertoi kuvaajan myöhemmin kommen-

toineen toiselle toimittajalle, kuinka informantti oli toinen toimituksen kahdesta 

naisesta, joita kuvaaja arvosti. Näyttääkin siltä, että yksi seksuaalisen häirinnän 

tavoitteista oli saada naisissa aikaan jonkinlainen reaktio. Jos nainen jätti häirin-

nän omaan arvoonsa tai omaksui roolin ”yhtenä jätkistä”, kuten tapahtui por-

noelokuvaesimerkissä, hän ansaitsi häirintää harjoittaneen miehen arvostuksen. 

Mikäli hän kuitenkin reagoi häirintään hämmentymällä tai nostamalla siitä mete-

lin – toimimalla tavoilla, joilla hän asemoitui sukupuolensa edustajaksi – hän 

osoitti häirintään sisäänkirjoitetun ennakkokäsityksen, jonka mukaan nainen ei 

kyennyt olemaan työelämässä miehen veroinen. 

Kuten edellä kuvatusta esimerkistä kävi ilmi, häirintää eivät harjoittaneet ai-

noastaan miestoimittajat, vaan häiritsijä saattoi olla myös miespuolinen valoku-

vaaja tai latomon työntekijä.800 Toisinaan häiritsijä oli miespuolinen haastatelta-

va.801 Eräs aikakauslehtipuolella työskennellyt nainen kertoi haastateltavasta, joka 

kesken haastattelun laittoi kätensä tämän kaula-aukosta sisään. Mies perusteli 

tekoaan sillä, että v-aukkoiseen jakkupukuun pukeutuneen naistoimittajan rinnat 

olivat ”ikään kuin tarjottimella”802. Tässäkin tapauksessa naistoimittajalta vaadit-

tiin kylmäpäisyyttä, sillä tilanne raukesi naisen otettua haastateltavan käden kau-

la-aukostaan ja kehotettua tätä jatkamaan haastattelua. Tapaus kertookin osaltaan 

                                                        
798 Kirjoitus numero 36, nainen. 
799 Ibidem. 
800 Kirjoitukset numerot 18 ja 36, naisia. 
801 Haastattelut numerot 8, 12 ja 23, naisia. Suoranaisen häirinnän lisäksi haastatteluista kävi ilmi 
mieshaastateltavien harrastaneen naistoimittajien tytöttelyä. Ks. esim. haastattelut numerot 7, 15 ja 35, 
naisia; kirjoitus numero 34, nainen. 
802 Haastattelu numero 23, nainen. 
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yhteiskunnasta, jossa kaikki miehet eivät pitäneet työelämässä aktiivisesti toimi-

neita naisia kanssaan tasaveroisina vaan yrittivät käyttää haastattelutilanteessa 

valta-asemaansa alistamalla naistoimittajan seksuaaliseksi objektiksi. 

Esimerkit seksuaalisesta häirinnästä ovat aineistossani ennemminkin pärjää-

mis- kuin uhritarinoita, mutta ne kuvaavat samanaikaisesti 1960- ja 1970-lukujen 

suomalaista sukupuolijärjestystä, jossa valta naisten seksualisoimiseen oli edel-

leen miehillä. Haastatteluissa sekä miesten että naisten tavoissa suhtautua seksu-

aaliseen häirintään ja seksistiseen vitsailuun esiintyi kuitenkin selkeitä eroja. 

Vaikka törkeitä häirintätapauksia esiintyi toimituksissa ja haastattelutilanteissa 

todennäköisesti nykyistä enemmän, kaikki miehet eivät katsoneet oikeudekseen 

objektivoida toimittajanaisia. Osa haastatelluista naisista ei puolestaan tunnistanut 

seksististä käyttäytymistä, minkä tulkitsen johtuneen kyseisen käytöksen tavan-

omaisuudesta. Eräs haastateltava totesikin, ettei ”hän pysty muistamaan härskejä 

vitsejä, koska niitä on täytynyt kuulla siihen aikaan niin paljon.”803 Kaikki naiset 

eivät myöskään joutuneet samalla tavoin seksuaalisen vitsailun kohteeksi. Eräs 

haastateltava pohti asiaa seuraavasti: 

Ja ehkä se, ett mull ei ollu niin kun mitään varsinaisia negatiivisia kokemuk-

sia siitä toimitusympäristöstä. Niin ehkä se on kans, ett mä olin niin pienen- 

ja kiltinnäkönen, ett ei kukaan raaskinu esimerkiks tuhmia mulle puhua. Tai 

jotain tämmöstä.804 

Toimittajien erilaiset tavat muistaa toimituskulttuurien seksistiä piirteitä selittyvät 

osaltaan heidän työhistorioillaan. 1960-luvulla alalla työskennelleet toimittajat 

ovat todennäköisemmin sekä kohdanneet että harjoittaneet seksististä käytöstä 

kuin alalle myöhemmin tulleet toimittajat. Näyttää nimittäin siltä, että vitsailu-

kulttuuri muuttui asiallisemmaksi nimenomaan 1970-luvulla. Eräässä suuressa 

päivälehdessä 1950-luvulla aloittanut naistoimittaja esimerkiksi muisteli vitsailun 

olleen arkipäivää,805 kun taas kaksi hänen 1970-luvulla aloittanutta nuorempaa 

kollegaansa ei muistanut kuulleensa seksistisiä vitsejä.806 On myös muistettava, 

että vitsailukulttuurien siistiytymisessä oli eroja toimitusten ja toimitusosastojen 

välillä, mikä tuo esiin niin työyhteisöjen kuin yksittäisten toimittajienkin roolin 

seksistisen työskentelykulttuurin ylläpitämisessä. Edellä mainitun suuren päivä-

lehden toimituksessa uransa 1970-luvulla aloittanut kolmas toimittajanainen ni-

                                                        
803 Haastattelu numero 7, nainen. 
804 Haastattelu numero 14, nainen. 
805 Ibidem. 
806 Haastattelut numerot 9 ja 10, naisia. 
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mittäin kertoi haastattelussa häirinnästä, joka oli systemaattista ja kohdistui ni-

menomaan toimituksen nuoriin naisiin807. Vastaavasti toinen 1950-luvulla aloitta-

neista naistoimittajista painotti, ettei toimituksessa harrastettu ronskia kielenkäyt-

töä.808 Toimitusten välisiin eroihin viittasi puolestaan aikalaiskirjoituksessa kesä-

toimittajakokemuksiaan valottanut nainen kirjoittaessaan seuraavasti: 

Huomasin, että tälläkin toimituksella oli ikioma puhetyylinsä jota en vielä 

tuntenut. Sen takia olin alussa paljon vaiti.809 

Vaikka kirjoittaja ei suoraan viitannut seksuaalisävytteiseen vitsailuun, katkelmas-

ta käy ilmi, kuinka toimitusyhteisöön kuuluminen edellytti kussakin toimituksessa 

vallinneen puhekulttuurin omaksumista. Siinä missä ronski kielenkäyttö oli osas-

sa toimituksista tapa tuulettaa ilmapiiriä stressaavan ja hektisen työtahdin lomas-

sa,810 kuuluivat seksivitsit toisissa toimituksissa kahvitauoille.811 Muutama haasta-

teltava puolestaan muisteli, ettei seksuaalisväritteiselle käytökselle ollut omassa 

toimituksessa edes aikaa työtahdin kiireisyyden vuoksi.812 

Seksuaalisävytteinen ilmapiiri oli siis osa toimitusten kulttuuria, mutta sitä pi-

tivät viime kädessä yllä toimittajat. Tämä korostui erityisesti seksuaaliseksi häi-

rinnäksi luokiteltavissa tilanteissa, joissa yksittäiset miestoimittajat sortuivat toi-

mitusten kulttuurisen koodiston rikkomiseen. Käyttäytymistä voidaankin tulkita 

myös maskuliinisuuden varaan rakentuneen työskentelykulttuurin puolustamise-

na,813 rajan vetämisenä normina olleen miestoimittajan ja hänen täydentäjäkseen 

luokitellun naistoimittajan välille. En näe seksuaalisävytteisen vitsailun toimineen 

kokonaisuudessaan Margareta Melinin argumenttia mukaillen symbolisena väki-

valtana, jonka tavoitteena olisi yksinomaan ollut savustaa naiset ulos ammatti-

kunnasta.814 Väitän kuitenkin, että osa toimittajamiehistä pönkitti käyttäytymisel-

lään vakiintunutta toimintakulttuuria, jonka he pelkäsivät muuttuvan naisten tulon 

myötä. Tähän suuntaan tulkintaa ohjaa Elina Haavio-Mannilan johtaman työryh-

män saamat tulokset, joiden mukaan toimittajakunnassa ahdistelun kohteeksi 

                                                        
807 Haastattelu numero 5, nainen. 
808 Haastattelu numero 12, nainen. 
809 K.A., ”Kesätoimittajan silmin”. Aikakauslehden Toimittaja 8/1962, 6–7. 
810 Ks. esim. haastattelut numerot 7 ja 36, naisia. 
811 Sirpa Sainion haastattelu. SJLV94. SJLYA. 
812 Haastattelut numerot 26 ja 37, mies ja nainen. 
813 Maskuliinisen työskentelykulttuurin puolustamisesta ks. esim. Gherardi & Poggio 2007, 84; Brun-
ner & Costello 2002. 
814 Melin 2008, 132–140. Monissa varhaisissa kansainvälisissä tutkimuksissa sukupuolinen häirintä 
nähtiin nimenomaan syrjintänä, jonka tarkoituksena oli pitää naiset perinteisen naisen roolin mukaisel-
la paikallaan. Ks. esim. Högbacka 1987, 48–49. 
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joutuivat nimenomaan maskuliinisen position omaksuneet naiset815. Historiantut-

kija Anu Korhonen onkin muistuttanut naurun olevan yksi sosiaalisen neuvottelun 

tapa: vitsejä kerrotaan ennen kaikkea epävarmuutta aiheuttavista asioista.816 1960- 

ja 1970-lukujen toimituksissa seksistinen ilmapiiri kiinnittyi kuitenkin myös 

oman aikansa sukupuolijärjestykseen. Seksistiset puheet ja teot olivat nykypäivän 

katsantokannasta usein varsin räikeitä, mutta omana aikanaan ne eivät välttämättä 

rikkoneet hyväksyttävän käytöksen raameja. Miehet eivät myöskään pitäneet 

kulttuuria yllä yksin vaan siihen osallistuivat heidän rinnallaan toimitusten nai-

set817. 

3.1.2 Työpäivän päätteeksi mennään Pressiklubille 

Toimittajuutta pidettiin 1900-luvun alkupuolella boheemina ammattina, ja yksi 

siihen yhdistetty piirre oli toimittajien runsas alkoholinkäyttö. Toimittajakulttuu-

rin alkoholipitoisuus näkyi myös tämän tutkimuksen aineistoissa, joskin tutkittava 

ajanjakso tuotiin niissä esiin selkeänä käännekohtana.818 

Tarkastelen seuraavaksi toimittajien alkoholinkäyttöä sekä siinä 1960- ja 

1970-luvulla tapahtuneita muutoksia suhteessa suomalaisten yleiseen alkoholi-

kulttuuriin. Hahmottamani kokonaiskuva on muistitietoaineistoon pohjaava tul-

kinta ammattikunnasta, jossa korostuvat vastaajajoukon enemmistön esiin nosta-

mat näkemykset. On kuitenkin tärkeä muistaa, ettei runsas alkoholinkäyttö kuulu-

nut kaikkiin toimituksiin, ja toimittajien joukkoon mahtui myös absolutisteja819. 

Toimittajista – kuten muistakaan ammattiryhmistä – ei voidakaan puhua homo-

geenisena joukkona, vaikka he ovat tietyssä historiallisessa ajassa ja paikassa 

jakaneet ymmärryksen ammatinharjoittamisen reunaehdoista. Vallinneen työsken-

telykulttuurin omaksuminen ja siihen sosiaalistuminen ei toisin sanoen tarkoitta-

nut sitä, että yksittäisillä toimittajilla ei olisi ollut mahdollisuutta työskennellä 

ammatissa omien arvojensa ja ihanteidensa mukaisesti. Toimittajien alkoholikult-

tuuri ei myöskään muuttunut yhtäkkiä vaan kyse oli prosessista, joka tapahtui 

vähitellen 1960- ja 1970-luvulla. 

                                                        
815 Högbacka et al. 1987, 99–100. 
816 Korhonen 2001, 176. 
817 Vastaava huomio on tehty monissa aiemmissa tutkimuksissa ks. esim. Chambers et al. 2004, 117–
118; North 2009a, 100. 
818 Ks. esim. haastattelut numerot 11, 13, 15, 17, 19 ja 35, naisia. 
819 Ks. esim. Anna-Maija Katajan, Maija Kippolan ja Bertel Widjeskogin haastattelut. SJLV94. 
SJLYA; kirjoitus numero 11, mies; haastattelut numerot 5 ja 37, naisia. Ks. myös Leena Kos-
ki, ”Muutto Lappeenrantaan on paikallaan sanoo Anna-Liisa Anttila”. Anna 37/1970, 86, 91. 
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Suomalaisten alkoholijuomien kulutusta sääteli vuosina 1919–1932 kieltola-

ki, ja kieltolakimentaliteetti säilyi vahvana myös lain kumoamisen jälkeen. Val-

tiovalta nimittäin jatkoi 1930-luvulta eteenpäinkin kansalaisten alkoholinkäytön 

valvontaa, ja siihen osallistuivat myös niin lääkärit, opettajat, papit ja lehdistö 

kuin erilaiset kansalaisjärjestötkin. Lisäksi kansalaisten sosiaalinen kontrolli toisi-

aan kohtaan piti juomatavat tehokkaasti kurissa.820 Kieltolakimentaliteetti alkoi 

vähitellen murentua 1950-luvun lopulla, ja suomalaisten juomakulttuurissa tapah-

tui selkeä murros 1950-luvun lopun ja 1970-luvun alun välisenä aikana. Vuoteen 

1968 asti alkoholin kokonaiskulutus säilyi kuitenkin erittäin vähäisenä.821 Kulutus 

alkoi kasvaa vasta 1.1.1969 voimaan tulleen uuden alkoholilain eli keskiolutlain 

myötä. Kun suomalaisten alkoholinkulutus oli esimerkiksi vuonna 1965 ollut 

absoluuttisena alkoholina mitattuna hieman päälle kaksi litraa asukasta kohden, se 

nousi vuonna 1969 yli neljään litraan ja vuonna 1977 yli seitsemään litraan vuo-

dessa.822 Lakiuudistus vaikutti etenkin naisten juomatapoihin, sillä vuoden 1969 

aikana naisten osuus alkoholinkulutuksesta kasvoi 13:sta 18:aan prosenttiin ja 

täysin raittiiden naisten määrä laski 46:sta 36:een prosenttiin. Myös naisten juo-

makerrat lisääntyivät suhteellisesti enemmän kuin miesten.823 Toisaalta naisten 

juominen oli vielä vuonna 1968 ollut niin harvinaista,824 ettei kulutuksen kasvu 

haastanut suomalaisen juomakulttuurin miesvaltaista perinnettä. Pekka Sulkusen 

mukaan sukupuolten erot alkoholinkulutuksessa säilyivätkin 1970-luvun alkuvuo-

sina suurina. Vaikka naisista oli vuonna 1976 täysin raittiita enää 15 prosenttia, 25 

prosenttia vastaajista oli juonut alkoholia edellisen kerran yli kuukausi aikaisem-

min. Sulkunen päätteli kyselyn tulosten osoittavan suomalaisten naisten vasta 

totutelleen säännöllisiin juomatapoihin.825 

Tavallisimmin alkoholinkulutuksen voimakasta kasvua on selitetty yhteis-

kunnan moraalisessa ilmapiirissä tapahtuneella murroksella, kaupungistumisella, 

kotitalouksien kulutustason nousulla, vapaa-ajan lisääntymisellä ja uuden alkoho-

lilain myötä helpottuneella alkoholin saannilla.826 Hanna Kuusen mukaan edellä 

mainitut selitykset eivät kuitenkaan riitä, vaan kyse oli myös alkoholinkäyttöön 

                                                        
820 Apo 2001, 210, 213–215. 
821 1950- ja 1960-luvulla tehdyissä tutkimuksissa osoitettiin suomalaisten juoneen Euroopan maista 
vähiten alkoholia asukasta kohden ja vuonna 1970 maassa arvioitiin olleen Norjan ohella väkilukuun 
suhteutettuna vähiten alkoholisteja. Apo 2001, 214, 217. 
822 Alasuutari 1996, 198; Kuusi 2004, 33, 127; Sääskilahti 2006, 22. 
823 Mäkelä 1970a, 130, 134; Mäkelä 1970b, 249. 
824 Ks. esim. Kuusi 2004, 135; Mäkelä 1969b, 288; Mäkelä 1970b, 249–250; Sulkunen 1979, 10. 
825 Sulkunen 1979, 10–11. Ks. myös Sulkunen 1980, 158–159. 
826 Ks. esim. Sulkunen 1980, 159–165; Kuusi 2004, 134; Alasuutari 1996, 198. 
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liittyneissä mielikuvissa tapahtuneista muutoksista. Kun 1950-luvun alkoholin-

käyttöä leimasi hallinta ja vallitsevaan tapakulttuuriin sopeutuminen, alkoholin-

käytön uudeksi ulottuvuudeksi muodostui 1960-luvulla oman itsen hoitaminen. 

Alkoholista tuli yksi identiteettityön välineistä muuttuneessa kulttuurissa, jossa 

keskustelua leimasi siirtyminen yksilöiden sopeutumistarinoista identiteettitari-

noihin. Kyse oli länsimaisessa kulttuurissa laajemminkin tapahtuneesta muutok-

sesta, jossa 1960-luvun on esitetty muodostuneen yksilöllistymisen ja identiteetti-

kriisin vuosikymmeneksi.827 Pekka Sulkunen on puolestaan painottanut muutok-

sen taustalla suomalaisten juomakulttuurissa tapahtunutta murrosta, jonka seu-

rauksena täysin raittiiden ihmisten määrä väheni. Sulkusen mukaan kyse oli su-

kupolvispesifistä ilmiöstä: raittiuden ihanteesta luopuivat nimenomaan 1960-

luvulla aikuistuneet suuret ikäluokat.828 

Tarkasteltaessa toimittajien ammattikuntaa kokonaisuutena on mahdollista 

sanoa alkoholinkäytön olleen heidän keskuudessaan tavanomaista runsaampaa 

koko 1900-luvun alun. ”Varpuset” olivat tehneet toimituksissa kauppansa jo kiel-

tolain aikana,829 mutta ennen kaikkea kertomuksia pöydän jalan vieressä tai kaa-

pissa olleista viinipulloista löytyy 1930-, 1940- ja 1950-luvulta.830 Tämä ei luon-

nollisestikaan tarkoittanut sitä, että kaikki toimittajan ammatin harjoittajat olisivat 

käyttäneet alkoholia, ja yksittäisten toimittajien kokemuksissa alkoholinkäytön 

merkitys ammattikunnassa saikin erilaisia painotuksia. Muistitiedon luonteesta 

johtuen kertomuksissa nousivat kuitenkin vahvimmin esiin muistikuvat, jotka 

tukivat haastattelijan esittämää kysymystä831. Esimerkiksi Suomen Journalistilii-

ton veteraanihaastatteluissa yksi valituista teemoista oli toimittajien viinan käyttö. 

Valtaosa haastatelluista vastasi kysymykseen yleisellä tasolla kertoen sen olleen 

tavanomaista. Sen sijaan toimittajien alkoholinkäytön eroihin vastaajat eivät 

yleensä puuttuneet, vaikka saattoivat mainita esimerkinomaisesti joidenkin kolle-

goiden käyttäneen viinaa toisia runsaammin.832 Alkoholia kohtuullisesti käyttä-

neet tai siitä kokonaan kieltäytyneet toimittajat eivät kertomuksissa yleensä esiin-

                                                        
827 Kuusi 2004, 156–162, 173–176. 
828 Sulkunen 1980, 159–161; Sulkunen 1985, 38–44. 
829 Ks. esim. Alanne 1996, 102; Voipio 1966, 17. 
830 Ks. esim. haastattelut numerot 9, 14 ja 17, naisia. 
831 Esimerkiksi Alessandro Portelli on huomauttanut haastateltavien saattavan kertoa haastattelijalle 
sen, mitä he olettavat tämän haluavan kuulla. Portelli 1998 [1991], 70–71. 
832 Ks. esim. Vilho Halmeen, Arvi Heinosen, Pirkko Kolben, Mauri Kosusen, Kalervo Lindströmin, 
Anja Penttisen, Hilkka Tukkimäen ja Annikki Wiirilinnan haastattelut. SJLV94. SJLYA. 
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tyneet,833 ja toimittajien alkoholinkäytön koko kirjo onkin näin ollen luettava 

rivien väleistä. 

Vaikka toimittajissa oli niin absolutisteja kuin alkoholin kohtuukäyttäjiäkin, 

mielikuva ammattiryhmän runsaasta juomisesta eli sitkeänä. Tämä näkyi esimer-

kiksi toimittajahahmoja sisältäneissä kotimaisissa elokuvissa. Matti Kassilan 

elokuvassa Professori Masa (1950) oli sivuroolissa alkoholinkäyttöön sortunut 

entinen toimittaja Nordgren, ja Hannu Lemisen elokuvassa Hedelmätön Puu 

(1947) reportteri siemaili väkeviä toimitussihteerin huoneessa. Myös Kassilan 

elokuvassa Tähdet kertovat, komisario Palmu (1962) katsojille näytettiin stereo-

typioiden varaan rakennettu toimittajakuvaus. Toimittaja Nopsanen edusti eloku-

vassa nimensä mukaisesti mielikuvaa nopealiikkeisestä toimittajasta, joka rikok-

sen selvittämisen lomassa ehti viettää alkoholipitoista iltaa. Ei olekaan ihme, että 

toimittajia pidettiin hieman epämääräisenä joukkona, mistä johtuen alalle havitel-

leita naisia ja miehiä varoiteltiin vielä 1960-luvun alussa toimittajien juoppoudes-

ta.834 Stereotyyppinen kuva juoppotoimittajasta sopi erityisen huonosti vallinnee-

seen naiskäsitykseen, ja näin ollen ammattia saatettiin vielä 1960-luvulla pitää 

naisille sopimattomana835. Toimituksissa naiset käyttivätkin alkoholia ja polttivat 

tupakkaa miesten tavoin.836 

Mielikuva toimittajan ammattiin väistämättä kuuluneesta alkoholinkäytöstä 

näkyi vuonna 1965 Lalli-lehden pääkirjoitussivulla julkaistussa kirjoituksessa. 

Siinä Tukholmassa kesätöissä ollut sanomalehtialan opiskelija, nimimerkki ”Raija 

Raijala”, kirjoitti tulevaan ammattiinsa liittyen alkoholinkäytöstä seuraavaan 

tapaan: 

Monet drinkit meille tarjottiin työaikana: miksemme olisi ottaneet? Olimme-

han tulevia sanomalehtinaisia, täytyihän meidän tätäkin puolta harjoitella.837 

Sukupuolen näkökulmasta kuvaavaa on se, että kirjoittaja kommentoi lehtityön 

vaativan myös naisilta alkoholinkäytön opettelua. Ilmapiirin muutoksesta kertoo 

kuitenkin se, että kirjoitus herätti alan opiskelijoiden piirissä keskustelua ja huolta 

ammattikunnan maineesta. Tane Ahva valitti Yhteiskunnallisen Korkeakoulun 

                                                        
833 Poikkeuksen muodostivat Bertel Widjeskogin, Maija Kippolan ja Anna-Maija Katajan haastattelut, 
joissa informantit kertoivat joko omasta raittiudestaan tai viittasivat työyhteisöönsä kuuluneiden 
henkilöiden maltilliseen alkoholinkäyttöön. SJLV94. SJLYA. 
834 Ks. esim. haastattelu numero 27, mies. Ks. myös Lehtinen 1996, 98. 
835 Ks. esim. haastattelut numerot 1, 2 ja 33, naisia; kirjoitus numero 19, nainen. 
836 Ks. esim. haastattelut numerot 14, 20, 26 ja 28, naisia ja miehiä; Veikko Wennosen haastattelu. 
SJLV94. SJLYA. Ks. myös Lindegren 2011, 68. 
837 Raija Rajala, ”Hotelli Continentalistakin saattaa alkaa seikkailu…”. Lalli 24.9.1965. 
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opiskelijalehdessä Raija Rajalan loukanneen kirjoituksellaan lehtimiesmoraalia ja 

saattaneen sanomalehtilinjan opetuksen huonoon valoon838. Yykoo-lehden toimit-

taja ja YKK:n Neekerit ry:n839 jäsen Leila Välkevirta puolestaan vaati Lalli-

lehden päätoimittajaa selvittämään, miksi kyseinen teksti oli ylipäätään julkaistu. 

Myös Välkevirta oli huolissaan siitä, minkälaisen kuvan kirjoitus antoi lukijoille 

Yhteiskunnallisessa Korkeakoulussa annetusta sanomalehtialan opetuksesta ja 

yleensäkin toimittajien ammattikunnasta.840 Vaikka molemmat kiinnittivät huo-

miota myös muihin Rajalan tekstin puutteisiin, he lainasivat juuri edellä mainittua 

katkelmaa. 

Yksittäisten toimittajien näkemykset alkoholinkäytöstä muuttuivat eri tahtiin. 

Aikakauslehden Toimittajassa julkaistussa kirjoituksessa toimittaja Olli Ohtomies 

esimerkiksi vaati jo vuonna 1963 kahvia infotilaisuuksiin viinan sijaan ja kom-

mentoi mielikuvaa toimittajien alkoholinkäytöstä seuraavasti: 

Lehtiväki koostuu aivan normaaleista ihmisistä – ei suinkaan sen viinaan 

menevämmistä kuin muutkaan. Toimittajalle maistuu klo 8–10 aamukahvi 

voileipätarjoiluineen. Klo 11 jälkeen hänen kuten muidenkin vatsa alkaa hy-

väksyä aamiaisen ja klo 13 maissa mukavan kevyen lounaan. Miks’ei, kyllä 

toimittaja saattaa iltapäivällä klo 17 aikoihin muiden herrasmiesten tapaan 

ottaa cocktailin tai pari, mutta jo viimeistään parin tunnin kuluttua hänen 

mielestään alkaisi olla päivällisaika. Vasta illallisen jälkeen hän kernaasti is-

tuu vähän pidempäänkin kahvin ja konjakin ääressä.841 

Ohtomiehen näkemykset eivät kuitenkaan olleet kaikkien kollegoiden mieleen, 

sillä häntä syytettiin niiden vuoksi raittiussaarnaajaksi ja haukuttiin tekopyhyy-

destä. Kupin kallistaminen lienee ollut tuttua myös Ohtomiehelle, sillä itse hän 

arveli jälkimmäisen haukun soveltuvan parhaiten. Jutun loppukaneetti kuului-

kin: ”Älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan niin kuin minä opetan…”842 Juttu oli 

kohdennettu ensisijaisesti infojen pitäjille, mutta siinä on nähtävissä myös nuo-

rempia toimittajia opastanut sävy. Vaikka veteraanitoimittajan oli vaikea päästä 

pinttyneistä juomatavoista, Ohtomies muistutti nuorempia kollegoitaan siitä, ettei 

heidän tarvinnut edustaa mielikuvien boheemia toimittajaa. 

                                                        
838 Tane Ahva, ”Neekeri kesätöissä eli erään jutun tarina”. Yykoo 13/1965, 3. 
839 YKK:n Neekerit ry oli Yhteiskunnallisen korkeakoulun sanomalehtialan opiskelijoiden ainejärjes-
tö. 
840 ”Kirjeenvaihtoa”. Yykoo 14/1965, 6. 
841 Olli Ohtomies, ”Tiedotustilaisuuksista”. Aikakauslehden Toimittaja 5/1963, 11. 
842 Ibidem. 
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Muistitiedossa alkoholia käyttivät vanhemmat toimittajat 

Muistitietoaineistossa runsas alkoholinkäyttö liitettiin useimmiten vanhempaan 

toimittajapolveen kuuluneeksi ilmiöksi.843 Informantit nimesivät vanhemmat 

toimittajat yleensä miehiksi, mutta alkoholinkäyttö työajalla oli heidän mukaansa 

tuttua myös pitkän linjan naistoimittajille.844 Eräs 1970-luvulla alalle tullut nainen 

kertoi esimerkiksi seuraavasti: 

Siell oli varsinkin semmosia vanhemman polven naistoimittajia, joiden mie-

lest oli ihan normaalia, ett niill oli, jota me tietysti ihmeteltiin, mutta siellä 

niill oli siis punaviinipullo esimerkiks työpöydän jalan vieressä.845 

Vaikka informantit esittivät alkoholinkäytön kuuluneen nimenomaan vanhemman 

toimittajapolven ominaisuuksiin, eivät myöskään nuoremman polven toimittajat 

olleet täysin raittiita. Toimittajien alkoholinkäytössä näkyikin suomalaisten juo-

matavoissa 1960- ja 1970-luvulla tapahtunut kehitys. Alkoholia ei ehkä käytetty 

toimituksissa entiseen tapaan, mutta infot846 olivat etenkin 1960-luvulla edelleen 

kosteita,847 ja töiden jälkeen iltaa vietettiin usein alkoholin merkeissä.848 1970-

luvulla toimittajana työskennellyt haastateltava muistelikin ”infojuhlajengin” 

koostuneen nimenomaan nuorista toimittajista ja toimittajien pudonneen siitä iän 

myötä luontaisesti pois.849 Yhteiskunnassa tapahtuneen juomakulttuurin murrok-

sen kokeneille – 1960-luvulla tai sen jälkeen aloittaneille toimittajille – tavan-

omaiseen seurusteluun kuulunut alkoholinkäyttö ei kuitenkaan näyttäytynyt on-

gelmana. Nuorempi toimittajapolvi oli myös aiempaa ammatillisemmin suuntau-

tunut, ja tästä johtuen edellisinä vuosikymmeninä vielä yleinen tapa pitää pulloa 

toimituksessa näyttäytyi heille osoituksena vanhempien toimittajien runsaasta 

alkoholinkäytöstä. Aiempaa professionaalimpi suhtautuminen ammattiin ei ulot-

tunut kuitenkaan infoihin asti, sillä niiden kosteat tarjoilut näytetään otetun annet-

tuina, omaan aikaansa kuuluneena ilmiönä. 

Verrattaessa edellä esittämiäni tulkintoja samalta ajalta olevaan selvitykseen 

tukholmalaisista toimittajista havaitaan suomalaisten toimittajien muistikuvien ja 

                                                        
843 Ks. esim. haastattelut numerot 9, 10, 11, 13, 15, 17, 33 ja 35, naisia. 
844 Ks. esim. haastattelut numerot 9 ja 14, naisia. 
845 Haastattelu numero 9, nainen. 
846 Info on aineistosta nouseva käsite, jota informantit käyttivät puhuessaan tiedotustilaisuuksista. 
847 Ks. esim. haastattelut numerot 9, 10, 16, 18, 24, 26 ja 32, naisia ja miehiä; kirjoitus numero 24, 
mies. Ks. myös Eila Tiaisen ja Hilkka Tukkimäen haastattelut. SJLV94. SJLYA. 
848 Ks. esim. haastattelut numerot 11, 19, 21, 24, 28 ja 32, naisia ja miehiä. Ks. myös Pentti Kiipulan 
haastattelu. SJLV94. SJLYA. 
849 Haastattelu numero 5, nainen. 
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ruotsalaisille toimittajille omana aikanaan tehdyn kyselyn tuloksissa selkeä ero. 

Keväällä 1970 tehdyn ruotsalaisselvityksen mukaan alkoholinkäytön kokivat 

ongelmallisimmaksi alle 10 vuotta alalla olleet toimittajat, kun taas tätä pidem-

pään työskennelleet toimittajat eivät pitäneet alkoholia ongelmana. Tutkijat selit-

tivät tulosta sillä, että vanhemmat toimittajat olivat tottuneempia ammattiin kuu-

luvaan alkoholinkäyttöön, he eivät tarvinneet alkoholia enää työstressin lau-

kaisijana tai heidän työtehtävänsä olivat vähemmän stressaavia kuin nuoremmilla 

toimittajilla.850 Sen sijaan eri ikäpolvien ajattelutavoissa tapahtuneisiin muutok-

siin selvityksessä ei kiinnitetty huomiota. 

Eroja alkoholinkäyttötavoissa ei ollut ainoastaan ikäpolvien vaan myös toi-

mittajaryhmien välillä. Esimerkiksi freelancer-toimittajilla ei ollut samalla tavalla 

mahdollisuuksia alkoholinkäyttöön kuin vakituisessa työsuhteessa olleilla toimit-

tajilla, koska ansiot muodostuivat julkaistuista jutuista851. Ruudussa esiintyneiden 

televisiotoimittajien sekä äänellään työskennelleiden radiotoimittajien alkoholin-

käyttöä rajoitti puolestaan työn katsojille näkynyt ja kuulunut luonne. Lisäksi 

työtahtien erot toimitusten välillä vaikuttivat alkoholinkäyttömahdollisuuksiin.852 

Mediavälineistä juontuviin eroihin toimittajien alkoholinkäyttötottumuksissa 

kiinnittivät huomiota myös Tukholman alueen toimittajia kartoittaneet tutkijat. 

Vuonna 1971 julkaistussa selvityksessä sanomalehdentoimittajien todettiin koke-

neen alkoholinkäytön todennäköisemmin ongelmaksi kuin muiden mediavälinei-

den toimittajat. Sanomalehdentoimittajien muita suurempaa riskiä alkoholinkäyt-

töön tutkijat selittivät lehtitoimitusten perinteellä ja epäsäännöllisillä työajoilla.853 

Suomalaisen ammattikunnan sisäisessä vitsailukulttuurissa asiasta esiintyi kuiten-

kin myös päinvastaisia näkemyksiä. Aikakauslehtipuolella työskennelleen mies-

haastateltavan mukaan oli yleinen vitsi, että ”tv-toimittajan henki haisee viiden 

metrin päähän, radiotoimittajan kahden metrin päähän ja sanomalehdentoimittajan 

vain metrin päähän.”854 

Ammattikunnan kosteasta maineesta huolimatta toimittajat suhtautuivat juo-

miseen eri tavoin. Vakituisen toimittajanuransa hieman vanhemmalla iällä aloitta-

nut miestoimittaja esimerkiksi koki juomisen jopa hienoisena pakkona, koska 

infossa olisi katsottu pitkään, jos olisi juonut pelkkää vichyä855. Sen sijaan pienes-

                                                        
850 Stockholmsjournalister 1971, 83–85. 
851 Ks. esim. haastattelut numerot 18 ja 26, nainen ja mies. 
852 Ks. esim. haastattelut numerot 25 ja 36, mies ja nainen; Jouko Blombergin haastattelu. SJLV94. 
SJLYA. 
853 Stockholmsjournalister 1971, 85. 
854 Haastattelu numero 26, mies. 
855 Nils Rosbergin haastattelu. SJLV94. SJLYA. 



176 

sä suomenruotsalaisessa lehdessä uransa muutamaa vuotta edellistä vastaajaa 

myöhemmin aloittanut mies kertoi raittiuttaan arvostetun, vaikka viina ammatti-

kunnassa muuten virtasikin.856 Kokemusten päinvastaisuutta on mahdollista selit-

tää esimerkiksi toimitusten maantieteellisellä sijainnilla. Pääkaupunkiseudulla 

työskennelleelle, ensimmäiselle vastaajalle infot ovat todennäköisesti olleet ta-

vanomaisempia tapahtumia kuin Keski-Pohjanmaalla työskennelleelle paikallis-

lehdentoimittajalle. Helsingissä järjestetyt infotilaisuudet lienevät myös olleen 

tarjoiluiltaan suurellisempia, koska infojen pitäjät havittelivat niissä mahdolli-

simman positiivista julkisuutta valtakunnallisissa medioissa. Toisin sanoen pää-

kaupunkiseudulla työskennellyt toimittaja on joutunut toistuvammin tilanteisiin, 

joissa hän on kokenut painetta alkoholin juomiseen. 

Alkoholinkäyttö ei kuitenkaan kuulunut yksinomaan infotilaisuuksiin vaan si-

tä harjoitettiin myös toimituksissa ja yhteisissä illanvietoissa. Toimittajien erilai-

siin kokemuksiin onkin etsittävä selitystä myös muista tekijöistä. Juomatavat 

näyttävät olleen sidoksissa esimerkiksi toimittajan asemaan työyhteisön henki-

lösuhdeverkostossa. 1970-luvulla suuren päivälehden toimittajana aloittanut haas-

tateltava puhui ydinporukasta, joka vietti illat Pressiklubilla ja lähti usein vielä 

yökerhoon jatkamaan hauskanpitoa. Informantin arvion mukaan tämä porukka 

käsitti noin kolmasosan hänen toimituksensa työntekijöistä, kun taas loput olivat 

hänen sanojensa mukaan kunnon porukkaa.857 Alkoholin kulutukseen vaikutti 

myös kunkin toimituksen johdon suhtautuminen alaistensa juopotteluun. Kansan 

Tahdon historiikin kirjoittanut Tauno Saarela on esimerkiksi huomauttanut lehden 

johdon suhtautuneen työpaikalla juopotteluun ehdottoman kielteisesti, ja liiallisen 

alkoholinkäytön johtaneen erottamisiin jo 1960-luvulla.858 Omaan aineistooni ei 

sisälly Kansan Tahdon kaltaisia esimerkkejä 1960-luvulta, mutta osa vastaajista 

kommentoi toimituksensa johdon suhtautuneen liian sallivasti alaistensa juopotte-

luun. Tämä edesauttoi erityisen runsaasti alkoholia käyttäneiden toimittajien al-

koholisoitumista, mikä 1970-luvulla tapahtuneen suhtautumistavan muutoksen 

myötä johti erottamisiin.859 

Niin nais- kuin miestoimittajatkin näyttävät ajatelleen juomisen olleen toimit-

tajille hyväksyttävämpää kuin muille ihmisille, eikä kollegoiden toisinaan hyvin-

kin runsaaseen alkoholinkäyttöön suhtauduttu muistitiedossa negatiivisesti tai 

                                                        
856 Bertel Widjeskogin haastattelu. SJLV94. SJLYA. 
857 Haastattelu numero 5, nainen. 
858 Saarela 2006, 331, 335. 
859 Ks. esim. haastattelut numerot 20 ja 37, naisia. Ks. myös Eero Helkkulan ja Mauno Ihamäen haas-
tattelut. SJLV94. SJLYA. 
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arvottavasti860. Muutoksen ajoittamisessa vastaukset poikkesivat kuitenkin toisis-

taan: osa ajoitti muutoksen jo 1950-luvulle,861 kun taas toisessa ääripäässä alkoho-

linkäytön esitettiin vähentyneen vasta 1980-luvulla.862 Yleisimmin muutos ajoitet-

tiin kuitenkin 1960- ja 1970-luvulle, jolloin runsas alkoholinkäyttö kuului edelli-

selle ja toimitusten raitistuminen jälkimmäiselle vuosikymmenelle.863 Osaltaan 

ajoituksen häilyvyys selittyy sillä, että muutos tapahtui toimituksissa eri aikoihin. 

Toisaalta vanhat ja uudet tavat elivät etenkin 1960-luvun alkupuolella vielä rin-

nakkain. Samalla tavoin kuin Lahti-lehden kesätoimittaja lähetettiin toimituksesta 

oluenhakumatkalle 1950-luvulla,864 myös 1960-luvulla alalle tulleen toimitta-

janalun ensimmäisiä tehtäviä saattoi olla olutkorin ostaminen toimittajakollegoil-

le.865 

Informantit ajoittivat toimittajien alkoholinkäyttötavoissa tapahtuneet muu-

tokset eri tavoin, mutta useimmat heistä kommentoivat runsaan alkoholinkäytön 

olleen tiettynä aikana ammattikunnalle tyypillinen piirre.866 Merkille pantavaa on, 

että useat omista haastateltavistani selittivät toimittajien runsasta alkoholinkäyttöä 

suomalaisten juomatavoilla korostaessaan koko suomalaisen yhteiskunnan olleen 

nykyistä alkoholipitoisempi.867 Tutkimusten mukaan yhteiskunta muuttui kos-

teammaksi kuitenkin vasta vuonna 1969 voimaan tulleen uuden alkoholilain myö-

tä,868 eikä suomalaisten alkoholinkulutuksessa tapahtunut kehitys näin ollen tue 

haastateltavien tulkintaa. Selitystä haastateltujen kokemukseen on kuitenkin mah-

dollista hakea toimittajien työskentelyolosuhteista. 

Vuonna 1978 julkaistussa Alkoholikomitean mietinnössä todettiin enemmis-

tön suomalaisista kuluttavan alkoholia vain vähäisiä määriä. Enemmistön vasta-

painona olivat kuitenkin suurkuluttajat, jotka nauttivat valtaosan maassa juodusta 

                                                        
860 Ks. esim. haastattelut numerot 2, 11, 17, 23, 26, 36 ja 37, naisia ja miehiä; kirjoitus numero 17, 
nainen. 
861 Ks. esim. haastattelu numero 14, nainen; Vilho Halmeen ja Pirkko Kolben haastattelut. SJLV94. 
SJLYA. 
862 Ks. esim. haastattelut numerot 17 ja 20, naisia; Arvi Heinosen, Anja Penttisen ja Kyösti Reunasen 
haastattelut. SJLV94. SJLYA. 
863 Ks. esim. haastattelut numerot 10, 13, 19 ja 35, naisia. Ks. myös esim. Pentti Kiipulan, Mauno 
Ihamäen, Jouko Tallimäen, Risto Turpon ja Veikko Wennosen haastattelut. SJLV94. SJLYA. 
864 Haastattelu numero 23, nainen. 
865 Esko Kitulan haastattelu. TVU40. 
866 Ks. esim. haastattelut numerot 5, 23, 26, 31, 33 ja 37, naisia ja miehiä; Arvi Heinosen, Kalervo 
Lindströmin, Kaisu Mikkolan, Sirkka Närhisen, Anja Penttisen ja Eila Tiaisen haastattelut. SJLV94. 
SJLYA. 
867 Ks. esim. haastattelut numerot 9, 11, 13, 19 ja 25, naisia ja mies. 
868 Ks. esim. Apo 2001, 24–25. 
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alkoholista.869 Vaikka toimittajat eivät varmasti ammattiryhmänä kuuluneet varsi-

naiseen suurkuluttajien joukkoon, alkoholi kuului heidän ammatilliseen kuvaansa 

kiinteämmin kuin moniin muihin ammatteihin. Toisin sanoen juominen liittyi 

toimittajilla sekä epäsäännölliseen ja hektiseen työhön että yritysten järjestämiin 

infotilaisuuksiin. On myös oletettavaa, että alkoholinkulutus näyttäytyi toimittajil-

le tavanomaisena, koska he olivat tekemisissä tahojen kanssa, joiden toimintaan 

runsas alkoholitarjoilu kuului. Toimittajakunnan tavanomaisiin kontakteihin kuu-

luneet yritysmaailman ja yhteiskunnan päättäjäportaan edustajat käyttivät mitä 

ilmeisimmin alkoholia työhön liittyneissä tilanteissa, mikä lisäsi automaattisesti 

myös toimittajien työaikana tapahtunutta alkoholinkäyttöä. Tulkinta saa tukea 

helsinkiläismiesten alkoholinkäyttöä tutkineen Klaus Mäkelän tutkimustuloksista, 

joiden mukaan korkeakoulutetuilla miehillä alkoholinkäyttö liittyi 1960-luvun 

lopulla korostetusti työnkaltaisiin sosiaalisiin normeihin ja rituaaleihin870. Juha 

Partanen puolestaan huomioi vuonna 1969 valmistuneessa tutkimuksessa ravinto-

lakäyntien kasautuneen hyvätuloisille, keskimmäisiin ja ylimpiin sosiaalikerros-

tumiin kuuluneille miehille.871 Toimittajien muistikuvat kuvastavatkin itse asiassa 

varsin hyvin sitä ympäristöä, jossa he vielä 1960- ja 1970-luvulla työskentelivät. 

Verrattaessa toimittajakuntaa koko väestöön näyttävät heidän keskimääräiset 

juomatapansa kuitenkin poikenneen suomalaisten 1960-luvun lopun alkoholitot-

tumuksista. Klaus Mäkelän mukaan suomalaisten juomiskerrat painottuivat lauan-

tai-iltoihin. Sen sijaan viikolla juominen tapahtui useimmiten päiväaikaan yksin 

tai pienessä seurueessa, eikä juomistilanne näissä tapauksissa kestänyt pitkään tai 

sisältänyt runsaasti alkoholia.872 

Haastateltavien käyttämässä selityksessä on kuitenkin voinut olla kyse myös 

tietoisesta pyrkimyksestä kääntää heitä nuoremman ja alan ulkopuolelta tulleen 

tutkijan katse pois alkoholisävytteisestä toimittajakuvasta. Tähän suuntaan tulkin-

taa ohjaa se, että muutamat haastateltavista painottivat mielikuvan toimittajien 

alkoholinkäytöstä olleen liioiteltu873. Samanaikaisesti kertomukset toivat esiin 

tilanteita, joissa alkoholinkäyttö liittyi olennaisena osana joko työtehtäviin tai 

toimittajien keskinäiseen vapaa-aikaan. Etenkin 1960-lukua käsitelleissä kerto-

muksissa alkoholinkäyttö näyttäytyi tavanomaisena, eikä runsastakaan juomista 

                                                        
869 Komiteanmietintö 1978:33, 81. 
870 Mäkelä 1969a, 183–184. 
871 Partanen 1969, 10, 74. 
872 Mäkelä 1970a, 132–134. 
873 Ks. esim. haastattelut numerot 18 ja 29, naisia. 
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paheksuttu.874 Myös juomisen vuoksi huonossa kunnossa olleiden toimittajakolle-

goiden töiden paikkaamista pidettiin luonnollisena875. Mikäli töitä ei suoranaisesti 

tehty toisen puolesta, huolehdittiin siitä, etteivät työt jääneet tekemättä, eikä kol-

legoiden humalatilaa myöskään paljastettu päällikköportaalle.876 Haastateltavat 

kertoivat myös kollegoista, joiden ammattitaitoa runsaskaan viinankäyttö ei pys-

tynyt ruostuttamaan877. Suuressa pohjoissuomalaisessa sanomalehdessä työsken-

nellyt nainen kertoi muun muassa seuraavasti: 

Mä muistan yhen toimittajan, joka oli vissiin vähän humalassa, kun tuli töi-

hin. Mutta niin se, reippaan illan jälkeen, niin se otti vastaan semmosilla kuu-

lokkeilla nyt semmosta, niin kun juttuideaa. Ja sille tuli oksennuskohtaus vä-

lillä, kun se otti sitten tietoja ylös, niin sillä oli paperikori tossa vieressä. Se 

oksensi siihen ja kysy kaikessa rauhassa, että ”Anteeks, mikä eläin?” Musta 

se oli kaikkein paras asia. Paras juttu, että työ tehtiin, vaikka miten oli krapu-

lassa.878 

1960-luvulta tiedettiin kertoa myös tapauksista, joissa eri medioiden toimittajat 

olivat pitkäksi venähtäneen infotilaisuuden jälkeen päättäneet olla tekemättä jut-

tua seuraavalle päivälle.879 Yhtäältä tämä kertoo alkoholinkäytön hyväksyttävyy-

destä ja sen laajuudesta ammattikunnassa. Toisaalta infojen jälkeiset sopimukset 

kuvastavat toimittajakunnassa vallinnutta yhteisöllisyyttä. Lojaalius ammattikol-

legoita kohtaan esti nähtävästi kirjoituskunnossa olleita toimittajia asettamasta 

liian juopuneita kanssatoimittajiaan huonoon valoon. Aineistoon mahtuukin aino-

astaan yksi kertomus, jossa toimittaja rikkoi yhteisen sopimuksen ja julkaisi jutun 

ennen muita880. Runsas alkoholinkäyttö ja infojen jälkeiset sopimukset eivät kui-

tenkaan olisi olleet mahdollisia ilman päällikköportaan hiljaista hyväksyntää, joka 

useimmissa toimituksissa olikin olemassa koko 1960-luvun ajan. Ainakin keski-

johdollista porrasta edustaneet toimitussihteerit saattoivat istua kapakassa alais-

                                                        
874 Ks. esim. haastattelut numerot 2, 11, 15, 17, 23, 24, 26, 33, 36 ja 37, naisia ja mies. 
875 Ks. esim. kirjoitus numero 15, nainen; haastattelut numerot 15, 17, 21 ja 33, naisia. Ks. myös Eero 
Helkkulan, Kalervo Lindströmin ja Nils Rosbergin haastattelut. SJLV94. SJLYA. 
876 Ks. esim. haastattelut numerot 16, 21 ja 36, naisia ja mies. 
877 Ks. esim. haastattelut numerot 11 ja 26, nainen ja mies. 
878 Haastattelu numero 11, nainen. 
879 Ks. esim. haastattelut numerot 2, 8, 11, 24 ja 26, naisia ja mies. Ks. myös Eino Kyyhkysen, Jouko 
Tallimäen ja Eila Tiaisen haastattelut. SJLV94. SJLYA. 
880 Haastattelu numero 11, nainen. 
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tensa tavoin,881 eikä alkoholinkäyttö ollut tavatonta toimitusten ylimmässä joh-

dossakaan.882 

Sukupuoli rajoittaa alkoholinkäyttöä 

Sukupuolen näkökulmasta toimittajakunnan alkoholikulttuurista teki oman aikan-

sa Suomessa poikkeuksellisen se, ettei juominen ollut ainoastaan miestoimittajuu-

teen liittynyt ilmiö. Yhtäältä tämä voidaan nähdä etuoikeutena, sillä toimittajanai-

nen saattoi ottaa alkoholia siinä missä mieskin. Toisin sanoen hänellä oli mahdol-

lisuus venyttää perinteisesti naiselliseksi katsottujen toimintamallien rajoja, kuten 

käy ilmi seuraavasta sitaatista: 

Ja ainahan niitä riitti, kato, niitä tarjoajia sitten. Että siis aina oli drinkkiä, 

olis ollu tulossa pöytään. Ja saako tytöille tarjota ja tämmöstä. Ja tota, eikö-

hän lähetä ja meidän piikkiin. Aina löyty joku firman mies, joll oli piikki auki 

ja tämmöstä. Ja sitten löydettiin itsemme Marskin yökerhosta ja millon mistä-

kin.883 

Samainen informantti arvioi toimittajanaisten kuluttaneen alkoholia muita naisia 

keskivertoa enemmän884. Alkoholipitoinen vapaa-aika esiintyikin lähes kaikkien, 

ennen uuden alkoholilain voimaantuloa työskennelleiden naisten kertomuksis-

sa,885 vaikka naisten osuus alkoholinkulutuksesta oli esimerkiksi vuonna 1968 

vain 13 prosenttia, ja täysin raittiita oli edelleen lähes puolet suomalaisista naisis-

ta886. Kerran viikossa tai useammin naisista joi 10 prosenttia.887 

Toimittajien kertomusten ja suomalaisten naisten keskimääräisen alkoholin-

kulutuksen välinen ristiriita noudattaa sosiologi Klaus Mäkelän vuonna 1969 

tekemää päätelmää, jonka mukaan naisten alkoholinkulutus oli 1960-luvulla edel-

leen hyvin kasautunutta. Mäkelän mukaan viisi prosenttia naisista kulutti kaksi 

viidesosaa ja kymmenen prosenttia lähes kolme neljäsosaa kaikesta naisten käyt-

tämästä alkoholista. Juomisen kasautuneisuus kertoi Mäkelän mukaan siitä, ettei 

se sopinut 1960-luvulla naiselle perinteisesti asetettuihin rooliodotuksiin.888 Mä-

                                                        
881 Ks. esim. haastattelut numerot 9, 17, 20 ja 32, naisia ja mies. Ks. myös Numminen 2010, 64.  
882 Ks. esim. kirjoitus numero 20, mies; haastattelu numero 25, mies. 
883 Haastattelu numero 24, nainen. 
884 Ibidem. 
885 Ks. esim. haastattelut numerot 2, 19, 20, 21, 23, 24 ja 36, naisia. 
886 Ahlström 1985, 111, 114, 123; Mäkelä 1970b, 249. 
887 Simpura 1985, 60. 
888 Mäkelä 1969b, 288–289. 
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kelän tulkinta vahvistaa näkemystä alkoholinkäytön toimittajanaisille tarjoamasta 

mahdollisuudesta toimia ajan naisihanteiden vastaisesti. Alkoholinkulutuksen 

lisäksi siihen antoivat 1960-luvulla tilaisuuden naisten ravintolassa käyntiin liitty-

neet rajoitukset, joiden vuoksi nainen ei ennen vuotta 1967 päässyt useimpiin 

ravintoloihin ilman miesseuralaista889. Juha Partasen vuonna 1969 tekemän tut-

kimuksen mukaan yli 70 prosenttia naisista kävikin ravintolassa harvemmin kuin 

kerran vuodessa tai ei ollut käynyt niissä koskaan.890 Ravintolat näyttäytyivät 

toisin sanoen suomalaisille naisille korostetun maskuliinisina toiminnan ympäris-

töinä,891 mikä toimittajanaisten tapauksessa tarkoitti keskivertoa useammin tapah-

tunutta sukupuolelle ominaisen käytöksen rajan ylittämistä. Vaikka juomatottu-

mukset muuttuivat uuden alkoholilain myötä, kuten olen aikaisemmin tuonut 

esiin, alkoholinkäyttö oli 1970-luvullakin naisten keskuudessa varsin vähäistä892. 

Suomalaista ravintolakulttuuria tutkinut Merja Sillanpää on puolestaan todennut 

suhtautumisen ravintolassa käymiseen muuttuneen olosuhteita hitaammin. Vaikka 

ravintolat avautuivat 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa entistä laajemmalle osalle 

suomalaisia – mukaan luettuna naiset – monilla ihmisillä oli edelleen korkea kyn-

nys ravintolassa käymiseen.893 

Yleisten juomatapojen muutos alkoi heijastua myös naisten alkoholinkulu-

tukseen ja sen myötä alkoholia käyttäneet naishahmot ilmaantuivat 1960-luvun 

kuluessa niin elokuviin kuin kirjallisuuteenkin. Populaarikulttuurin alkoholiku-

vastoa tutkineen Hanna Kuusen mukaan juova naishahmo hätkähdytti elokuvien 

katsojia ja oli siten varsin yksinkertainen tapa tuoda esiin kaikenlaista radikaali-

suutta.894 Populaarikulttuurin tuotteet toimivat toisin sanoen paikkana, jossa alko-

holiteemaa voitiin käsitellä ennen kuin naisten alkoholinkulutus todellisuudessa 

lisääntyi. Elokuvien ja kirjallisuuden vapaamielisistä naiskuvauksista sekä yhteis-

kunnallisessa asenneilmastossa tapahtuneista muutoksista huolimatta naisen hu-

malahakuinen juominen tuomittiin kuitenkin edelleen helpommin kuin miesten 

vastaava käytös. Toisin sanoen kasvaneesta kulutuksesta huolimatta naisten alko-

holinkäyttöön suhtauduttiin 1960- ja 1970-luvulla edelleen miesten juomista tiu-

kemmin.895 

                                                        
889 Sillanpää 2002, 123–124. 
890 Partanen 1969, 10, 74. 
891 Sillanpää 2002, 124–125. 
892 Mäkelä 1970b, 250; Sulkunen 1979, 10–11. 
893 Sillanpää 2002, 146–149. 
894 Kuusi 2004, 301, 318–319, 387. 
895 Kuusi 2006, 416. 
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Myös 1960- ja 1970-lukujen toimittajakunnassa naisten ja miesten alkoholin-

käytön ehdot olivat erilaiset. Naisilta vaadittiin pääsääntöisesti kykyä kestää alko-

holia miesten tavoin, vaikka fysiikka ei olisi antanutkaan myöten. Mieshaastatel-

tavan mukaan naisten esimerkiksi piti pystyä juomaan alkoholia, mutta liian hu-

malaan ei saanut joutua, koska sitä ei katsottu hyvällä896. Samainen vastaaja muis-

teli hieman kärjekkäästi auttaneensa useammankin toimittajanaisen hotelliin sel-

viämään illan juomingeista. Toimittajakunnan alkoholikulttuurissa vallitsikin 

naisten kohdalla selkeä kaksoisstandardi. Yhtäältä ei saanut joutua liian huma-

laan, toisaalta alkoholia oli opittava juomaan, kuten käy ilmi seuraavista sitaateis-

ta. 

Tuon ajan lehdistölounaat olivat pitkiä ja kosteita. Oli kerrassaan pakko ope-

tella niin snapsin otto kuin vaikkapa rapujen syöntikin silti työkykyä menet-

tämättä, sillä tilaisuudesta oli yleensä tehtävä juttu seuraavan päivän leh-

teen.897 

Jos sä halusit olla jengissä mukana, niin sun piti pystyä sitten kans juomaan 

ja tupakoimaan.898 

Eräänlaista alkoholipakkoa korosti se, ettei juominen liittynyt ainoastaan toimitta-

jien vapaa-aikaan, vaan se kuului etenkin 1960-luvulla vielä olennaisena osana 

yritysten järjestämiin infoihin. Paine alkoholinkäyttöön ei tullutkaan ainoastaan 

kanssatoimittajilta, vaan sitä edellyttivät myös infojen pitäjät899. Haastatteluissa 

toimittajat tunnistivatkin alkoholisoitumisen olleen ammattikunnassa vaarana, jos 

alkoholinkäyttöä ei osannut hallita. Pahimmat viinasiepot olivat kertomuksissa 

miehiä,900 mutta viinan tiedettiin vieneen myös naistoimittajia.901 

Suhtautumisessa naistoimittajien alkoholinkäyttöön näyttää olleen hienoisia 

maantieteellisiä eroja. Siinä missä Etelä-Suomen alueella työskennelleet vastaajat 

korostivat naisten voineen juoda miesten tavoin,902 huomautti Pohjois-Suomessa 

työskennellyt sanomalehdentoimittaja, että naistoimittajan humala olisi ollut 

                                                        
896 Haastattelu numero 28, mies. 
897 Kirjoitus numero 18, nainen. 
898 Haastattelu numero 24, nainen. 
899 Ks. esim. haastattelut numerot 2, 10, 12, 15, 16, 17, 19 ja 26, naisia ja miehiä.  
900 Ks. esim. haastattelut numerot 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 24, 36 ja 37, naisia. 
901 Ks. esim. haastattelut numerot 14, 20 ja 21, naisia; Hilkka Tukkimäen haastattelu. SJLV94. 
SJLYA. 
902 Haastattelut numerot 9, 14, 16, 24, 26, 28 ja 36, naisia ja miehiä. 
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skandaali.903 Etelä-Suomessakin miehillä oli kuitenkin enemmän vapauksia alko-

holinkäytön suhteen, mikä näkyi esimerkiksi vasemmistolaisen lehden toimituk-

sessa 1970-luvulla työskennelleen miehen kirjoituksessa. Hän kuvasi tilannetta 

seuraavasti: 

Miehet saivat töpeksiä kunnolla; ryypätä viikon tai kaksi ja olla teillä tiety-

mättömillä eikä potkuja tullut. 1970-luvun aikana miestoimittajat paria lu-

kuunottamatta harrastivat viinanjuontia ajoittain niin, että olivat pakotettuja 

pitkiin hoitoihin. En tiedä oltaisiinko tätä naisilta suvaittu. Naisilta ikään 

kuin luonnostaan odotettiin hyvää käytöstä.904 

Samaan ilmiöön kiinnitti huomiota sitoutumattomassa sanomalehdessä työsken-

nellyt naistoimittaja, jonka mukaan rajapyykki alkoholinkäytössä tuli naisilla 

miehiä nopeammin vastaan. Samainen 1970-luvulla uransa aloittanut vastaaja 

muisteli infojen jälkeisten kirjoitustehtävien langenneen usein naisille miestoimit-

tajien jäätyä jatkamaan illanviettoa isäntien kanssa.905 Näyttääkin siltä, että nais-

ten oletettiin kykenevän pitämään juominen kontrollissa miehiä paremmin ja 

kantavan tarvittaessa vastuun siitä, että työt tulivat tehtyä906. Kolme vastaajista 

myös arveli naisten itse kontrolloineen alkoholinkäyttöään ja olleen siinä ehkä 

luonnostaankin varovaisempia.907 Toimittajakollegoiden runsas alkoholinkäyttö ei 

kuitenkaan vierottanut naistoimittajia ammatista samalla tavoin kuin Matti Hyvä-

risen mukaan tapahtui 1960- ja 1970-lukujen vasemmistolaisten opiskelijajärjes-

töjen naisaktiiveille. Toimittajien juomakulttuurilla ei ollut myöskään samanlaista 

naisten ulossulkemiseen liittynyttä funktiota, jonka Hyvärinen on havainnut kuu-

luneen opiskelijajärjestöjen miehiseen juomakulttuuriin.908 Ammatissa toimimista 

ja järjestöaktiivisuutta ei voi suoraan verrata toisiinsa, mutta Hyvärisen tulkinnat 

kertovat yhteiskunnasta, jossa nainen saatettiin edelleen sulkea miesten toveripii-

rin ulkopuolelle sukupuolensa vuoksi. 

Paine alkoholin kuluttamiseen ei ollut samanlainen kaikissa elämänvaiheissa, 

ja toimittajien alkoholinkulutuksessa oli perhetilanteista johtuneita eroja. Useam-

                                                        
903 Haastattelu numero 8, nainen. Myös Keskisuomalaisen toimittaja Anja Penttinen huomautti haas-
tattelussaan, ettei naisilta hyväksytty alkoholinkäyttöä samalla tavoin kuin miehiltä. Anja Penttisen 
haastattelu. SJLV94. SJLYA. 
904 Kirjoitus numero 4, mies. 
905 Haastattelu numero 15, nainen. 
906 Haastattelu numero 16, nainen; Juhani Nurmelan haastattelu. SJLV94. SJLYA. Ks. myös Lehtinen 
1996, 182. 
907 Haastattelut numerot 14 ja 17, naisia. 
908 Hyvärinen 1990, 292, 295, 297, 301–302. 
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pikin vastaaja kertoi, ettei naisilla ollut lasten takia samalla tavoin mahdollisuuk-

sia ottaa osaa toimittajien keskinäisiin kapakkailtoihin909. Myös elämänkumppa-

nin löytyminen saattoi vähentää työtovereiden seurassa istumista,910 mikä korosti 

vapaa-ajalla tapahtuneen juomisen sosiaalista merkitystä. Tässä mielessä 1960- ja 

1970-luvun toimittajien alkoholikulttuuri muistuttaa Anja Koski-Jänneksen teke-

mää tutkimusta taiteilijoiden alkoholinkäytöstä. Analysoimalla SKS:an kerättyjä 

kirjailijahaastatteluita Koski-Jännes osoitti kirjailijoiden ajattelevan alkoholin 

vaikuttavan myönteisesti luomistyöhön teoksen valmisteluvaiheessa ja auttavan 

palautumisvaiheessa.911 Vastaavasti toimittajien kertomuksissa on nähtävissä 

esimerkkejä molemmista. Kirjailijoista poiketen aineistossa oli kuitenkin esi-

merkkejä myös alkoholinkäytöstä työn todennusvaiheessa. Eräs suuren päiväleh-

den naistoimittaja on esimerkiksi kertonut seuraavasti: 

Itse olen mielestäni kirjoittanut jotkin parhaista jutuistani niin, että niissä on 

ollut esim. yksi ryyppy taustalla.912 

Suurempi osa alkoholikuvauksista liittyi kuitenkin kirjailijoiden tavoin työpäivän 

jälkeiseen palautumisvaiheeseen,913 jolloin alkoholinkäyttöön liittyi sekä sosiaali-

nen että työstressiä purkanut elementti. Television ruotsinkielisen uutistoimituk-

sen toimittaja Monica Löfgren kommentoi palautumisvaiheen merkitystä unetto-

muutta käsitelleessä lehtiartikkelissa seuraavasti: 

Sikäli tämä työ on omiaan luomaan univaikeuksia, että tahti ja jännitys tiivis-

tyvät loppua kohti. Työn päättyessä sitä on ikään kuin juuri puhaltanut itsen-

sä vauhtia täyteen. Uskoisi, että ei sen jälkeen hetikään unta saa. Niinpä me 

olemme aika usein ratkaisseet työrytmistä irtipääsemisen ja rauhoittumisen 

lähtemällä yöllä työkavereiden kanssa vielä ”ulos” iltaa istumaan.914 

Kapakkailtojen sosiaalista merkitystä korostivat epäsäännölliset työajat, joiden 

vuoksi toimittajilla oli vaikeuksia pitää yllä sosiaalisia suhteita toimittajakuntaan 

kuulumattomien ihmisten kanssa. Myös mediatutkijat Monika Djerf-Pierre ja 

                                                        
909 Haastattelut numerot 14, 17, 18, 21, 24 ja 32, naisia ja mies. 
910 Haastattelu numero 11, nainen. 
911 Koski-Jännes 1983, 272. 
912 Kirsti Topparin haastattelu. Historiahaastattelut. SOA. PLA. 
913 Ks. esim. haastattelut numerot 19, 21, 26, 28 ja 32, naisia ja miehiä. 
914 Raija Vähätupa, ”Unettomuus on miljoonien ongelma. Miten pääset uneen ilman pillereitä”. Katso 
50/1975, 10–13. 
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Monica Löfgren Nilsson ovat huomauttaneet, että toimittajan ammatin epäsään-

nöllisyys vaikeutti 1960-luvulla sosiaalisten suhteiden hoitamista915. 

Työajan jälkeisillä kapakkailloilla oli keskeinen rooli myös toimittajien kol-

lektiivisen identiteetin rakentamisessa, johon sisältyi eron tekeminen ”toisina” 

pidettyihin ”tavallisiin” ihmisiin. Toimittajissa onkin nähtävissä piirteitä niin 

sanotusta boheemien taiteilijoiden joukosta. Hanna Kuusen mukaan he tarjoavat 

erityisen hyvän esimerkin ihmisistä, joilla alkoholinkäyttö muodostui osaksi tie-

tynlaisen identiteetin tuottamisprosessia916. Identiteettinäkökulman merkitys ko-

rostuu, kun toimittajakuntaa vertaa muiden ammattiryhmien edustajien työajan 

ulkopuoliseen kanssakäymiseen. Irja Eskolan ja Elina Haavio-Mannilan vuosina 

1967–1968 suorittaman kyselyn mukaan vain noin 10 prosenttia ammatinharjoit-

tajista917 tapasi kollegoitaan säännöllisesti työajan ulkopuolella. Sukupuolen nä-

kökulmasta merkille pantavaa on, että naistyöntekijöistä vain 4 prosenttia tapasi 

säännöllisesti miespuolisia työtovereitaan työpäivän jälkeen.918 Vaikka toimittaja-

kunnassa työpäivän jälkeisiin illanviettoihin osallistuivat niin naiset kuin miehet, 

myös mielikuva boheemista toimittajasta kiinnittyi tiiviimmin maskuliinisuuteen 

kuin feminiinisyyteen. 

Mielikuva alkoholin ja luovan toimittajuuden välisestä yhteydestä eli vielä 

1970-luvun alussa, jolloin Tommy Tabermann aloitti Yleisradiossa Päivän Peilin 

toimittajana. Tabermannista henkilökuvan kirjoittanut Juha Numminen kuvailee 

Tabermannin ja tämän toimittajakollegoiden pitkiä kapakkakierroksia, mutta kiin-

nittää huomiota myös 1970-luvun alussa aluillaan olleeseen asennemuutokseen: 

Toimittajien ammattikunta viettää viimeisiä boheemiaikojaan. Yhä saadaan 

nauttia alan ikiaikaisista vapauksista ja erikoiseduista. Luovuus on arvos-

saan ja päihittää vielä aika-ajoin jopa byrokratian. Suurten pomojen pikku-

maisimmat määräykset, jotka vaikeuttavat käytännön työtä, ohitetaan ja 

unohdetaan pienempien pomojen ja toimittajien sanattomilla sopimuksilla. 

Niiden kohdalla, jotka pystyvät nousemaan töittensä tuloksilla sääntöjen ylä-

puolelle, joustetaan ja silmiä ummistetaan miltei loputtomiin. He saavat 

temmeltää muussa elämässään miten lystäävät. Voimakkaille persoonalli-

                                                        
915 Djerf-Pierre & Löfgren Nilsson 2004, 90. 
916 Kuusi 2004, 344. 
917 Kysely oli kohdennettu kuuden miesvaltaisen profession edustajille. Tutkimuksen vastaajajoukko 
koostui naisista ja miehistä, joilla oli tutkinto lääketieteen, oikeustieteen, arkkitehtuurin, metsänhoi-
don, teknisten alojen tai maataloustieteen alalta. 
918 Eskola & Haavio-Mannila 1975, 184–185. 
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suuksille annetaan tilaa – ja anteeksi. Kaikki on kiinni siitä, mitä kukin saa 

todella aikaan työssään.919 

Vaikka kuvaus ei ole Tabermannin kynästä voidaan sitä pitää uskottavana ajanku-

vana, sillä Numminen on elänyt kuvaamansa ajat toimittajana myös itse. Bohee-

min taiteilijakauden lopun alusta kertoo sekin, että toimituksissa alettiin 1970-

luvulla kiinnittää entistä enemmän huomiota toimittajien suhteellisen vapaaseen 

alkoholinkäyttöön. Juominen kiellettiin yhä useammassa toimituksessa,920 runsas 

alkoholinkäyttö johti aiempaa todennäköisemmin erottamiseen, ja lukuisissa toi-

mituksissa otettiin käyttöön hoitoonohjausjärjestelmä.921 Selitystä toimitus-

ten ”raitistumiseen” voidaan hakea yhteiskunnan asenteissa tapahtuneista muu-

toksista, joiden seurauksena työpaikoilla tapahtunutta alkoholinkäyttöä alettiin 

seurata922. Toisaalta kyse oli ammattikunnassa ja sen koostumuksessa tapahtuneis-

ta muutoksista. Vuonna 1967 solmitun ensimmäisen työehtosopimuksen myötä 

toimittajien ja kustantajien väliset suhteet muodostuivat aiempaa selkeämmin 

jaoksi työntekijän ja työnantajan välillä. Vaatimukset toimittajia kohtaan kasvoi-

vat, työ muuttui säännellymmäksi, eikä toimituksissa vietetty enää samalla tavoin 

aikaa kuin aikaisemmin. Myös työtahti tiivistyi lehtien välisen kilpailun koven-

nuttua, mikä vähensi alkoholinkäytön mahdollisuuksia. Lisäksi nuorilla toimitta-

jilla alkoholinkulutusta hillitsivät perhesuhteet toimittajakunnan enemmistön 

saavutettua perheen perustamisiän.923 

                                                        
919 Numminen 2010, 64–65. 
920 Esimerkiksi kahden Ilta-Sanomien toimittajan esiintyminen toimituksessa päihtyneenä johti kurin-
pidollisiin toimenpiteisiin vuonna 1973. Tapauksen johdosta lehden johto puhutteli koko toimitusta 
ilmaisten, ettei toimituksessa ollut luvallista esiintyä alkoholin vaikutuksen alaisena. Olavi Aarrejär-
ven 21.2.1973 kirjoittama selvitys järjestyshäiriö Ilta-Sanomissa maanantai-iltana 19.2.73 klo 23.00–
03.00. Dh ko1. STOA. PLA. 
921 ”Päihdeongelmia poteville yhteyshenkilö”. Kaleva Katsaus 19/1973, 3; ”Alkoholistia voidaan ja 
kannattaa hoitaa”. Omat Sanomat 4/1974, 9; Liisa Järvelä, ”Auttaa haluttaisiin mutta keinoja puuttuu”. 
Omat Sanomat 9/1974, 4–7; ”Alkoholi ja työelämä”. Pöllöuutiset 4/1975, 19–21; ”Päihdeaineiden 
väärinkäyttäjien hoitoonohjaamissääntö”. Linkki 22/1975, 7; Urho Ikonen, ”Alkoholin väärinkäyttäjät 
työelämässä”. Teema-Linkki: Työ ja terveys. Helmikuu 1976, 29–32; ”Päihdeongelmaisille hoitoonoh-
jausjärjestelmä”. Kaleva Katsaus 3/34 1976, 5; ”Terveydeksi: prosessi eli mitä mieltä muut elimesi 
ovat hyvästä viinapäästä?”. Pöllöuutiset 6–7/1977, 22–23; ”Pirkko tietää kaiken”. Kaleva Katsaus 
4/43 1978, 4–5; ”Ongelmat kuuluvat elämään – päihteet ovat yksi niistä”. Kaleva Katsaus 2/47 1979, 
3; ”Päihdeongelmaisten hoitoonohjaamista pyritään tehostamaan”. Linkki 2/1979, 2; Teiju Mehto-
nen, ”Alkoholi ei sovi kaikille ihmisille”. Kaiku 14/1979, 6–7. Ks. myös Pirkko Kolben haastattelu. 
SJLV94. SJLYA; haastattelut numerot 19, 20, 35, 36 ja 37, naisia. 
922 Alkoholinkäytön lisääntymisen seurauksena Suomessa kehitettiin 1970-luvulla hoitoonohjausjär-
jestelmä. Ks. esim. Säilä et al. 1992, 11, 44–45. 
923 Ks. esim. Anna-Maija Katajan, Pirkko Kolben, Eino Kyyhkysen ja Raimo Vaiston haastattelut. 
SJLV94. SJLYA. 



187 

Aineiston perusteella on mahdotonta sanoa täsmällisesti, miten toimittajien 

alkoholinkäyttömäärissä tapahtunut kehitys 1960- ja 1970-luvulla eteni. Se on 

kuitenkin selvää, että alkoholinkäyttötavat muuttuivat: kirjoitussuonen aukaisemi-

seksi otettujen ryyppyjen tilalle tulivat kosteat infot ja alkoholipitoiset illanvietot. 

Vaikka työpaikalla juominen väheni 1960-luvulla, juomamäärät eivät toisin sano-

en välttämättä kohtuullistuneet. 1970-luvulla juomamäärien on kuitenkin täytynyt 

jo vähentyä radikaalisti, koska toimituksissa otettiin käyttöön hoitoonohjausjärjes-

telmät ja toimittajia erotettiin liiallisen alkoholinkäytön takia. Kehitys noudatteli 

yhteiskunnassa laajemminkin tapahtuneita muutoksia, mikä näkyi alkoholinkäy-

tön ohella toimittajien tupakoinnissa. Aiemmin tupakka oli kuulunut boheemin 

toimittajan kuvaan lähes yhtä erottamattomasti kuin alkoholi, mutta 1970-luvulla 

henkilöstölehdissä alettiin puhua tupakoinnin vaaroista ja yksittäiset henkilöt 

saattoivat vaatia jopa tupakoimattomia tiloja924. Muutoksen moottorina oli uusi 

tupakkalaki,925 joka muutti suomalaisten tupakointitottumuksia yleisemminkin, ei 

ainoastaan toimittajakunnassa. 

3.1.3 Ihanteena työlleen omistautunut Risto Reipas 

Toimittajaveteraani Akseli Routavaara määritteli 1940-luvun alussa toimittajan 

tärkeimmiksi ominaisuuksiksi nopeuden sekä valppaan ja terävän huomioky-

vyn.926 Routavaaran määrittelemät ominaisuudet näyttävät säilyneen keskeisimpi-

nä toimittajalta vaadittuina ominaisuuksina myös toisen maailmansodan jälkeisinä 

vuosina. Nopeus sekä kyky hahmottaa olennaisuuksia ja sietää epäsäännöllistä 

työaikaa kuuluivat nimittäin myös Antero Okkosen 1960-luvun alussa muotoile-

maan määritelmään.927 Molemmat kirjoittajat myös liittivät toimittajuuden ensisi-

jaisesti miesten ammatiksi,928 ja toimittajan prototyypiksi hahmottui heidän teos-

tensa pohjalta nuori, työlleen omistautunut mies. 

                                                        
924 Ks. esim. ”Terveydeksi”. Omat Sanomat 1/1971, 16; ”Tupakointi kielletty”. HESA 5/1972, 17; 
Hannes Markkula, ”Pane palamaan – kiitos EI”. HESA 2/1973, 4–7; Liisa, ”Miksi poltat, multa kysy-
tään..ja kysytään tupakoimattomiltakin”. Omat Sanomat 2/1973, 12; Kirsti Toppari, ”Saan kai polttaa? 
Pitäisikö tupakointia työpaikoilla rajoittaa?”. HESA 6/1974, 20–23; Siisti Työmies, ”MIKSI ’porsaste-
let’ työpaikallasi?”. Omat Sanomat 9/1974, 13; ”Heräsi kysymys”. Pöllöuutiset 12/1975, 21–
22; ”Poltatko elämäsi”. Pöllöuutiset 5/1976, 18; ”Heräsi kysymys”. Pöllöuutiset 11/1976, 21–
22; ”Tupakkalaki”. Linkki 9/1977, 1; ”Vetoomus tupakkamiehille”. Kaleva Katsaus 1/40 1978, 5. 
925 Tupakointi työpaikkojen sisätiloissa kiellettiin vuonna 1977 voimaan astuneessa uudessa tupakka-
laissa. Tupakkalaki 13.8.1976/693. 
926 Routavaara 1944, 220–221. 
927 Okkonen 1961, 240. 
928 Okkonen 1961, 237, 257–258; Routavaara 1944, 228–230. 



188 

Akseli Routavaaran ja Antero Okkosen oppikirjat olivat omana aikanaan ai-

noat saatavilla olleet suomenkieliset julkaisut toimittajan ammatista, ja tästä joh-

tuen niillä oli keskeinen rooli kotimaisen toimittajakuvan muotoilijoina. Oppikir-

joihin saattoi tarttua kuka tahansa toimittajan työstä haaveillut reportterinalku tai 

jo alalla ollut toimittaja.929 Takuuvarmasti ne tavoittivat journalismia opiskelleet 

naiset ja miehet, sillä molempia teoksia käytettiin alan keskeisinä suomenkielisinä 

oppikirjoina930. Okkosen oppien merkitys painottui etenkin Sanomien toimittaja-

koulussa, jonka ensimmäisenä rehtorina hän toimi koulun vuonna 1967 tapahtu-

neesta perustamisesta lähtien.931 Teos kuului kuitenkin myös Yhteiskunnallisen 

Korkeakoulun ja myöhemmän Tampereen yliopiston opintovaatimuksiin.932 

 

Kuva 4. Tampereella enemmistö toimittajaopiskelijoista oli naisia. Lehtori Pentti Sal-

melin opastaa naisopiskelijoita harjoitustoimituksessa 1960-luvun alkupuolella. Kuva: 

Tampereen yliopiston viestintä. 

                                                        
929 Ks. esim. haastattelu numero 34, nainen. 
930 Akseli Routavaaran kirjaa käytettiin Yhteiskunnallisessa Korkeakoulussa oppikirjana ainakin 
vuonna 1949, mutta 1950-luvun loppuun mennessä teos näyttää vanhentuneen, koska se ei sisältynyt 
enää vuoden 1959 opintovaatimuksiin. Antero Okkosen teos säilyi opintovaatimuksissa 1970-luvun 
alkuun asti. Ks. 60 vuotta toimittajakoulutusta 1985, Liite 6; Salminen 2004, 101. 
931 Ks. esim. Kauppinen 2008. 
932 Antero Okkosen teos sisältyi approbatur-opintoihin esimerkiksi vuonna 1965 ja kuului opintovaa-
timuksiin vielä lukuvuonna 1974–1975. Yhteiskunnallisen Korkeakoulun yhteiskuntatieteellisen 
tiedekunnan tutkinnot ja kurssivaatimukset 1965, 27; Opinto-opas 1974–1975. Yhteiskuntatieteellinen 
tiedekunta. TOLA. TAYA. 
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Journalistin oppikirjamääritelmään tutustuivat etenkin tulevat toimittajanaiset, 

jotka olivat muutamaa poikkeusvuotta lukuun ottamatta enemmistönä Yhteiskun-

nallisen Korkeakoulun ja Tampereen yliopiston toimittajakoulutuksen opiskeli-

joissa. Miesopiskelijoiden tavoin myös he omaksuivat maskuliinisuuden varaan 

rakentuneen toimittajakäsityksen, joka kiinnittyi opiskeluympäristössä laajem-

minkin ylläpidettyihin arvoihin ja asenteisiin. Vaikka naisopiskelijoiden määrä oli 

koko yliopistossa miehiä suurempi,933 kuvattiin keskiverto-opiskelija usein mie-

henä. Tämä näkyi esimerkiksi Yykoo-lehdessä vuosina 1962 ja 1963 julkaistuissa 

pilapiirroksissa,934 joissa pilakuvien 21:en hahmon joukkoon oli piirretty ainoas-

taan yksi nainen. Myös piirrosten toimittaja kuvattiin miespuolisena. 

Muistitietoaineistossa hyvän toimittajan määreinä nousivat esiin muun muas-

sa pelkäämättömyys, reippaus, oma-aloitteisuus ja innostuneisuus.935 Suuressa 

päivälehdessä 1970-luvulla aloittanut nainen tiivisti ajan toimittajaihanteen seu-

raavasti: ”Kyll se oli ehkä vähän tämmönen Risto Reipas -tyyppinen. Siis report-

teri, joka syöksyy kaikkialle vauhdikkaasti ja tehokkaasti ja takin liepeet hulmu-

ten.”936 Juttujen perässä viilettänyttä Risto Reipasta ajoi eteenpäin tiedonjano, hän 

tuli toimeen ihmisten kanssa, omasi hyvät verkostot, selvisi tilanteesta kuin tilan-

teesta, oli sinnikäs uutisten hankinnassa ja onnistui tiukassakin aikataulussa puris-

tamaan hyvän jutun.937 Kaksi televisiossa työskennellyttä haastateltavaa puoles-

taan korosti toimittajalta edellytetyn itsevarmuutta. Naishaastateltavan mukaan 

itkeminen ei olisi tullut toimituksessa kuuloonkaan, ja hän arveli itsevarmuuden 

olleen miestoimittajille naiskollegoitaan luontaisempaa938. Mieshaastateltava oli 

kuitenkin kokenut, että myös miesten piti toimitusympäristössä olla vähän ko-

vempia kuin olivatkaan.939 Toisaalta useampi lehtitoimittajana uransa tehnyt haas-

tateltava painotti toimittajan keskeisimpänä ominaisuutena pidetyn kykyä kirjoit-

taa.940 Etenkin aikakauslehdissä Risto Reippaan vastapainona saattoikin olla rau-

hallinen pohdiskelija,941 mikä osaltaan särötti toimittajakuvaa antaen tilaa moni-

naisemmille maskuliinisuuden muodoille. 

                                                        
933 Ks. esim. ”Meitä on jo 1165”. Yykoo 6/1961, 1; Matti Parjanen, ”YKK:n opiskelijatilasto valmistu-
nut”. Yykoo 9/1963, 1; Maisteri Matti Parjanen, ”YKK:n opiskelijarakenne”. Yykoo 2/1966, 26–27. 
934 Yykoo 2/1962, 4; Yykoo 6/1962, 8; Yykoo 3/1963, 5. 
935 Ks. esim. haastattelut numerot 10, 12, 15, 16, 23, 28 ja 35, naisia ja miehiä. 
936 Haastattelu numero 9, nainen. 
937 Ks. esim. haastattelut numerot 9, 11, 13, 17 ja 26, naisia ja mies. 
938 Haastattelu numero 30, nainen. 
939 Haastattelu numero 27, mies. Ks. myös haastattelu numero 32, mies. 
940 Ks. esim. haastattelut numerot 13, 23 ja 26, naisia ja mies.  
941 Haastattelu numero 18, nainen. 
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Hyvä toimittaja näyttäytyi aineistossa osin sukupuolineutraalina, vaikkakin 

selkeämmin maskuliinisena ihanteena, mutta samanlaisia ominaisuuksia odotet-

tiin myös ammatissa toimineilta naisilta. Naistoimittajat eivät kuitenkaan pitäneet 

tätä ongelmana, sillä esimerkiksi kyky tarttua tehtävään kuin tehtävään tai haasta-

tella ihmisiä nähtiin ominaisuuksina, jotka opittiin ammatissa nopeasti942. Suku-

puoli ei ollutkaan keskeisin ihannetoimittajaa määrittänyt tekijä, vaan hyvä toi-

mittajuus paikantui informanttien puheissa joko suoraan tai epäsuorasti toimitta-

jalle sopivaan persoonaan. Toisin sanoen ammatin edellyttämä ripeys ja sosiaali-

suus tarkoittivat sitä, ettei toimittajan ollut toivottavaa olla liian ujo tai varautu-

nut943. Ammattikunnassa ihannoitiinkin näkyviä ja omalaatuisia persoonallisuuk-

sia, vaikka 1960-luvun lopulta alkaneen ammatin säännöllistymisen arvioitiin 

vähentäneen todellisten persoonien määrää toimituksissa.944 Jäänteenä boheemi-

toimittajien kulta-ajasta vaikutti myös ihanne työn ja vapaa-ajan yhteen nivoutu-

misesta, mistä johtuen hyvinä toimittajina pidettiin henkilöitä, joille toimittajuus 

oli muutakin kuin pelkkä tapa ansaita rahaa. Oikea toimittaja oli innostunut työs-

tään eikä voinut vapaapäivinäkään jättää osallistumatta yllättävien ja isojen tapah-

tumien uutisoimiseen945. Toisin sanoen toimittajuus oli elämäntapa, joka erään 

haastateltavan sanoin ”dominoi ihmistä täysin”.946 

Elämäntapatoimittajuus tarkoitti käytännössä hyvin pitkälle mennyttä työ-

orientoituneisuutta, jonka 1900-luvun alun ammatissa toimineita naisia tutkinut 

Mary Kinnear on esittänyt kuuluneen professionaalin henkilön malliin. Kinnearin 

määritelmä tarjoaa hyvän tarttumapinnan tarkastella elämäntapatoimittajuutta, 

sillä kanadalaistutkija kiinnittää kirjassaan huomiota professionaalisuuden suku-

puolittuneisuuteen: ihanne oli mahdollista toteutua miesten kohdalla, mutta nais-

ammattilaiset muodostivat tässä suhteessa ongelman. Miehen tavoin naisen ei 

esimerkiksi voitu olettaa saavan kotoa tukea ammattilaisen velvollisuuksista suo-

riutumiseen, ja hedelmällisessä iässä olleen naisen ammattilaisuutta horjutti hänen 

mahdollinen äitiytensä. Ammattilaisuus näyttäytyikin Kinnearin tutkimuksessa 

maskuliinisena statuksena, jonka sekä ammatissa toimineet naiset että miehet 

tiedostivat. Koska eri ammattiryhmät reagoivat maskuliinisesti määrittyneisiin 

käytäntöihin eri aikoina eri tavoin, naisten ammatillisen toiminnan historiaa voi-

daan Kinnearin mukaan tarkastella myös siitä näkökulmasta, miten näitä käytän-

                                                        
942 Ks. esim. haastattelut numerot 17 ja 24, naisia. 
943 Ks. esim. haastattelut numerot 9, 16 ja 23, naisia ja mies. 
944 Ks. esim. haastattelut numerot 9, 10, 11 ja 15, naisia.  
945 Ks. esim. haastattelut numerot 11 ja 35, naisia. 
946 Haastattelu numero 27, mies. 
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töjä haastettiin, uudelleen asetettiin tai kumottiin.947 Vaikka tutkimusten ajallisista 

eroista johtuen Kinnearin professionaalin henkilön malli ei ole sellaisenaan sovel-

lettavissa 1960- ja 1970-lukujen toimittajakuntaan, käytän hänen sukupuolen 

näkökulmasta tekemäänsä tulkintaa kehyksenä, jota mukaillen tarkastelen, miten 

suomalaiset toimittajat haastoivat tai mukautuivat elämäntapatoimittajan ihantee-

seen. 

Työlle omistautuminen oli kuulunut kiinteästi toimittajan ammattiin ennen 

kaikkea 1900-luvun alkupuolella, jolloin toimittajilla ei ollut säännöllistä työaikaa 

työehtosopimuksen puuttumisen vuoksi.948 Elämän kietoutuminen toimitusten 

ympärille näkyi kuitenkin myös tutkimuksen kohteena olleina vuosikymmeninä, 

sillä etenkin 1960-luvun alussa työskentelykulttuuri oli vielä varsin vapaa, ja 

toimittajan työaika saattoi olla hyvinkin liukuva.949 Toisaalta ylitöitä ei vielä las-

kettu, vaan toimituksissa saatettiin viettää koko päivä ilman ylityökorvauksia.950 

Usein pohjatyötä tehtiin vapaa-ajalla kotona951. Pitkiin työpäiviin liittyi kuitenkin 

vastavuoroisesti vapaus käyttää luppoaika haluamallaan tavalla, mikä tarkoitti 

etenkin 1960-luvulla pitkiä lounaita tai istumista oman lehden toimittajien kanta-

paikassa. Myös työpäivän päätteeksi lähdettiin usein viettämään iltaa toimittajien 

kantaravintolaan,952 joka näyttää löytyneen kaikista Suomen kaupungeista.953  

Toimittajien yhteisillä illanvietoilla oli yhteisöllinen merkitys, mikä korostui 

helsinkiläisessä päivälehdessä työskennelleen naisen kertomuksessa. Hän kertoi, 

ettei enää 1960-luvulla tuntenut toimitukseen tulleita uusia toimittajia, koska ei 

kyennyt suuren perheen vuoksi osallistumaan toimittajien yhteisiin illanistujai-

siin954. Toisin sanoen naisen kykenemättömyys täyttää elämäntapatoimittajan 

ihannetta sulki hänet, ainakin osittain, oman toimitusyhteisön ulkopuolelle. Tässä 

                                                        
947 Kinnear 1995, 17–18. 
948 Ks. esim. Vilho Halmeen, Eero Helkkulan, Salama Hirvosen, Mauno Ihamäen, Eino Kyyhkysen, 
Vilho Keskitalon, Kalervo Lindströmin, Eira Nurmisen ja Hilkka Tukkimäen haastattelut. SJLV94. 
SJLYA. 
949 Ks. esim. haastattelut numerot 14, 23 ja 26, naisia ja mies; kirjoitukset numerot 15 ja 28, naisia. Ks. 
myös Jouko Tallimäen, Salama Hirvosen ja Maire Vaajakallion haastattelut. SJLV94. SJLYA. 
950 Ks. esim. haastattelut numerot 11, 19 ja 21, naisia. 
951 Ks. esim. Vappu Tolvanen, ”Parhaat ideat saa puhuessa”. Antenni 17/1969, 5; Eino Nykä-
nen, ”Puheenaiheena Paasilinna”. Antenni 48/1965, 2. 
952 Ks. esim. kirjoitus numero 17, nainen; haastattelut numerot 11, 13, 15, 17, 19, 26 ja 28, naisia ja 
miehiä. 
953 Ks. esim. kirjoitus numero 35, nainen; haastattelut numerot 8, 9, 11, 14, 26, 28 ja 36, naisia ja 
miehiä; Hilkka Tukkimäen haastattelu. SJLV94. SJLYA. Ks. myös Lehtinen 1996, 99; ”Tupa on 
täynnä Press Clubissa”. Neekerirumpu 1/1969, 2; ”Pressiklubi Kokkolaan”. Sanomalehtimies – Jour-
nalisten 4/1969, 9; ”Turkukin sai Pressiklubin”. Turun Sanomat 2.9.1971. 
954 Haastattelu numero 14, nainen. 
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tapauksessa toimittajapiirin ulkopuolelle jääminen johtui nimenomaan informan-

tin äitiydestä. Naistoimittajien mahdollisuudet täyttää elämäntapatoimittajuuden 

kriteerit saattoivat kuitenkin olla heikommat myös työhön liittyneissä iltariennois-

sa. Skuuppien saaminen edellytti hyviä suhteita päättäjiin, mutta naisilla sukupuo-

li esti vielä 1970-luvullakin pääsyn esimerkiksi tärkeisiin saunailtoihin955. Toisin 

sanoen naiseuteen ja mieheyteen 1960- ja 1970-lukujen suomalaisessa yhteiskun-

nassa liitetyistä käsityksistä johtuen miehillä oli etulyöntiasema elämäntapatoi-

mittajan ihanteen toteuttamiseen. Tulkinta saa vahvistusta Elina Haavio-Mannilan 

vuonna 1968 julkaisemasta tutkimuksesta Suomalainen nainen ja mies. Haavio-

Mannilan tutkimustulosten mukaan miehet esimerkiksi pyrkivät pitämään sosiaa-

lista etäisyyttä naisiin keskusteltaessa ammattiasioista ja politiikasta,956 mikä 

tukee haastateltujen kokemusta politiikan ja talouselämän sektoreiden hitaasta 

avautumisesta toimittajanaisille. Kotitöiden osalta 45–79 prosenttia vastaajista 

katsoi kotitöiden kuuluvan yksinomaan naisten vastuulle. Eniten kodinhoidollis-

ten velvollisuuksien jakautumista molemmille sukupuolille vastustivat helsinki-

läismiehet,957 joihin myös iso osa toimittajakuntaa kuului. 

Äitiys ei saa naisia siirtymään alalta 

Kuten edellä kertomastani toimittajaperheenäitiesimerkistä käy ilmi, naistoimitta-

jien äitiys oli yksi elämäntapatoimittajuuden kanssa ristiriidassa olleista, sukupuo-

leen sitoutuneista tekijöistä. Vaikka 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä 

julkaistuista matrikkeleista voidaan nähdä naistoimittajien menneen naimisiin ja 

saaneen lapsia siitä asti,958 kun he olivat tulleet toimituksiin, äitiyslomalle jäämi-

nen saattoi vielä 1950-luvulla vaatia naiselta erityistä uskallusta.959 1960-luvun 

alussakin raskaus saattoi johtaa potkuihin, kuten oli Kalevassa toimitusharjoitteli-

jana työskennelleen Ulla-Maija Heikkilän tapauksessa. Pohjois-Suomen Sanoma-

lehtimiesyhdistyksen historiikissa Heikkilä on arvellut potkujen johtuneen toimi-

tuksen päällikköportaan hämmennyksestä uudessa tilanteessa. Olihan hän lehden 

                                                        
955 Haastattelut numerot 15 ja 27, nainen ja mies. Ks. myös Anneli Sundbergin ja Maire Vaajakallion 
haastattelut. SJLV94. SJLYA. 
956 Haavio-Mannila 1968, 237. 
957 Haavio-Mannila 1968, 203–204. 
958 Vuosien 1925 ja 1937 matrikkeleissa toimittajat eivät ole ilmoittaneet mahdollisten lastensa mää-
rää. Vuoden 1954 matrikkelissa 41 prosentilla naistoimittajista oli kuitenkin lapsi tai lapsia. Suomen 
sanomalehtimiehet 1925, passim; Suomen sanomalehdistön matrikkeli 1937, passim; Lehdistön mat-
rikkeli 1954, passim. 
959 Haastattelut numerot 12 ja 14, naisia. 
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historian ensimmäinen vuorotyötä tehnyt, raskaana ollut nainen.960 Tapaus kuvaa-

kin osuvasti äitiyden ja elämäntapatoimittajuuden välistä ristiriitaa, jonka toimi-

tuspäällikkö puki sanoiksi esittäessään Heikkilälle, ettei lehtityö ollut pienten 

lasten äitien paikka961. 

Naistoimittajien määrän lisääntyminen teki raskauden ja äitiyden vähitellen 

luonnollisemmaksi osaksi toimitusyhteisöjä, ja 1960- ja 1970-luvulla äitiys sopi 

toimittajakuvaan jo aikaisempaa paremmin. Äitiyslomalle jäämisestä tuli normaa-

li käytäntö, ja 1960-luvun Toimittajasopimuksissa synnytysloman pituudeksi 

määriteltiin 1–3 kuukautta riippuen siitä, kuinka kauan toimittaja oli työskennellyt 

alalla962. 1970-luvun kuluessa äitiyslomaa pidennettiin edelleen yhteiskunnan 

muilla aloilla tapahtuneen kehityksen mukaisesti.963 Vuoden 1979 työehtosopi-

musneuvotteluissa äitiysloman pituudeksi esitettiin jo neljää kuukautta, jos työ-

suhde oli kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta.964 Sosiaalisten 

etuuksien paranemisen rinnalla myös mieskollegoiden suhtautuminen naisten 

raskauteen koki muutoksia. 1960-luvulla toimituksen päällikkö saattoi vielä kiin-

nittää huomiota siihen, kuinka joku naistoimittajista oli ”aina äitiyslomalla”965. 

Sen sijaan 1970-luvulla oli jo mahdollista, että nainen huomasi äitiyslomalta pa-

lattuaan saaneensa ylennyksen.966 

Parantuneista sosiaalisista etuuksista huolimatta äitiys ja perheen perustami-

nen eivät varsinaisesti haastaneet elämäntapatoimittajuuden ihannetta. Haastatel-

lut toimittajanaiset eivät esimerkiksi käyneet aktiivista keskustelua äitiyslomien 

pituudesta vaan sopeuttivat oman elämänsä vastaamaan vallinneita käytäntöjä967. 

Ammatillisen kulttuurin ja siihen liittyneiden ajattelutapojen sisäistäminen näkyi 

erityisen selvästi kahdessa päällikköasemaan 1960- ja 1970-lukujen taitteessa 

nousseen naisen haastattelussa, joissa pohdittiin äitiyteen liittyneitä etuja ja vel-

vollisuuksia. Toinen haastateltavista piti itsestään selvänä sitä, etteivät hänen 

                                                        
960 Wilenius & Isaksson 1996b, 147. 
961 Ibidem. 
962 Ks. esim. ”Toimittajasopimus. Journalistavtal”. Sanomalehtimies – Journalisten 3/1965, 4–
8; ”Toimittajasopimus”. Sanomalehtimies – Journalisten 3/1966, 9–11; Toimintakertomus Suomen 
Sanomalehtimiesten Liiton 48. toimintavuodelta 1968. SJLYA. 
963 Ks. esim. SSL:n toimintaohjelma 1974–1977. Liittokokousasiakirjoja 1974. Liite 2. Kotelo 1. 
SJLAII. KA; Liite pöytäkirjaan liittovaltuuston kokouksesta 7.4.1975. Kotelo 16. SJLAII. KA; Muis-
tio tarkistusesityksistä kevään 1976 neuvotteluihin. Kotelo 28. SJLAII. KA; Selvitys vuoden 1974 
liittokokouksen päätösten toteutumisesta. Liittokokousasiakirjoja 1977. Kotelo 2. SJLAII. KA. 
964 Työehtosopimuksen tarkistusesitykset 1979. Kotelo 31. SJLAII. KA. 
965 Haastattelu numero 14, nainen. 
966 Haastattelut numerot 15 ja 33, naisia. 
967 Ks. esim. haastattelut numerot 1, 12, 15, 29, 30 ja 35, naisia. 
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alaisenaan työskennelleet naiset olleet koskaan jääneet kotiin lapsen sairastumisen 

vuoksi.968 Toinen informanteista puolestaan pohti, kuinka pidentyneet äitiyslomat 

olivat tulleet pienelle lehdelle kalliiksi, vaikka olivatkin äitien näkökulmasta hyvä 

asia.969 Nykyhetkestä käsin informantit saattoivat kuitenkin pohtia, olivatko hei-

dän lapsensa mahdollisesti kärsineet äidin työstä. Itä-Suomessa pitkän toimitta-

jauran tehnyt nainen kirjoitti seuraavasti: 

Lasten hoitoon tarvittiin kotiapulainen, sillä nykyisen järjestelmän kaltaisia 

päivähoitopaikkoja ei ollut. Mieheni oli X:n urheilutoimittajana vuorotyössä 

ja joskus parikin viikkoa kestäneillä kisamatkoilla, ja minun menoni määrit-

tyivät tapahtumien mukaan. Kun syttyi arvaamaton tehdaspalo, tehtiin nai-

lonsukkamurha tai jäljitettiin lennoston pudonnutta Migiä, josta lentäjä pe-

lastui heittoistuimella, ei reportterilla ollut varaa aikailla ja ryhtyä vaipan-

vaihtoon. En tiedä miten lapseni lienevät kärsineet. Kunnon ihmisiä heistä 

kuitenkin tuli ja toisesta vieläpä toimittaja.970 

Naispuoliset informantit eivät varsinaisesti muistaneet kokeneensa kahden roolin 

aiheuttamaa ristiriitaa,971 mutta kaksi haastateltavista viittasi ohimennen siihen, 

ettei äitiyden ja toimittajan ammatin yhdistäminen sujunut aina täysin kivuttomas-

ti.972 Ammatistaan naiset eivät kuitenkaan olleet valmiita luopumaan, ja näin ollen 

perhe-elämä oli sopeutettava vastaamaan maskuliinisesti määrittyneen toimittaja-

käsityksen vaateita. Anna-lehdessä haastateltu kahden lapsen äiti, television viih-

detoimituksen toimittaja Anja-Maija Leppänen kommentoi vuonna 1970 teemaa 

seuraavasti: 

Periaatteessa tätä työtä tekevän ihmisen ei pitäisi olla naimisissa. Kun pai-

niskelee jonkin ohjelman kanssa, siihen eläytyy joskus niin, että on vaikeaa 

siirtyä määräaikaan perheenäidiksi.973 

Samana vuonna television uutistoimituksessa työskennellyt Liisa Laine kertoi 

Katso-lehden toimittajalle, kuinka hänen miehensä ja alle kouluikäinen lapsensa 

olivat sopeutuneet äidin työrytmiin. Kotiin nainen ehti usein vasta illalla yhden-

toista jälkeen, perheenäidin velvollisuudet hoituivat aamupäivisin.974 

                                                        
968 Haastattelu numero 12, nainen. 
969 Haastattelu numero 34, nainen. 
970 Kirjoitus numero 35, nainen. 
971 Ks. esim. haastattelut numerot 1, 7, 14, 15, 17, 23, 24, 29, 30 ja 33, naisia. 
972 Haastattelut numerot 12 ja 35, naisia. 
973 Maija-Liisa Mattsson, ”Työni on viihdettä”. Anna 6/1970, 52–53. 
974 Antero Laine, ”Liisa Laine – nainen uutismiesten joukossa”. Katso 27/1970, 44–45. 
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Perhe-elämän sopeuttaminen vastaamaan työelämän vaateita ei näytä olleen 

yksinomaan toimittajanaisille tyypillistä. Harriet Silius siteeraa naisjuristeja käsit-

televässä kirjassaan haastateltavaa, joka kommentoi 1960- ja 1970-luvun lyhyitä 

äitiyslomia. Naisjuristin mukaan lasten ja työn yhdistämisessä ei ollut koskaan 

ollut kyse valinnasta, vaan se oli ollut itsestäänselvyys, johon hänen tapaukses-

saan esimerkkiä olivat näyttäneet työn ja perhe-elämän onnistuneesti yhdistäneet 

äiti ja isoäiti.975 Riitta Jallinoja on puolestaan muistuttanut korkeasti koulutetuilla 

naisilla olleen Suomessa pitkät perinteet perheen ja työn yhdistämiseen.976 Tämä 

näkyi myös Tarja Savolaisen tutkimuksessa, jonka kohteena olleilla naisohjaajilla 

äitiys ei muodostunut 1930–1950-lukujen Suomessa uran esteeksi.977 Suomalaista 

äitiyttä tutkinut Ritva Nätkin onkin huomauttanut pohdinnan äitiyden ja työssä-

käynnin yhdistämisen vaikeudesta kuuluvan vasta modernin, koulutetun naisen 

puheeseen.978 On kuitenkin syytä ottaa huomioon, että edellä mainitut esimerkki-

tapaukset edustivat lähinnä korkeasti koulutettuja naisia. Kaikille suomalaisille 

naisille äitiyden ja työn yhdistäminen ei 1960- ja 1970-luvulla ollut itsestäänsel-

vyys. Joukkoviestimissä kiivaana käyneessä keskustelussa koti- ja virkaäitiydestä 

esitettiin paitsi naisten oikeuksiin myös lasten asemaan liittyneitä puheenvuoro-

ja.979 

Kotiapulainen tai sukulaisten apu oli niin 1960- kuin 1970-luvullakin useille 

toimittajanaisille edellytys lasten ja työn yhdistämiseen.980 Työpaikalla lastenhoi-

to-ongelmista ei haastateltujen mukaan keskusteltu, mutta työtovereita saatettiin 

tarvittaessa käyttää lastenhoitoapuna.981 Työn epäsäännöllisestä luonteesta johtuen 

toimittajanaiset näyttävätkin poikenneen Riitta Auvisen vuonna 1968 saamista 

tutkimustuloksista, joiden mukaan ainoastaan 10 prosenttia ansioäideistä sai ul-

kopuolista tai sukulaisten apua kodinhoitamiseen982. Paikallisina kirjeenvaihtajina 

tai vapaina toimittajina työskennelleiltä naisilta perhe-elämä edellytti myös kykyä 

löytää kirjoittamiselle rauhallinen aika. Esimerkiksi Kuopiossa toimittajana työs-

kennellyt, lastenkirjailijana paremmin tunnettu Elina Karjalainen ratkaisi perhe-

                                                        
975 Silius 1992, 172. 
976 Jallinoja 1984, 100.  
977 Savolainen 2002, 84–85, 154. 
978 Nätkin 1993, 166. 
979 Ks. esim. Koskela 2011, passim. 
980 Ks. esim. haastattelut numerot 7, 12, 14, 17, 23, 29 ja 33 naisia. Ks. myös Riitta Lindegren, ”Nai-
sena olemisen osa”. Anna 16/1969, 14–15, 54; ”Ellun ääni Savosta”. Antenni 21/1969, 6–7; Anna-
Liisa Karvonen, ”Kasvot eivät riitä kertomaan”. Me naiset 13/1970, 34–37; Anna-Liisa Karvo-
nen, ”Aina sunnuntaisin pyykille”. Me naiset 28/1970, 14–15. 
981 Ks. esim. haastattelut numerot 5, 7 ja 29, naisia. 
982 Auvinen 1968, 58. 
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velvollisuuksien ja työnteon välisen suhteen kirjoittamalla öisin, kuten käy ilmi 

seuraavista katkelmista: 

Ne sanovat, että äiti takoo taas, kun minä kirjoitan jotain juttua. Yleensä kir-

joitan iltayöt alhaalla verannalla kun muu perhe nukkuu yläkerrassa, sanoo 

Ellu.983 

Joskus 22 aikaan pääsen työpöytäni ääreen setvimään päivän aikana kerty-

nyttä saalista. Työtä jatkuu jonnekin kello yhteen saakka, jonka jälkeen alkaa 

lukeminen… minä näet olen meidän piispamme Olavi Kareksen kanssa siinä 

samaa mieltä, että yöt ovat lukemista varten.984 

Elina Karjalaisen valinta keskittyä äidin velvollisuuksiin ilta-aikaan ja kirjoittaa 

jutut valmiiksi yöllä tuntuu nykylukijasta raskaalta, mutta jälkimmäisen sitaatin 

lukemista käsittelevä kommentti antaa viitteitä siitä, ettei Karjalainen itse kokenut 

yöllä työskentelyä ongelmaksi. 

Työlle omistautumista ei tulisi nähdä yksinomaan rakenteena, johon naistoi-

mittajien oli pakko sopeutua, vaan se saattoi olla Elina Karjalaisen tavoin vapaa 

valinta tai jopa mahdollisuus toteuttaa naiseutta toisin. Eräs haastateltava kertoi 

esimerkiksi odottaneensa töihin pääsyä äitiysloman jälkeen, koska hän ei kestänyt 

enää olla pelkkä kodinhoitaja985. Toinen vastaaja taas viittasi huonoihin ruoanlait-

totaitoihinsa,986 mikä omalta osaltaan kertoo kodin ja työn välisistä arvostuserois-

ta. Kalevan toimittaja Kaarina Oittinen puolestaan kommentoi henkilöstölehden 

haastattelussa vuonna 1978, kuinka vuosi kotiäitinä riitti hänelle.987 Toimittajan 

ammatti näyttäytyikin aineistossa myös pakopaikkana perinteisesti naiseuteen 

liittyneistä velvollisuuksista. Näkökulma korostuu, kun toimittajanaisten koke-

muksia peilaa Riitta Auvisen vuonna 1968 haastattelemien ansio- ja kotiäitien 

mielipiteisiin. Auvisen mukaan haastatelluista naisista yli 80 prosenttia suhtautui 

kielteisesti pienten lasten äitien työssäkäymiseen988. Toimittajien keskuudessa 

suhtautuminen ei kuitenkaan ollut samalla tavoin kielteistä. Ammatti kiinnosti 

muutenkin itsenäisiä naisia, jotka kaipasivat elämäänsä vaihtuvuutta989. Infor-

                                                        
983 ”Ellun ääni Savosta”. Antenni 21/1969, 6–7. 
984 ”Viikon kierros”. Antenni 19/1966, 9. 
985 Haastattelu numero 23, nainen. 
986 Haastattelu numero 7, nainen. Samasta teemasta ks. myös Anja Penttisen haastattelu. SJLV94. 
SJLYA; Sirkka Lassila, ”Mirja Sassin ullakko salonki”. Anna 24–25/1969, 16–17. 
987 ”Kaarina vaihtoi tiedottajasta toimittajaksi”. Kaleva Katsaus 2/41 1978, 5. 
988 Auvinen 1968, 93–94. 
989 Ks. esim. haastattelut numerot 1, 7, 12, 21, 23, 24 ja 30, naisia; kirjoitukset numerot 15, 28 ja 35, 
naisia; Anja Penttisen ja Maire Vaajakallion haastattelut. SJLV94. SJLYA. Ks. myös Tuula Saarikos-
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manttien kertomuksissa toistuvasti esiintynyt positiivinen kuva ammatin vapau-

desta kiteytyy seuraavassa pätkässä edellä mainitsemani Kaarina Oittisen haastat-

telua: 

Työ on tarpeeksi vaihtelevaa, koskaan ei tiedä aamulla, mikä odottaa, mitä 

päivän aikana joutuu tekemään. Se tuo vähän jännitystä elämään, naureske-

lee Kaarina. Hänen mielestään olisi ”kauheaa” tehdä aina samaa työtä aa-

mukahdeksasta neljään.990 

Onkin hyvä muistaa, etteivät naistoimittajat välttämättä kokeneet miesten määrit-

telemiä ihanteita ongelmaksi, kuten eivät myöskään kaikki miehet halunneet pitää 

yllä näitä käytäntöjä. Toimittajakunta koostuikin moninaisista ja usein keskenään 

ristiriitaisista äänistä, jotka mukautuivat tai haastoivat elämäntapatoimittajuuden 

ihanteen sen mukaan, kokiko kyseinen henkilö työlle omistautumisen mielek-

kääksi vai ei. 

Ammattiin liittynyt emansipatorinen ulottuvuus ei tarkoittanut kuitenkaan si-

tä, että naistoimittajien olisi aina ollut mahdollista hyödyntää sitä. Sukupuolittu-

neet roolit näkyivät esimerkiksi lastenhoitoon liittyneissä järjestelyissä. Lapsen 

sairastuminen tai töiden jälkeiset lastenhoitovelvollisuudet olivat aineiston perus-

teella lähes yksinomaan naistoimittajille päänvaivaa aiheuttaneita ongelmia, kun 

taas miestoimittajilla mahdolliset lapset kuuluivat aviovaimon tehtäväpiiriin991. 

Vastaavia tuloksia on saatu kansainvälisissä, toimittajan ammattia käsitelleissä 

tutkimuksissa,992 ja tilanne vastasi toki laajemminkin 1960- ja 1970-lukujen Suo-

messa vallinneita käsityksiä naisten ja miesten tehtävistä. Vaikka 1960-luvun 

jälkipuoliskolla roolikeskustelua ajaneen Yhdistys 9:n tavoitteena oli ollut muut-

taa myös isän roolia,993 perinteiset näkemykset aviopuolisoiden välisestä tehtä-

vänjaosta vaikuttivat edelleen 1970-luvulla. Esimerkiksi vuonna 1978 lähetetyssä 

ohjelmassa Heikki Rinne kertoi toimittajana olleelle Asta Heickellille ihmisten 

suhtautumisesta päätökseensä jäädä koti-isäksi seuraavaan tapaan: ”Kyllä sitä 

kummasteltiin ja toisin paikoin kierrettiin niin kuin jonkun vaikean tarttuvan tau-

din saanutta ihmistä. Sitä ei kerta kaikkiaan käsitetty. Monet eivät sitä ymmärrä 

                                                                                                                                    
ki, ”Päivätarjotin. Päivän Peili. Ajankohtainen Studio”. Anna 17/1966, 44–45; Jari Kunnas, ”Anna-
Liisa murtaa äänivallin”. Anna 48/1965, 42–43; Anna-Liisa Karvonen, ”Kasvot eivät riitä kertomaan”. 
Me naiset 13/1970, 34–37; Anna-Liisa Karvonen, ”Aina sunnuntaisin pyykille”. Me naiset 28/1970, 
14–15. 
990 ”Kaarina vaihtoi tiedottajasta toimittajaksi”. Kaleva Katsaus 2/41 1978, 5. 
991 Ks. esim. haastattelut numerot 13, 15, 18, 26, 32 ja 35, naisia ja miehiä. 
992 Ks. esim. Melin 2008, 91–95; Robinson 2005, 82–83; Skard 1984, 108. 
993 Ks. esim. Mickwitz 2008, 30–31, 34–37. 
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tänä päivänäkään, tällaista muutosta.”994 Jokseenkin edistyksellisistä näkemyksis-

tään huolimatta lapsen hoitaminen vuoden ikään asti kuului myös Rinteen mu-

kaan ensisijaisesti naiselle. Samana vuonna radio- ja televisiotoimittajana työs-

kennellyt Jukka Pakkanen kuvaili Katso-lehden haastattelussa tunteitaan vapaaksi 

kirjoittajaksi ja koti-isäksi jäämisestä seuraavasti: 

Kyllä se vaatii alussa sopeutumista, onhan se miehelle poikkeava tilanne. Ei-

vät naapurit huomautelleet tai katselleet pitkään, olen vain itse tuntenut 

niin.995 

Toimittajanaisilla ei sukupuolensa vuoksi ollut aina mahdollista vastata elämänta-

patoimittajuuden ihanteeseen, mutta työn keskivertosuomalaisen arjesta poiken-

nut luonne jätti heidät myös perinteisen naisen roolin ulkopuolelle. Ammatillisen 

identiteetin ja yhteiskunnassa vallinneiden roolikäsitysten välinen ristiriita käy 

ilmi muun muassa toimittaja Maire Varhelan kuvatessa Anna-lehden haastattelus-

sa ammattiaan seuraavasti: 

Ystävättäreni huokailevat joskus että ”kyllä sinun kannattaa kun saat aina is-

tua lounailla ja juhlia”. Eivät he ymmärrä, että ’juhliminen’ voi olla työtä ja 

että nautinto voi olla hyvinkin kaukana. Jos mies ei tuntisi toimittajavaimon 

työtä ja päinvastoin, voisi syntyä ikäviäkin erimielisyyksiä.996 

Varhela viittasi kommentissaan molempiin sukupuoliin esittäessään, että toimitta-

jan olisi syytä avioitua toisen toimittajan kanssa, koska vain toimittajat pystyivät 

ymmärtämään työn kokonaisvaltaista luonnetta. Teema toistui kuitenkin myös 

muistitiedossa muutaman haastateltavan viitatessa toimittajien korkeisiin avioero-

lukuihin997. Naistoimittajien kohdalla avioliittojen kariutumista selitettiin nimen-

omaan työn itsenäisellä luonteella, joka kotioloissa saattoi johtaa konfliktiin 

aviomiehen perinteisempien asenteiden kanssa. Aikakauslehdessä 1960-luvulla 

uransa aloittanut toimittajanainen pohti esimerkiksi seuraavasti: 

Aika vaikee olla, erittäin itsenäisesti hoitaa hommansa ja haastatella suurin 

piirtein jotain talousanalyytikkoa ja sitt mennä kotiin laittaan miehelleen pe-

                                                        
994 Haastattelu lähetetty uudestaan 11.5.2011 osana YLE Radio1:n ohjelmaa ”Radiopersoona Asta 
Heickell. Suomalainen isä”. 
995 Anna-Kerttu Wiik, ”Jukka Pakkanen jäi koti-isäksi”. Katso 19/1978, 6–9. 
996 Anna-Liisa Karvonen, ”Aviopuolisot samalla työsaralla”. Anna 10/1966, 22–25. 
997 Ks. esim. haastattelut numerot 16, 21 ja 24, naisia ja mies. Samasta teemasta ks. myös Riitta Heis-
kanen, ”Aku Ankka sai Kirstistä uuden äidin”. HESA 5/1978, 8–10. 
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runoita. Mä luulen, ett toss kohtaa on kans voinu olla vähän sopeutumisvai-

keuksia.998 

Perheen ja työn yhdistäminen helpottuu 

Toimittajien työaikaolot alkoivat täsmentyä 1960-luvun puolivälistä lähtien, jol-

loin työaika muun muassa sidottiin säännöllisiin vuoroihin, ja kahden viikon 

enimmäismääräksi määriteltiin aluksi 88 työtuntia.999 Kuitenkin vasta vuonna 

1967 solmitussa ensimmäisessä työehtosopimuksessa päiväkohtainen tuntimäärä 

rajoitettiin kahdeksaan tuntiin ja kahden viikon työajaksi määriteltiin korkeintaan 

80 tuntia. Samanaikaisesti työviikko lyheni viiden päivän mittaiseksi.1000 Toisin 

sanoen liiton aktiivinen toiminta toimittajien työolojen parantamiseksi muutti 

työn luonnetta säännönmukaisemmaksi. Tämä ei tarkoittanut kuitenkaan elämän-

tapatoimittajuuden ihanteen romuttumista, kuten olen luvussa 2.2.1. tuonut esiin. 

Myös nuorempi toimittajapolvi näki ammatin usein eräänlaisena kutsumuksena, 

ja työ määritti hyvin vahvasti heidän vapaa-aikaansa. Ammatillisen roolin koros-

tuminen näkyi selkeästi Sirkka Minkkisen vuonna 1971 tekemästä selvityksestä, 

jonka mukaan 49 prosenttia Yleisradion toimittajista pyrki vapaa-ajalla lisäämään 

ammattitaitoaan ja hankkimaan työssään tarpeellisia tietoja. Ainoastaan 8 prosent-

tia toimittajista koki, ettei työ säädellyt millään tavalla heidän vapaa-ajan harras-

tuksiaan.1001 Kyse ei ollut yksinomaan suomalaisille toimittajille leimallisesta 

piirteestä, sillä työlle omistautuminen on nähty toimittajuuteen olennaisesti kuu-

luneena osana myös eri aikakausia käsittelevissä kansainvälisissä tutkimuksissa. 

Esimerkiksi Ruotsissa toimittajuus näyttäytyi 1960-luvulla elämäntapana, johon 

epäsäännölliset työajat kuuluivat erottamattomana osana1002. Norjalaiset toimitta-

janaiset kuvasivat puolestaan 1980-luvun alussa ideaalitoimittajalta vaadittavan 

valmiudessa olemista vuorokauden ympäri.1003 Mediatutkijat Deborah Chambers, 

                                                        
998 Haastattelu numero 21, nainen. 
999 Ks. esim. ”Toimittajasopimus. Journalistavtal”. Sanomalehtimies – Journalisten 3/1965, 4–
8; ”Toimittajasopimus”. Sanomalehtimies – Journalisten 3/1966, 9–11. 
1000 Ks. esim. ”Työehtosopimusratkaisu”. (pk) Sanomalehtimies – Journalisten 2/1967, 3–4; ”Työeh-
tosopimuksen soveltamisalasta ja sisällöstä”. Sanomalehtimies – Journalisten 2/1967, 7–9; ”Kertomus 
Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 46. toimintavuodelta 1966–1967”. Sanomalehtimies – Journalis-
ten 3/1967, 29–44; ”Viisipäiväiseen viikkoon”. (pk) Sanomalehtimies – Journalisten 5/1967, 3. 
1001 Minkkinen 1971, 31. 
1002 Djerf-Pierre & Löfgren Nilsson 2004, 90. 
1003 Skard 1984, 123–124. 
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Linda Steiner ja Carole Fleming puhuvatkin toimittajan ammattiin kuuluvasta 

läsnäolon kulttuurista, joka edellyttää kykyä tehdä ylipitkiä työpäiviä.1004 

Elämäntapatoimittajuuteen alkoi kuitenkin 1970-luvun Suomessa ilmaantua 

kapeita railoja. Esimerkiksi yksittäiset työnantajat pyrkivät helpottamaan työnte-

kijöidensä lastenhoidollisia järjestelyjä. Organisaation omaa päiväkotia suunnitel-

tiin ainakin Kalevassa, Mainostelevisiossa sekä Turun Sanomissa,1005 ja Sanoma 

Osakeyhtiön päiväkoti aloitti toimintansa vuonna 1975.1006 Ammattiliiton tasolla 

alettiin puolestaan herätellä keskustelua muun muassa äitiyslomien pituudesta. 

Asia oli esillä esimerkiksi kevään 1974 liittokokouksessa, jossa Helsingin Sano-

malehtimiesyhdistys esitti, että työehtosopimusratkaisuissa tulisi antaa suurempi 

painoarvo työntekijöiden turvallisuutta lisääville sosiaalipoliittisille ratkaisuille. 

Aloitteen piiriin kuuluivat paitsi työterveyslääkärin ja maksuttoman työpaikka-

ruokailun järjestäminen myös huomion kiinnittäminen äitiyslomien pituuteen. 

Aloitteessa vedottiin siihen, että äitiysloma oli liiton jäsenillä lyhyempi kuin sai-

rausvakuutukseen sisältyvä äitiysloma, sekä muistutettiin hallitusohjelmaan kuu-

luvasta tavoitteesta pidentää äitiyslomien pituutta.1007 Liittohallituksen kanta 

aloitteeseen oli kuitenkin kielteinen, sillä se koki, ettei erityistoimenpiteille ollut 

tarvetta. Syy nihkeyteen löytyy vuoden 1973 toimintakertomuksesta, josta käy 

ilmi liiton pidentäneen äitiysloman pituutta sekä helpottaneen äitiysloman saami-

sen ehtoja1008. Vuoden 1974 liittokokouksen päätösten toteutumista kartoittanees-

sa selvityksessä palkallista äitiyslomaa kerrotaan kuitenkin pidennetyn kuukau-

della.1009 

Vanhemmuuden teema oli esillä myös vuoden 1977 liittokokouksessa, jossa 

Helsingin Sanomalehtimiesyhdistys nosti agendalle kysymyksen alle 3-vuotiaiden 

lasten vanhempien oikeudesta päivätyöhön. Ohjelmavaliokunnan jäsen Eila Neva-

lainen puolestaan kiinnitti huomiota raskaana olevien naisten irtisanomissuojan 

                                                        
1004 Chambers et al. 2004, 98. Toimittajien ylipitkistä työpäivistä ks. myös esim. Hardin & Whiteside 
2009, 635–636; Robinson 2005, 87; van Zoonen 1994, 52–53. 
1005 Ks. esim. ”Henkilökunnan vuokratalot rakenteilla”. Kaleva Katsaus 8/1971, 6; ”Lapset hoitoon – 
mutta minne?” Omat Sanomat 3/1972, 13; ”Lasten päivähoito”. Kaleva Katsaus 11/1972, 2; ”Päivä-
hoitolan tulevaisuus epävarma”. Pöllöuutiset 4/1975, 7. Ks. myös haastattelu numero 33, nainen. 
1006 Ks. esim. Kirsti Toppari, ”Äiti on työssä – kuka hoitaa lapset?”. HESA 1/1974, 4–7; Kaija Olli-
la, ”Laulaen ja leikkien. Päiväkodin ensimmäinen päivä”. HESA 4/1975, 14–16; Kaija Ollila, ”Hir-
siakka ja -ukko ynnä muuta hauskaa”. HESA 7/1975, 24–25. Ks. myös ”Sanomain päiväkoti avataan”. 
Sanomia 11/1975. Ica2. SOA. PLA. 
1007 Liittokokouksen asiakirjoja 1974. Liite 6. Kotelo 1. SJLAII. KA. 
1008 Kertomus Suomen Sanomalehtimiesten Liiton toiminnasta vuodelta 1973. SJLYA. 
1009 Selvitys vuoden 1974 liittokokouksen päätösten toteutumisesta. Liittokokousasiakirjoja 1977. 
Kotelo 2. SJLAII. KA. 
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parantamiseen. Vaikka Suomen Journalistiliiton arkistosta ei löydy vastausta sii-

hen, mitä esityksille lopulta tapahtui, kertovat ne ammattikunnan piirissä tapahtu-

neesta keskusteluilmapiirin muutoksesta. Sukupuolen teeman integroituminen 

ammattiliiton harjoittamaan politiikkaan näkyi myös isyyslomakysymyksessä, 

jota käsiteltiin liiton johtavissa elimissä vuosina 1976–19781010. Liittovaltuuston 

vuonna 1978 kirjoittamassa raportissa toimintaohjelman toteutumisesta saatettiin-

kin todeta Graafisen Teollisuuden Työnantajaliiton kanssa sovitun 12 päivän 

isyyslomasta.1011 Päätös antoi myös toimittajamiehille mahdollisuuden hypätä 

pois toimituselämän kiireistä ja keskittyä hetkellisesti perheenisän rooliin. 

Yhtäältä kiinnostus vanhemmuuteen liittyneiden epäkohtien korjaamiseen se-

littyy naistoimittajien lukumäärän lisääntymisellä. Naistoimittajien tultua näky-

vämmäksi osaksi toimituksia oli työyhteisöjä päivitettävä vastaamaan myös hei-

dän tarpeitaan. Toisaalta muutokset kuvastavat yhteiskunnassa tapahtunutta kehi-

tystä, joka näkyi niin äitiyslomien pidentymisenä kuin isyysloman toteutumisena-

kin1012. Yhteiskunnassa vallinneiden arvojen ja asenteiden vähittäisen muutoksen 

merkitys näkyi myös naistoimittajien ja päättäjien välisissä suhteissa. Politiikan 

toimittajana työskennellyt mieshaastateltava esimerkiksi pohti, kuinka miehistä 

koostuneen valtaeliitin oli aluksi vaikea suhtautua siihen, että naiset olisivat työs-

kennelleet poliittisina toimittajina1013. Ammattitaidollaan sekä alkamalla vaatia 

mieskollegoidensa kanssa tasaveroista kohtelua toimittajanaiset kuitenkin raivasi-

vat tiensä politiikan ja muiden erikoissektoreiden toimittajiksi. Tämä kuitenkin 

tapahtui vasta 1980-luvun alussa, mikä ei enää kuulu tämän tutkimuksen ajallisen 

rajauksen piiriin. 

Kysymys elämäntapatoimittajuudesta on kiinnostanut lukuisia mediatutkijoita 

ja suomalaisten toimittajien kokemuksia voidaan verrata saatuihin tutkimustulok-

siin. Niiden valossa näyttää siltä, että toimittajanaisilla oli 1960- ja 1970-lukujen 

Suomessa monia muita maita paremmat mahdollisuudet vastata elämäntapatoi-

mittajuuden ihanteeseen. Ravintolakulttuurissa ei ollut Suomessa kyse vastaavasta 

herraklubista kuin esimerkiksi Isossa-Britanniassa ja Kanadassa, joissa pubikult-

                                                        
1010 Ks. esim. Muistio tarkistusesityksistä kevään 1976 neuvotteluihin. Kotelo 28. SJLAII. KA; TES-
esitykset työehtovaliokuntaan 1977. Kotelo 29. SJLAII. KA; Lausunnot kevään 1978 tarkistusesityk-
sistä. Liittohallituksen työehtovaliokunta 16.2.1978. Kotelo 30. SJLAII. KA; Kirje liittohallituksen 
jäsenille 12.6.1978. Kotelo 30. SJLAII. KA; Pöytäkirja liittohallituksen kokouksesta 13.9.1978. Kote-
lo 30. SJLAII. KA. 
1011 Liittohallituksen raportti vuosien 1977–1980 toimintaohjelman toteutumisesta 1.11.1978 mennes-
sä. Kotelo 30. SJLAII. KA. 
1012 Ks. esim. Haataja 2007, 14–16. Ks. myös Bergholm 2011, 33. 
1013 Haastattelu numero 27, mies. 
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tuuri rakentuu yhä edelleen miesten homososiaalisena verkostona.1014 Toimittajina 

työskennelleet naiset eivät myöskään yleensä luopuneet urastaan lasten synnyttyä, 

vaan palasivat työelämään äitiysloman jälkeen.1015 Tässä suhteessa suomalainen 

toimittajakunta poikkesi merkittävistä monista muista länsimaista, joissa naistoi-

mittajien on todettu useimmiten luopuvan kokonaan perheen perustamisesta tai 

jättäytyvän pois työelämästä lasten syntymän jälkeen1016. Suomalaiset naistoimit-

tajat eivät myöskään tehneet osa-aikatyötä perhesyistä johtuen,1017 mikä osaltaan 

lienee vahvistanut heidän asemaansa ammattikunnassa. Esimerkiksi Torild Skar-

din 1980-luvun alussa haastattelemat norjalaiset toimittajanaiset saattoivat siirtyä 

osa-aikatyöhön lasten ollessa pieniä, mutta kokivat sen heikentäneen asemiaan 

työmarkkinoilla1018. 

Nuorten toimittajanaisten siirtymistä pois alalta on useissa tutkimuksissa pe-

rusteltu heidän miehiä suuremmilla vaikeuksilla yhdistää ura ja perhe-elämä toi-

siinsa.1019 Pohdittaessa syitä siihen, mikä teki 1960- ja 1970-lukujen suomalaisista 

toimittajanaisista poikkeuksellisia suhteessa heidän angloamerikkalaisessa maa-

ilmassa yhä edelleen työskenteleviin kollegoihinsa, on vastausta haettava kahdelta 

taholta. Yhtäältä tilannetta selittää 1970-luvulla kehittynyt päivähoitojärjestel-

mä,1020 joka helpotti äitiyden ja työssäkäynnin yhdistämistä. Vastaavaa selitystä 

on käyttänyt ruotsalaisia, englantilaisia ja skotlantilaisia toimittajia vertaillut 

Margareta Melin, jonka mukaan ruotsalaisten naistoimittajien paremmat mahdol-

lisuudet yhdistää työ ja perhe selittyvät Isoa-Britanniaa kehittyneemmällä van-

hempainvapaa- ja päivähoitojärjestelmällä.1021 Samaa selitystä on käyttänyt nais-

                                                        
1014 Ks. esim. Chambers et al. 2004, 98; Delano 2003, 276–277; Melin 2004, 209; Melin 2008, 106–
108; Robinson 2008b, 132; Robinson 2005, 87; Smith 1980, 244. 
1015 Aineistoon ei kuulu yhtään esimerkkiä, jossa naishaastateltava olisi luopunut ammatistaan lasten 
syntymän vuoksi. Siirtyminen osa-aikaiseen työhön tai jättäytyminen freelanceriksi ei näytä myöskään 
olleen suomalaisille toimittajanaisille tavanomainen ratkaisu, sillä ainoastaan yksi tämän tutkimuksen 
vastaajista siirtyi 1980-luvun alussa kolmannen lapsen syntymän jälkeen muutamaksi vuodeksi free-
lancer-toimittajaksi. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö alalta olisi voinut siirtyä naisia perheen perustamisen 
seurauksena. Heitä ei ole kuitenkaan tässä tutkimuksessa ollut mahdollista tavoittaa. 
1016 Ks. esim. Chambers et al. 2004, 98–99; Claringbould et al. 2004, 710, 714; Delano 2003, 281–
282; Dorer 2008, 114; Gröttrup 1988, 47; Kim 2006, 136; Robinson 2005, 82; Robinson 2008a, 38; 
Ross 2004, 145; McGregor 2006, 30; Melin 2008, 91–92; van Zoonen 1994, 53; van Zoonen 1988, 37. 
1017 Osa-aikatyöstä muissa maissa ks. esim. Delano 2003, 284; North 2009a, 54–55; Melin 2008, 92; 
Melin-Higgins 2003, 63; Ross 2004, 145. 
1018 Skard 1984, 97–98, 106–107. 
1019 Ks. esim. Melin 2004, 210; van Zoonen 1998, 38; van Zoonen 1994, 53. 
1020 Ks. esim. Bergholm 2012, 31–34; Julkunen 1994, 195–198.  
1021 Melin 2008, 91. Isossa-Britanniassa naisten työurien on todettu heikon päivähoitojärjestelmän 
takia olevan kaikilla sektoreilla katkonaisempi kuin muissa länsimaissa. Delano 2003, 283. 
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juristeja tutkinut Harriet Silius.1022 Toimittajan ammatti ei näytä kuitenkaan olleen 

este äitiydelle myöskään ennen päivähoitojärjestelmän kehittymistä. Vastausta 

onkin etsittävä myös suomalaisille ja suomalaiselle työelämälle ominaisista piir-

teistä. Naisten vahvaa edustusta työelämässä on selitetty muun muassa maan pit-

kään jatkuneella agraarisuudella. Vaikka maaseudun naisilla ja miehillä oli omat 

tehtävänsä, työskentelivät he rinnakkain, ja tämän yhteistoiminnan on nähty siir-

tyneen palkkatyöhön.1023 Sotavuodet puolestaan avasivat työelämän naisille ai-

empaa laajemmin, eivätkä he tämän jälkeen enää laajassa mittakaavassa siirtyneet 

takaisin kotirouviksi.1024 Henrika Zilliacus-Tikkasen mukaan naistoimittajien 

kyvyttömyys nähdä käytännön ongelmia työn ja perheen yhteensovittamisessa 

onkin selitettävissä suomalaisnaisiin perinteisesti liitetyllä vahvuudella huolehtia 

sekä perheestä että työstä1025. 

Kulttuuristen selitystekijöiden merkitys saa vahvistusta, kun suomalaisen 

toimittajakunnan rinnalla tarkastelee israelilaisia toimittajia. Kansainvälisistä 

tutkimuksista poiketen israelilaisten toimittajanaisten on todettu suomalaisten 

kollegoidensa tavoin kyenneen yhdistämään toimittajan työ äidin rooliin. Einat 

Lachoverin mukaan tämä johtuu israelilaisen yhteiskunnan perhekeskeisyydestä, 

mikä tukee naisten työssäkäyntiä kaikilla yhteiskunnallisen elämän aloilla.1026 

Vahvuuden kulttuuria ei ole kuitenkaan mahdollista käyttää kaiken kattavana 

selityksenä, sillä verrattaessa toimittajanaisia miesvaltaisella metsäalalla työsken-

nelleisiin naisiin nähdään ammattialan osaltaan vaikuttaneen naisten tekemiin 

valintoihin myös Suomessa. Leena Paaskosken mukaan valtaosa metsäammatti-

laisiksi kouluttautuneista naisista siirtyi aina 1970-luvulle asti muutaman työsken-

telyvuoden jälkeen alalta toisiin tehtäviin tai jäi hoitamaan kotia1027. Vaikka met-

säala oli toimittajan ammattia selkeämmin miesten hallitsema ammattiala vielä 

1960-luvulla, vertailu Paaskosken tutkimustuloksiin kertoo osaltaan siitä, että 

toimittajiksi hakeutuneet naiset kokivat ammatin sen maskuliinisista piirteistä 

huolimatta omakseen. 

                                                        
1022 Silius 1992, 168. 
1023 Ks. esim. Julkunen 1990, 14–16; Rantalaiho 1994, 16–17; Strandell 1984, 228–231. 
1024 Kotiäiti-instituutiolle ei muodostunut toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa koskaan vastaa-
vaa merkitystä kuin sillä oli monissa muissa Euroopan maissa. Ks. esim. Julkunen 1990, 20–24; Silius 
1992, 172; Strandell 1984, 128. Ks. myös Zilliacus-Tikkanen 2008, 140. 
1025 Zilliacus-Tikkanen 2008, 147. 
1026 Lachover 2008, 194. 
1027 Paaskoski 2006, 1–2; Paaskoski 2008, 176. 
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3.2 Toimituksissa neuvotellaan feminiinisyydellä ja 
maskuliinisuudella 

Miesvaltaisissa organisaatioissa työskennelleistä naisista kertoneita narratiiveja 

tutkineet Silvia Gherardi ja Barbara Poggio ovat muistuttaneet kertomusten sisäl-

tävän aina lukuisia diskursiivisia yhteisöjä, joilla saattaa olla keskenään ristiriitai-

sia näkemyksiä sukupuolen merkityksistä työyhteisössä.1028 Näenkin toimitukset 

paikkoina, joissa eri tavoin asemoituneet toimittajat neuvottelivat siitä, miten 

toimittajan ammatin kytkeytyminen sukupuoleen tulisi ymmärtää. Minkälaisia 

taktiikoita 1960- ja 1970-luvulla työskennelleet suomalaiset toimittajanaiset 

omaksuivat miesvaltaisissa toimituksissa työskentelemiseen, ja miten toimitusten 

miehet asennoituivat naisten aikaisempaa näkyvämpään asemaan toimituksissa? 

Naisten omaksumat taktiikat olen nimennyt mukautumiseksi ja haastamiseksi, 

kun taas miesten suhtautuminen muuttuneeseen tilanteeseen jakautuu sovinismiin 

ja profeminismiin, joiden väliin jää enemmistöä edustanut mediaanimiesten ryh-

mä. 

3.2.1 Maskuliinisten käytäntöjen omaksuminen ei tee naisista 
mukautujia 

Lukuisat feministisesti orientoituneet mediatutkijat ovat analysoineet naistoimitta-

jien omaksumia taktiikoita toimia miesvaltaisissa toimitusyhteisöissä.1029 Esimer-

kiksi Margareta Melin on löytänyt neljä taktiikkaa, joita ovat naistoimittajan ole-

minen yksi pojista tai yksi tytöistä, alalta pakeneminen tai seksikkään marionetin 

roolin omaksuminen.  Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat hänen mukaansa naiset, 

jotka ovat sisäistäneet ammatillisen kulttuurin toimintamallit, kun taas yksi tytöis-

tä -taktiikkaa noudattavat toimittajat muodostavat oman feminiinisiin arvoihin 

nojaavan alakulttuurinsa kyseenalaistaen vallitsevat maskuliinisesti määrittyneet 

toimittamisen tavat käytännön työssä tekemillään valinnoilla. Alalta pakenijat 

vastustavat vallitsevaa ammatillista kulttuuria siirtymällä uutistoimituksista free-

lancereiksi, journalismin opettajiksi tai tiedotustehtäviin. Seksikkäät marionetit 

puolestaan tyytyvät heille määrättyyn rooliin naisten aiheiden tekijöinä eivätkä 

kyseenalaista vallitsevia journalistisia konventioita.1030 

                                                        
1028 Gherardi & Poggio 2007, 170. 
1029 Ks. esim. de Bruin 2004, 9–14; van Zoonen 1998, 33–34, 37, 45–46. Näkökulman soveltamisesta 
ks. myös Kurvinen 2009, 180–185; Löfgren Nilsson 2010, 6. 
1030 Melin 2008, 219–220; Melin-Higgins 2004, 211–215; Melin-Higgins 2003, 59–63. 
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Vastaavantyyppistä jaottelua on käytetty muita ammattiryhmiä käsittelevissä 

tutkimuksissa,1031 joskin tutkijat ovat löytäneet myös muunlaisia jaottelun tapoja. 

Mary Kinnearin mukaan miesvaltaisissa yhteisöissä toimivat naiset voivat esi-

merkiksi valita yhden neljästä strategiasta. He voivat eristäytyä omaksi lokerok-

seen, suoriutua töistään ylitunnollisesti, omaksua innovaattorin roolin tai alistua 

kohtaloonsa työyhteisön marginaalisena jäsenenä.1032 Osin yhteneväinen tämän 

jaottelun kanssa on mediatutkija Monika Djerf-Pierren näkemys, jonka mukaan 

toimittajanaiset voivat valita joko kilpailemisen, erikoistumisen tai laajentumisen. 

Kilpailuasetelman valinneet naiset omaksuvat Margareta Meliniä lainaten yksi 

pojista -taktiikan, kun taas erikoistuminen näyttäytyy yhtenä yksi tytöistä  

-taktiikan muotona. Sen sijaan laajentuminen on yhteneväinen Mary Kinnearin 

jaottelun innovaattorin roolin kanssa, sillä siinä toimittajanaiset raivaavat itselleen 

tilaa toimittajakunnassa esittelemällä uusia aihepiirejä tai juttutyyppejä.1033 

Yhtäläisiä piirteitä sekä Melinin, Kinnearin että Djerf-Pierren havaitsemien 

taktiikoiden kanssa on löydettävissä 1960- ja 1970-lukujen suomalaisista toimi-

tuksista, vaikka historiallisen ja kulttuurisen kontekstinsa vuoksi niitä ei olekaan 

mahdollista soveltaa sellaisenaan. Ongelmalliseksi edellä esitetyt jaottelut tekee 

tutkimukseni kannalta kuitenkin se, että naistoimijoiden maskuliinisesti määritel-

tävissä oleva käyttäytyminen nähdään niissä varsin yksioikoisesti vallitseviin 

työskentelykulttuureihin mukautumisena. Väitän, että niin toimitusten naispuoli-

silla jätkillä kuin perinteisen naisen roolin omaksuneilla toimittajillakin oli 1960- 

ja 1970-lukujen Suomessa mahdollisuus sekä mukautua että haastaa vallinneeseen 

ammatilliseen kulttuuriin sisäänkirjoittautuneet sukupuolten eroa tuottaneet käy-

tännöt. Yhdysvaltalaista tutkimusta mukaillen oman aineistoni toimittajanaiset 

näyttäytyivät ennemminkin uratyytyväisinä kuin uraskeptikkoina,1034 mikä selittää 

                                                        
1031 Esimerkiksi australialaisia insinööriopiskelijoita tutkineet Christopher McLean, Sue Lewis, Jane 
Copeland, Sue Lintern ja Brian O’Neill ovat esittäneet naisopiskelijoiden reagoivan maskuliiniseen 
insinöörikulttuuriin kolmella eri tavalla. Heistä tulee joko yksi pojista, he tyytyvät perinteiseen naisen 
rooliin tai alkavat vastustaa vallitsevaa kulttuuria. McLean et al. 1997, 152–153. Historiantutkija 
Kirsti Niskanen on puolestaan erottanut 1930–1950-luvuilla vaikuttanutta taloustieteilijä, Karin 
Kockia, käsittelevässä tutkimuksessaan Kockin toiminnasta piirteitä, jotka ovat nähtävissä pyrkimyk-
sinä olla yksi pojista. Vastaavasti Kockin ystäväpiiriin kuuluneen Alva Myrdalin valinnat sijoittuvat 
Niskasen tulkintojen valossa yksi tytöistä -kategoriaan. Niskanen 2007, 66–68, 121–126. 
1032 Kinnear 1995, 164–165. 
1033 Djerf-Pierre 2007, 98. 
1034 June O. Nicholson on jakanut yhdysvaltalaiset toimittajanaiset tutkimuksessaan kahteen ryhmään, 
joista hän on käyttänyt nimityksiä career-confident ja career-conflicted. Nicholsonin mukaan ensim-
mäiseen ryhmään kuuluneet naiset olivat tyytyväisiä uraansa, kun taas jälkimmäiseen ryhmään kuulu-
neet ilmaisivat huolensa urakehityksen mahdollisuuksista. Vaikka Nicholsonin jaon pohjalla oli ni-
menomaisesti naisten kokemus uramahdollisuuksistaan, se tarjoaa yhden näkökulman tarkastella 
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haastamisnäkökulman korostumista aineistossa. Myös muistelijoiden pyrkimys 

rakentaa muisteluhetkellä menneisyydestä itselleen mielekäs kertomus1035 on 

todennäköisesti saanut heidät painottamaan haastamiseen liittyviä sankaritarinoita 

mukautumisen sijaan. 

Liikettä maskuliinisuuden ja feminiinisyyden välillä 

Mukautuminen vallitsevaan ammatilliseen kulttuuriin tarkoitti aineistossa pyrki-

mystä toimia miesvaltaisen kulttuurin muovaaman toimittajaihanteen mukaisesti. 

Mukautujat eivät kyseenalaistaneet vallinneita käytäntöjä vaan omaksuivat joko 

maskuliinisesti määrittyneen ammattiroolin tai hyväksyivät sukupuolestaan johtu-

neen asemansa naisille suunnatun journalismin tekijöinä tai sopeutuivat muuten 

työyhteisössä naiselle varattuun rooliin1036. Mukautuja saattoi toisin sanoen olla 

Margareta Meliniä lainaten joko yksi pojista tai seksikäs marionetti. Tyypillisim-

min mukautujat olivat vasta alalle tulleita nuoria naisia, jotka eivät luottaneet 

omiin kykyihinsä ja kokivat tästä johtuen olevansa vanhempia kollegojaan vä-

hempiarvoisia. He eivät kyseenalaistaneet mieskollegoidensa heidän kontolleen 

sysäämää työtaakkaa1037 ja saattoivat siirtää naiselta odotetun toiminnan malleja 

myös heitä seuranneille naiskollegoille. Eräs haastateltava esimerkiksi kertoi 

nauraen, kuinka hän antoi toiselle toimitusharjoittelijanaiselle journalismin perus-

kurssin opettaessaan tätä tiskaamaan toimituksen kahvikupit naistenhuoneen la-

vuaarissa.1038 

Mukautuja saattoi tilanteen mukaan liikkua maskuliinisen ja feminiinisen 

käyttäytymisen välillä, kuten käy ilmi sekä sanomalehti- että aikakauslehtipuolel-

la työskennelleen toimittajanaisen kirjoituksesta. Vuonna 1965 uransa kesätoimit-

tajana sanomalehdessä aloittanut nainen omaksui mitä ilmeisimmin roolinsa yhte-

nä miesvaltaisen toimitusosaston jätkistä, mistä hän muistelutilanteessa kertoi 

saaneensa mieskollegoiltaan positiivista palautetta. Hyvän jätkän rooli ei kuiten-

kaan estänyt häntä jäämästä edustamansa journalismin haaran yhdistyksen sauna-

kokousten aikana aina kiltisti listamieheksi, ettei ”tarvinnut yhden naisen takia 

järjestää erillistä saunavuoroa.”1039 Mukautuminen saattoi toisin sanoen tarkoittaa 

                                                                                                                                    
laajemminkin suomalaisten naistoimittajien kokemuksia työskentelystä miesvaltaisissa toimituksissa. 
Ks. Nicholson 2007, 39–40. 
1035 Ks. esim. Portelli 1998 [1991], 69; Korkiakangas 2006, 133. 
1036 Ks. esim. haastattelut numerot 2, 5, 6, 8, 9, 10, 20, 24 ja 33, naisia. 
1037 Ks. esim. haastattelut numerot 1, 7, 30, 33 ja 36, naisia; kirjoitukset numerot 15 ja 34, naisia.  
1038 Haastattelu numero 2, nainen. 
1039 Kirjoitus numero 18, nainen. 
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tilanteesta riippuen joko maskuliinisen käyttäytymisen omaksumista tai omalle 

sukupuolelle luontaisesti katsotun roolin mukaista toimintaa. 

Liikkuminen feminiinisyyden ja maskuliinisuuden välillä saattoi olla seuraus-

ta myös ajan tapasäännöistä, jotka näkyivät esimerkiksi toimittajien pukeutumi-

sessa. Etenkin 1960-luvulla pukeutumissäännöt tekivät selkeää eroa nais- ja mies-

toimittajien välille. Miehiltä edellytettiin solmiota ja pukua, kun taas naisilla pit-

kät housut eivät kuuluneet asiaan1040. Pukeutumissääntöjen muututtua väljemmik-

si koko suomalaisessa yhteiskunnassa myös toimittajien pukeutuminen vapautui. 

Toimittajanaisten joukkoon mahtui tämän jälkeen niin Chanel 5:tä käyttäneitä, 

korostetun naisellisesti pukeutuneita kuin maihareihin ja lippalakkiin sonnustau-

tuneita naisiakin.1041 Pukeutumisessa olikin kysymys lähinnä yksilöllisistä eroista 

sekä pyrkimyksestä sulautua joukkoon tilanteessa kuin tilanteessa, kuten käy ilmi 

seuraavasta kahden toimittajanaisen välisestä ajatustenvaihdosta. 

1) Minä muistan oikein hyvin. Kun yhden kerran minä oon kokenu olevani 

niin alipukeutunu, kun ikinä voi olla. Olin X:n kaupunginteatterissa, vihittiin 

semmonen tai otettiin vastaan. Rouva XX oli lahjottanu sinne sen suuren veis-

toksen. […] Ja sitten oli joku tämmönen patsaan vastaanotto tai joku kau-

punginteatterissa. Ja minä tulen sinne ja mull on kumisaappaat jalassa. Oli 

hirvee vesisade ollu ja minä olin jossain muualla ollu. Ja siellä koko X:n so-

sieteen rouvat pikkurilli pystyssä korkokengissä ja kampaajalta tulleena. Että 

minä katoin, että XX:n rouva ja minä olin ainoot, jotka ei ollu käyny kampaa-

jalla. Ja mull oli vielä jalassa kumisaappaat. Ja sillon minä sitten seisoin 

siellä nurkassa vaan ja yritin niin kun seiniä myöten sitten luikahtaa pois. Ja 

sillon minä ajattelin, että ”Jaaha, ei koskaan enää kumisaappaissa infoon”. 

2) Ja minä puolestani sitt taas ratkaisin tämän asian, että mä aloin jo hyvin 

varhain pukeutua mustaan. Mä olen aina, lähes aina mustissa vaatteissa. Ja 

se on sitt semmonen niin kun turva, ett voi mennä mihin tahansa, niin ei herä-

tä ainakaan niin kun huomiota.1042 

Sen sijaan ammatillista uskottavuutta toimittajanaiset eivät näytä tavoitelleen 

tavanomaista maskuliinisemmalla pukeutumisella.1043 Ainoan poikkeuksen muo-

dostivat televisiotoimittajat, jotka naishaastateltavan mukaan tavoittelivat 1960-

                                                        
1040 Ks. esim. haastattelut numerot 1, 12, 14, ja 33, naisia. Ks. myös esim. Mauno Ihamäen, Pirkko 
Kolben, Mauri Kosusen, Helena Vehkaojan ja Veikko Wennosen haastattelut. SJLV94. SJLYA. 
1041 Ks. esim. haastattelut numerot 2, 5, 9, 11, 13, 16, 17, 23 ja 33, naisia; kirjoitus numero 22, nainen. 
1042 Haastattelu numero 17, naisia. 
1043 Ks. esim. haastattelut numerot 12, 15 ja 21, naisia. 
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luvulla mahdollisimman sukupuolineutraalia olemusta. Uskottavuutta ei kuiten-

kaan tavoiteltu ammattikunnan sisällä, vaan kyse oli katsojien taholta tulleesta 

kritiikistä, joka aiheutti toimittajanaisille painetta häivyttää naiseuden merkit 

näkyvistä. 

Ensimmäinen, johon katsojat kiinnitti huomioo, oli tietysti ärsyttävyys ja se 

tyyli, millä työtänsä teki. Mutta sitt niin kun melkein yhtä tärkeenä heille [oli-

vat] ulkonäköasiat. Ja mun kohdallani mun suuri suuni oli semmonen jatkuva 

repostelun aihe. Ja se niin kun assosioitiin myöskin niin kun sellaseen törkey-

teen ja niin kun törkeeseen haastattelutyyliin.1044 

Lehdistössä varteenotettavuus ei ollut samalla tavalla sidoksissa ruumiillisuuteen. 

Esimerkiksi Helsingin Sanomien tähtitoimittajaksi kehittynyttä Maija-Liisa Hei-

niä on kuvailtu tämän muistokirjoituksessa rohkeaksi ja älykkääksi toimittajaksi, 

joka ”osasi käyttäytyä ja pukeutui aina tyylikkäästi.”1045 Kansallisarkistoon tallen-

tuneen valokuva-albumin1046 sivuilla Heini nähdäänkin huolitellusti pukeutuneena 

toimittajana, jonka kynnet olivat useimmiten lakatut, hiukset laineilla ja käsiä 

koristivat korut. Tyyli ei ollut korostetun naisellinen, mutta sisälsi perinteisesti 

naisellisina pidettäviä tuntomerkkejä. Heinin ulkoasu näyttää myös noudattaneen 

ajan konventioita, sillä hämmästyttävän samankaltainen naistoimittajakuva on 

tallentunut Maakansa-Suomenmaan historiateokseen. Lehden toimituspäällikkönä 

ja myöhemmin toisena päätoimittajana uransa tehnyt Heini Mankki nähdään siinä 

Maija-Liisa Heinin tavoin viimeisen päälle huoliteltuna. Käsiä ja kaulaa korista-

vat korut ovat Heinin tavanomaisia koruja vaatimattomammat, mutta myös Man-

kin kynnet ovat lakatut, kasvot on ehostettu kevyesti ja hiukset kaartuvat laineil-

le.1047 

Naisellinen ulkomuoto ei ollut Maija-Liisa Heinillä tai Heini Mankilla risti-

riidassa maskuliinisesti määrittyneen toimittajaihanteen kanssa, sillä molemmat 

tekivät merkittävän ja usean vuosikymmenen ajalle ulottuneen uran toimittajina. 

Heinistä kehittyi arvostettu reportteri, jonka erikoisalaksi muodostuivat Pohjois-

maiden poliittiset olot1048. Mankki puolestaan erikoistui taloudellisiin ja poliitti-

siin aiheisiin ja eteni asteittain Suomenmaan toimitushierarkian terävimpään kär-

                                                        
1044 Haastattelu numero 7, nainen. 
1045 Leila Kalliala, ”Ksantippa ei kirjoita enää”. Me naiset 20.5.1988, 74–75.  
1046 Valokuva-albumi sisältää toimittajan työhön liittyviä kuvia 1940–1970-luvuilta. Muistoalbumi 
(1917–1988). Maija-Liisa Heinin arkisto. KA. 
1047 Kuva 5. Ks. myös Mikkilä 2008, 209. 
1048 Ks. esim. Maija-Liisa Heinin muistokirjoitus. ”Toimittaja Maija-Liisa Heini”. Helsingin Sanomat 
15.5.1988. 
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keen.1049 Toimittajina nämä naiset liikkuivatkin koko ajan feminiinisyyden ja 

maskuliinisuuden välillä, mistä on nähtävissä viitteitä myös heitä nuorempien 

toimittajanaisten kokemuksissa. Sanomalehtitoimittajana työskennellyt nainen 

esimerkiksi kertoi aniliininpunaisten infokenkiensä roikkuneen toimituksessa aina 

tuulettimen narusta, että hän löysi ne tarvittaessa nopeasti.1050 Vaikka haastatelta-

va kertoi muutenkin pukeutuneensa uusimman muodin mukaisesti, tulkitsen haas-

tateltavan kertomusta esimerkkinä siitä, kuinka infokengät siirsivät toimittajan 

symbolisesti toimitusympäristön hyvän jätkän roolista suomalaisen yhteiskunnan 

muuten edellyttämään feminiinisempään rooliin. 

 

Kuva 5. Toimituksessa otettu kuva Heini Mankista julkaistiin Kyntäjä-lehdessä vuonna 

1960. Lähde: Keskustan ja Maaseudun arkisto. 

Toimittajanaiset haastavat ajan naiskäsityksen 

Suomalaiset työmarkkinat olivat 1960- ja 1970-luvulla voimakkaan segregoitu-

neet, ja naisiin sekä miehiin kohdistuneet odotukset olivat muutenkin nykyistä 

jakautuneemmat. Ajan asenteista kertoo muun muassa Irja Eskolan ja Elina Haa-
                                                        
1049 Sarlund 2004. Ks. myös Mikkilä 2008, 208–212, 270–272. 
1050 Haastattelu numero 33, nainen. 
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vio-Mannilan vuosina 1967–1968 tekemä kyselytutkimus, jonka mukaan ainoas-

taan 29 prosenttia akateemisen koulutuksen saaneista miehistä ja 43 prosenttia 

vastaavan koulutustaustan omanneista naisista piti naisten velvollisuutena osallis-

tua perheen tulojen hankkimiseen. Samanaikaisesti yli puolet miehistä piti suku-

puolten välistä työnjakoa luonnollisena.1051 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan 

vuonna 1975 julkaisemassa selvityksessä saatettiinkin todeta ammattialojen ja-

kautuneen sukupuolen mukaan ja työtehtävien jakautuneen myös yksittäisten 

ammattialojen sisällä naisten ja miesten töihin.1052 Toimittajan ammatti oli kuiten-

kin yksi niistä aloista, jotka tarjosivat naisille mahdollisuuden toteuttaa sukupuo-

lelleen perinteisesti ominaiseksi miellettyä käyttäytymistä toisin liikkumalla jous-

tavammin myös miehille perinteisesti varatuilla toiminnan alueilla. Ammatissa 

onkin nähtävissä selkeän emansipatorista potentiaalia, joka paitsi avasi ammattia 

harjoittaneille naisille uusia mahdollisuuksia, myös rikkoi sukupuolten välistä 

kahtiajakoa. Paras mahdollinen kehu toimittajanaiselle saattoikin 1960- ja 1970-

lukujen Suomessa olla hänen näkemisensä yhtenä toimituksen pojista,1053 mikä 

aineistossani liittyi ennen kaikkea naisten aktiiviseen toimijuuteen. Mukautumi-

sen sijaan kyse saattoikin olla oman aikansa naiskäsityksen haastamisesta. 

Tulkinta toimittajan ammatista foorumina, joka antoi naistoimittajille mah-

dollisuuden ravistella yhteiskunnassa vallinneita käsityksiä naiselle soveliaasta 

toiminnasta, korostuu tarkasteltaessa ammattikunnan ulkopuolisten henkilöiden 

näkemyksiä toimittajista. Vielä 1960-luvulla eri puolilla Suomea esiintyi näke-

myksiä, joiden mukaan toimittajan ammatti ei ollut sovelias naisille. Tampereen 

yliopistossa tutkinnon 1960-luvun loppupuolella suorittanut haastateltava esimer-

kiksi kuvaili, kuinka hänen opiskelijatoverinsa joutuivat opiskelemaan journalis-

mia salaa vanhemmiltaan, koska sitä pidettiin naiselle paheellisena ammattina.1054 

Vaikka naistoimittajia ei olisi suoranaisesti pidetty epäkunniallisina, ammattiin 

liittyi sellaisia aktiivisuuteen, itsenäisyyteen ja avarakatseisuuteen liittyneitä omi-

naisuuksia, joiden ei 1960- ja 1970-lukujen Suomessa katsottu vielä yleisesti 

kuuluneen naisille ominaiseen käytökseen. Uusi Maailma -lehden naisten seksu-

aalisuutta käsitelleessä artikkelissa naistoimittaja luokitteli vuonna 1968 ammat-

tisisarensa kansainväliseen asiantuntija-aineistoon nojaten kunnianhimoisiin ura-

naisiin kirjoittamalla seuraavasti: 

                                                        
1051 Eskola & Haavio-Mannila 1975, 186. 
1052 Sukupuoleen kohdistuva syrjintä työmarkkinoilla 1975, 48–49. 
1053 Ks. esim. kirjoitus numero 18, nainen; haastattelut numerot 17 ja 21, naisia. 
1054 Haastattelu numero 2, nainen. Naistoimittajien epäkunniallisesta maineesta ks. myös kirjoitus 
numero 1, nainen; haastattelut numerot 1 ja 33, naisia. 
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Interseksuaali nainen on yleensä hyvin kunnianhimoinen ja siksi hän valitsee 

usein opettajan, lääkärin tai lehtinaisen uran. Miehet hän kokee kilpailijoi-

naan, aivan päinvastoin kuin pykninen, lämmin nainen.1055 

Helsinkiläinen naistoimittaja puolestaan kertoi tulevan aviomiehensä suhtautumi-

sesta ammattiinsa seuraavasti: 

Kun mä tapasin mun mieheni sillon kuuskytluvun alussa. Ja mun yks toimitta-

jatuttu X:ssä. Kun Y oli siin X:n vieressä. Niin hän tuli mua moikkaamaan ja 

toi mun mieheni sinne näytille ja esitteli mut. Niin sitt mun mies sano, 

ett ”Kyll hän aatteli, ett ei hän nyt toimittajan”. Ett hän niin kun tykästy mi-

nuun. Mutta ei hän nyt toimittajan kanssa rupee seurustelemaan. Että meill 

oli niin kun paha maine. Ett sillä lailla. Ja kyllä sen huomas niin kun mones-

sa, että ihmiset ajatteli, että toi on rempseempi ja vapaamielisempi ja mitä 

kaikkee ja häijympi ja teräväsanasempi. Ja kaikkee tämmöstä. Mutta eihän se 

nyt aina pitäny paikkaansa.1056 

Esimerkit kertovat osaltaan niistä odotuksista, joita naisiin liitettiin 1960-luvun 

Suomessa. Toimittajana nainen saattoi kuitenkin murtaa näitä käsityksiä muun 

muassa istumalla kapakassa, liikkumalla sulavasti niin politiikan kuin liike-

elämänkin piireissä ja ottamalla aktiivisen roolin suhteessa haastateltavana ollee-

seen mieheen1057. Toimittajan ammatin naisille tarjoamaan lisäarvoon on kiinnit-

tänyt lyhyesti huomiota myös Torild Skard, jonka mukaan norjalaiset toimittaja-

naiset olivat 1980-luvun alussa tyytyväisiä uravalintaansa ja kokivat ammatin 

haasteellisena.1058 Miesvaltaisissa työyhteisöissä toimineita italialaisnaisia tutki-

neet Silvia Gherardi ja Barbara Poggio ovat puolestaan osoittaneet osan haastatte-

lemistaan naisista tulkinneen työyhteisönsä ainokaisen aseman seikkailuna. Tutki-

joiden mukaan nämä naiset korostivat työhön paneutumista omana valintanaan ja 

kokivat työn itselleen mielekkäänä.1059 Myös isobritannialaisista naistoimittajista 

kirjoittanut Anthony Delano on tulkinnut ammatin olevan naisille poikkeukselli-

sen palkitseva.1060 

Omassa aineistossani naistoimittajat korostivat ammatissa viihtymistä, siihen 

liittyneitä positiivisina koettuja haasteita ja työn myötä avautuneita mahdollisuuk-

                                                        
1055 Eila Sarkama, ”Ovatko kauniit naiset kylmiä?”. Uusi Maailma 24/1968, 32–35. 
1056 Haastattelu numero 23, nainen. 
1057 Ks. esim. haastattelut numerot 5, 10, 11, 15, 17, 19, 23, 24, 33 ja 36, naisia. 
1058 Skard 1984, 41. 
1059 Gherardi & Poggio 2007, 60–62. 
1060 Delano 2003, 285. 
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sia.1061 Toimittajan työ myös houkutteli naisia, jotka poikkesivat tavalla tai toisel-

la perinteisesti naiselliseksi mielletystä käyttäytymisestä eivätkä he siten kokeneet 

hyvän jätkän roolia itselleen vieraaksi. Hyvin heterogeeniseen toimittajanaisten 

joukkoon mahtuikin 1960- ja 1970-luvulla perinteisen feminiinisinä pidettävien 

naisten ohella vähemmän naisellisia naisia niin ulkoiselta olemukseltaan kuin 

käyttäytymiseltään.1062 Toimittajan ammatin voidaankin katsoa tarjonneen monia 

muita ammatteja hyväksyvämmän paikan naismaskuliiniselle käytökselle ja siten 

antaneen naisille mahdollisuuden omaksua maskuliinisuuteen perinteisesti liitetyn 

valtaposition. Tähän ovat viitanneet lyhyesti myös Monika Djerf-Pierre ja Monica 

Löfgren Nilsson, joiden mukaan toimittajanaiset ovat saattaneet olla pakotettuja 

omaksumaan yksi pojista -roolin, mutta ei voida automaattisesti olettaa heidän 

kokeneen roolia negatiivisena1063. Suomalaisessa toimittajakunnassa naismasku-

liinisuuteen näytetään myös suhtautuneen tavanomaista myönteisemmin, mikä 

kertoo omalta osaltaan binaarisen sukupuolijaon murtumisesta.1064 

Vallinneiden käytäntöjen haastaminen ei edellyttänyt kuitenkaan hyvän jätkän 

roolin omaksumista, ja ammatillisen kulttuurin haastajat saattoivat olla myös 

naisen perinteisen roolin näennäisesti omaksuneita toimittajia. Naisten palstat ja 

naistenlehdet saattoivat muodostua vastajulkisuuden paikoiksi, joissa maskuliini-

sia uutiskriteereitä pöllytettiin kirjoittamalla muun muassa roolikeskustelusta. 

Tämä näkyi esimerkiksi Helsingin Sanomissa, jossa lehden naisten palstan toimit-

tajat eivät tyytyneet pelkkään uutisointiin vaan ottivat myös kantaa ajankohtaisiin 

teemoihin. Vaikka pääosa sivun aineistosta koostui uutismaisista artikkeleista,1065 

naiskysymykseen omien sanojensa mukaan erikoistunut, omasta pakinapalstasta 

tunnettu Pirkko Kolbe kertoi Suomen Journalistiliiton haastattelussa kokeneensa 

itsensä mielipidevaikuttajaksi.1066 Toimittajan rooli ajankohtaisten ilmiöiden 

kommentoijana näkyy myös vuonna 1974 julkaistusta Kristiina Palosaaren kirjoi-

tuksesta, jossa toimittaja ilmaisi mielipiteensä kotitöiden jakautumisesta seuraavin 

sanoin: 

                                                        
1061 Ks. esim. haastattelut numerot 1, 2, 12, 17, 21, 23, 29, 30, 33, 34, 36 ja 37, naisia. 
1062 Ks. esim. haastattelut numerot 1, 5, 9, 13, 14, 16, 20, 24 ja 37, naisia. 
1063 Djerf-Pierre & Löfgren Nilsson 2001, 17. 
1064 Judith Halberstam nosti naismaskuliinisuuden esiin kirjassaan Female Masculinity. Vaikka Hal-
berstam käsitteli ennen kaikkea seksuaalisuuteen liittyneitä naismaskuliinisuuden tapoja, kuten drag 
king -kulttuuria, hän korosti myös naismaskuliinisuuden heteronaisille antamia mahdollisuuksia. 
Halberstam määritteli naismaskuliinisuuden yhdeksi positioksi, josta käsin binaarista sukupuolijakoa 
on mahdollista vastustaa. Halberstam 1998, 9, 273. 
1065 Tutkimuksen ajallisen laajuuden vuoksi Helsingin Sanomien kirjoittelua ei ole käyty systemaatti-
sesti läpi. Sanomalehtiaineiston otanta on selitetty tarkemmin työn johdannossa. 
1066 Pirkko Kolben haastattelu. SJLV94. SJLYA. 
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Joka tapauksessa naisen olisi kotona pyrittävä tasapuoliseen työnjakoon. En-

tä jos mies ei anna periksi, ei osaa tai halua muuttaa tapojaan? Entä jos ti-

lanne kärjistyy niin, että koko avioliitto on vaarassa hajota? Naisen on mie-

tittävä, mitä haluaa ja millä ehdoilla. Ja kuinka arvokas on ihmissuhde, joka 

suurelta osin perustuu toisen alistamiseen ja riistoon.1067 

Vaikka Helsingin Sanomien naisten palstan toimittajien kohdalla oli kyse perintei-

sesti naisellisena nähdyssä lokerossa toimimisesta, toimittajat haastoivat samanai-

kaisesti vallinneita journalistisia käytäntöjä. On myös tärkeä muistaa, ettei naisten 

palstojen tai kevyempien aiheiden hoitaminen ollut kaikille naisille välttämätön 

paha, vaan osa toimittajanaisista koki ne itselleen mieleisiksi teemoiksi1068. Eri-

koistumisessa niin sanottujen naisten aiheiden tekijäksi olikin tällöin kyse oman 

tilan raivaamisesta miesten määrittelemän journalismin kentälle. 

Toimittajat haastoivat vallinneita käytäntöjä myös nostamalla uusia aihepiire-

jä toimitustyön kartalle, mikä kyseenalaisti mediassa vallinnutta jakoa koviin ja 

pehmeisiin aiheisiin. Naistoimittajat toimivat toisin sanoen Mary Kinnearia mu-

kaillen innovaattoreina, jotka pyrkivät laajentamaan vallinnutta käsitystä siitä, 

mikä oli raportoimisen arvoista. 1960-luvun Suomessa tällaisena teemana nousi 

esiin muun muassa kuluttajavalistus, jota muutamat toimittajanaiset alkoivat tie-

toisesti kehittää ammattimaisempaan suuntaan1069. Vastaavasti naisilla oli merkit-

tävä rooli sosiaalisten aihepiirien statuksen nostajina,1070 mikä monipuolisti käsi-

tystä raportoimisen arvoisista teemoista. Myös ruokajournalismi kuului naistoi-

mittajien nostamiin aiheisiin.1071 Huomioitavaa on, että osa innovaattorin roolin 

omaksuneista naisista sai aktiivisuudestaan myös lisäarvoa omalle uralleen ko-

honneen statuksen muodossa.1072 Uudet aihepiirit myös lisäsivät jo valmiiksi fe-

miniinisiksi miellettyjen teemojen arvostusta. Aineisto ei tuekaan Monika Djerf-

Pierren tulkintaa, jonka mukaan laajentumiseksi nimetty innovaattorin rooli oli 

                                                        
1067 Kristiina Palosaari, ”Nainen kotiorjuuteen”. Helsingin Sanomat 1.11.1974. Tasa-arvoasiain neu-
vottelukunnan lehtileikearkisto (TANEA). 
1068 Ks. esim. haastattelu numero 12, nainen; Annikki Wiirilinnan haastattelu. SJLV94. SJLYA. Ks. 
myös Anna-Liisa Karvonen, ”Aina sunnuntaisin pyykille”. Me naiset 28/1970, 14–15; Tiina 
Bruun, ”’Kannan tietoisesti vastuuta naisista’”. Suomenmaa 3.11.1983. 
1069 Ks. esim. haastattelut numerot 8, 12 ja 37, naisia. Ks. myös Allan Liuhalan ja Pirkko Savisaaren 
haastattelut. SJLV94. SJLYA. 
1070 Ks. esim. haastattelut numerot 7 ja 30, naisia; Pirkko Kolben ja Kristiina Palosaaren haastattelut. 
Historiahaastattelut. SOA. PLA. 
1071 Haastattelu numero 12, nainen; Eeva Salosen haastattelu. Historiahaastattelut. SOA. PLA. Ks. 
myös Kristiina Palosaari, ”Ruokatorstai menee kodin sydämeen”. HESA 8/1977, 24–25. 
1072 Haastattelut numerot 7 ja 12, naisia. 



214 

naisille mahdollinen, mikäli tietyt teemat tai jutuntekotavat eivät olleet vielä su-

kupuolittuneet1073. 

Tavanomaisin tapa haastaa vallinneeseen ammatilliseen kulttuuriin sisäänra-

kentunut ajatus naistoimittajasta miestoimittajan täydentäjänä oli kuitenkin kiel-

täytyä niin sanottujen naisten aiheiden tekijän roolista.1074 Vastustus saattoi syntyä 

heti kättelyssä tai kehittyä hiljalleen työnkuvan alettua vakiintumaan. Vähittäin 

heränneestä vastarinnasta kertoo esimerkiksi seuraava tapaus, jossa toimittajanai-

nen esitti päätoimittajalle uhkavaatimuksen. 

Pienessä lehdessä olin vakituisena ainut nainen ja tärkeät asiat olivat mies-

ten tehtäviä. En niitä havitellutkaan, mutta kun muoti- yms. – minusta toisar-

voisia – viihdejuttuja alkoi tulla liikaa, protestoin. Kun uhkasin ryhtyä kirku-

maan jossain typerässä infococktail-tilaisuudessa (silloin oli vielä sellaisia) 

nähdäkseni mitä tapahtuu, sain ryhtyä tekemään mielestäni tärkeitä juttu-

ja.1075 

Toinen vastaaja puolestaan kertoi tapauksesta, jossa suuren päivälehden naistoi-

mittajat liittyivät yksissä tuumin Lehdistöpoliisikerhoon näpäyttääkseen hyvillä 

poliisisuhteilla ylvästelleitä miespuolisia rikostoimittajia1076. Poliisikierroksia 

työssään toistuvasti soittaneet naiset eivät toisin sanoen suostuneet jäämään suku-

puolensa mukaiselle paikalle, vaan haastoivat mieskollegansa huomaamaan tasa-

veroisuutensa. Naiset saattoivat pyrkiä muuttamaan vallinneita käytäntöjä myös 

kieltäytymällä pitkistä lounaista ja infojen jälkeisistä sopimuksista. Cocktail-

tilaisuudessa kirkumisella uhannut toimittajanainen valotti asiaa seuraavaan ta-

paan: 

1960-luvulla meitä naisia alkoi olla jo aika runsaasti ammatissa, eikä meitä 

kiinnostaneet pitkät lounaat rasvamahaisten isäntien kanssa jne.  Kun jou-

duin lehdessä ollessani olemaan ravintolassa jossakin infossa, ”unohdin” ai-

na ottaa pikkukengät mukaan. Silloin ei nimittäin saanut saapikkailla mennä 

tanssilattialle, joten sain olla rauhassa.1077 

                                                        
1073 Djerf-Pierre 2007, 98. 
1074 Ks. esim. kirjoitus numero 34, nainen; haastattelut numerot 2, 12 ja 36, naisia. 
1075 Kirjoitus numero 21, nainen. 
1076 Haastattelu numero 9, nainen. 
1077 Kirjoitus numero 21, nainen. 
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Kyse ei toisin sanoen ollut ainoastaan ammatillisen kulttuurin haastamisesta, vaan 

samanaikaisesti aktiivisen roolin omaksuneet toimittajanaiset haastoivat vallin-

neen sukupuolijärjestyksen ja siinä naiselle asetetun roolin. 

Naistoimittajat saattoivat myös käyttää sukupuolta strategisesti hyväkseen. 

Useampi haastateltava esimerkiksi kertoi naiseudesta olleen hyötyä haastatteluti-

lanteissa1078. Naisen oli helpompi tekeytyä tietämättömäksi ja siten saada haasta-

teltavasta miestoimittajaa enemmän irti, kuten käy ilmi seuraavasta sitaatista. 

Kun X:ssa piti olla tommoset sotaharjotukset keväällä just, kun on tämmönen 

lintujen pesintäaika. Ja sitten minä soitan tälle esimiehelle ja minä huomaan 

heti, että hän on hyvin ylväs ja korskea siellä. Ja sitten, no sitten minä otin 

tämmösen tyhmän bimbon kaavun päälleni ja sanoin, ett ”Minä kun en mi-

tään ymmärrä näistä sotilasasioista, niin voitteko te todella olla siellä lintu-

jen pesintäaikaan”. Ja sitten hän alkoi leuhkia mulle, että ”Kyllä voi. Ja me 

voidaan tulla vaikka. Jos me halutaan, niin me voidaan tulla X:n kauppatoril-

le pitämään”. No minä sain aika hyvän alun siihen juttuun. Ja minä ajattelin, 

että se mies katui sitä tosi paljon. Mutta se oli sitten myöhästä.1079 

Naiseuden hyödyntäminen saattoi tarkoittaa myös suoranaista flirttailua haastatel-

tavan kanssa.1080 Sen sijaan naisnäkökulman käyttämiseen juttuja kirjoitettaessa 

toimittajanaiset suhtautuivat useimmiten kielteisesti. Sanomalehtitoimittajana 

työskennellyt nainen kirjoitti muun muassa seuraavasti: 

Sukupuoli ei minun järkeni mukaan kuulu jutun kirjoittamiseen, ja minua in-

hottaa, jos naiseudella huorataan alleviivaamalla tekijän sukupuolta. Meidän 

tyttömme astui inttiin, ajoi panssarivaunua tai kokeili formuloita! Kyllä niin 

saa tehdä, jos ei leimallisesti esiinny juuri naisena. Se vaikuttaa halvalta ja 

se on halpaa.1081 

Näyttääkin siltä, että useat toimittajanaiset ovat mieluummin häivyttäneet suku-

puolensa näkyvistä kuin korostaneet sitä,1082 koska naiseus on saatettu toimituk-

sissa nostaa esiin naisten kannalta väärällä, heitä jopa halventaneella tavalla. Nai-

seuden hyödyntämisessä oli toisin sanoen kysymys ammatillisen edun tavoittelus-

ta, mutta varsinaista uutistyötä ei oltu valmiita haastamaan viihteellistämällä ai-

                                                        
1078 Ks. esim. haastattelut numerot 9, 12, 15, 17, 23 ja 33, naisia; kirjoitukset numerot 25 ja 34, naisia. 
1079 Haastattelu numero 17, nainen. 
1080 Ks. esim. haastattelu numero 9, nainen; kirjoitukset numerot 25 ja 34, naisia. 
1081 Kirjoitus numero 34, nainen. 
1082 Ks. esim. haastattelut numerot 9, 11, 15, 17 ja 19, naisia; kirjoitukset numerot 7 ja 35, naisia. 
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heita naisnäkökulmalla. Kyse ei ollut myöskään yksinomaan suomalaisille toimit-

tajanaisille leimallisesta ilmiöstä, sillä sukupuolen strategiseen käyttöön on kiin-

nitetty huomiota myös kansainvälisissä toimittajanaisia käsittelevissä tutkimuk-

sissa1083. 

Rajanveto miesten määrittämään ammatilliseen kulttuuriin mukautumisen ja 

emansipatorisen naisnäkökulman välillä on usein vaikeaa. Voidaan esimerkiksi 

kysyä, oliko naisten kokemuksissa kyse mukautumisesta, kun he kertoivat koke-

neensa mieskollegoiden yksi pojista -kommentit kohteliaisuutena. Vai oliko mu-

kautumisen sijaan kyse ammattialan naisille tarjoamasta mahdollisuudesta toteut-

taa persoonaansa kuuluneita perinteisesti maskuliinisina pidettyjä piirteitä? Entä 

olisiko alalle tulleiden nuorten toimittajanalkujen mukautumista tarkasteltava 

sittenkin ammattitaidon kehittymisen näkökulmasta? Toisin sanoen olisiko ravin-

tolailtoja viettämään jääneiden mieskollegoiden töiden paikkaamisessa voinut olla 

kyse myös taktikoinnista, joka teki naisista korvaamattomia työyhteisölleen? Tätä 

pohti kirjoituksessaan myös 1960-luvulla uransa pienen sanomalehden kesähar-

joittelijana aloittanut naistoimittaja muotoillen asian seuraavasti: 

Monesti huomasin sukupuolestani olevan jopa hyötyä. Olinhan simpsakka, 

nopealiikkeinen ja sanavalmis tyttö, joka aina päihitti nopeasti humaltuvat 

miespuoliset kolleegat.1084 

Edellä esittämiini kysymyksiin on tutkimuksen aineistolla mahdotonta saada sel-

keää vastausta, mutta tulkintakehyksen avaaminen ammattialan emansipatoriselle 

potentiaalille avaa mahdollisuuden tulkita toimittajakuvan sukupuolittuneisuutta 

aiempaa monisyisemmin. Toimittajien käyttämien taktiikoiden monitahoisuuteen 

on kiinnittänyt lyhyesti huomiota myös kanadalaistutkija Gertrude J. Robinson, 

jonka mukaan naistoimittajat eivät pyri yksinomaan joko mukautumaan vallitse-

vaan kulttuuriin tai haastamaan sitä. Sen sijaan he toimivat joustavasti osana hete-

roseksuaalista toimitusympäristöä käyttäen yksittäisissä tilanteissa sukupuoltaan 

myös strategisesti hyväkseen1085. 

3.2.2 Sukupuoli hämmentää miestoimittajia 

Silvia Gherardi ja Barbara Poggio ovat jaotelleet miestyöntekijöiden suhtautumi-

sen alalle tuleviin naisiin kolmeen ryhmään, jotka eroavat toisistaan sekä suhtau-

                                                        
1083 Ks. esim. Hardin & Whiteside 2009, 630–631, 639; Robinson 2005, 93. 
1084 Kirjoitus numero 28, nainen. 
1085 Robinson 2005, 92. 
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tumisen aktiivisuudella että tunnesiteen vahvuudella. Positiivisimmin naisiin 

suhtautuvat tutkijoiden mukaan niin kutsutut kadetit, joiden puolisot käyvät ansio-

työssä. Jaottelun kaksi muuta ryhmää muodostuvat kyvykkäitä naisia uralla autta-

vista riskinottajista sekä etäisistä tarkkailijoista, jotka suhtautuvat naistyöntekijöi-

hin joko välinpitämättömästi tai isällisesti.1086 Omasta aineistostani on löydettä-

vissä yhtymäkohtia Gherardin ja Poggion 2000-luvulla tekemään jaotteluun, mut-

ta kokonaisuutenaan jaottelu ei ole yhteneväinen omien havaintojeni kanssa. 

Miestoimittajien suhtautumisesta alalla kasvaneeseen naistoimittajakuntaan olen 

löytänyt kaksi ääripäätä, jotka olen nimennyt sovinismiksi ja profeminismiksi. 

Ääripäiden väliin jää kuitenkin enemmistöä edustanut mediaanimiesten ryhmä, 

jonka suhtautuminen naistoimittajiin oli kahta muuta ryhmää neutraalimpi. Koska 

kysymys miestoimittajien suhtautumisesta naiskollegoihinsa nousi esiin niin 

miesten kuin naistenkin haastatteluissa, lähestyn teemaa molempien sukupuolten 

kokemusten näkökulmasta. 

Sovinistisesti naiskollegoihin suhtautuneita miehiä oli kaikissa ikäluokissa. 

Näyttää kuitenkin siltä, että heitä oli enemmän vanhemman ikäluokan toimittajis-

sa, kuten olen esittänyt toimitusten seksuaalissävytteistä ilmapiiriä käsitelleessä 

alaluvussa. Sovinismi ilmeni ääritapauksissa seksuaalisena häirintänä, mutta vä-

hättelevä suhtautuminen naisiin saattoi tulla esiin myös toimitusten arkisessa 

työnjaossa. Viitteitä vanhemman toimittajakunnan asenteista on nähtävissä esi-

merkiksi kommenteissa, joita toisen maailmansodan aikoihin alalle tulleet miehet 

esittivät naiskollegoistaan Suomen Journalistiliiton veteraanihaastatteluissa. Osa 

haastatelluista miestoimittajista katsoi naisten sopineen ennen kaikkea muotijuttu-

jen ja muiden naisten aiheiden toimittajiksi, kun taas vakava journalismi näyttäy-

tyi heidän vastauksissaan ennen kaikkea miesten alana.1087 Muutama esimerkki 

suomalaisten toimitusten naisia syrjineistä asenteista on tallentunut myös Marion 

Marzolfin vuonna 1977 julkaistuun teokseen. Kirjassaan Marzolf kirjoitti muun 

muassa poliittisesta pakinoitsijasta, joka 19 vuoden menestyksekkään uran jäl-

keen ei saanut ylennystä, koska hän ei ollut mies.1088 Ilta-Sanomien miestoimitta-

jan kirjoittaja kertoi puolestaan käyneen silloisen päätoimittaja Maija-Liisa Hei-

nin kanssa seuraavan keskustelun: 

                                                        
1086 Gherardi & Poggio 2007, 77–81. 
1087 Ks. esim. Jukka Martinkarin, Pentti Kiipulan, Jouko Tallimäen ja Risto Turpon haastattelut. 
SJLV94. SJLYA. 
1088 Marzolf 1977, 278. 
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Miehet tekevät toiset työt paremmin ja naiset toiset. Esimerkiksi häneltä ky-

syttiin. “Miehet raportoivat paremmin tulipaloista ja onnettomuuksista. He 

sopivat siihen fyysisesti paremmin. Naiset ovat hyviä juorupalstoissa. Ei sen 

takia, että he juoruaisivat vaan siksi, että ihmiset ovat valmiimpia kertomaan 

heille asioita,” hän havainnoi ja teki nopean poistumisen puhelimeen.1089 

Toimitusten arjessa vähättelevä suhtautuminen naisten kykyihin olikin usein si-

säänrakentunut vallinneisiin kulttuurisiin käytäntöihin. Vaikka Maija-Liisa Heinin 

kuvaileman tapauksen miestoimittaja teki kertomuksen mukaan nopean ja häpei-

leväksi tulkittavissa olevan poistuman paikalta mielipiteensä esittämisen jälkeen, 

naispäällikön edessä esitetty kommentti kertoo naistoimittajien kykyjen vähätte-

lyn tavanomaisuudesta. Tästä antaa viitteitä myös 1970-luvulla alalle tulleen 

naisvastaajan kertomus tilanteesta, jossa hänet oli toimittajamiehensä kanssa kut-

suttu toimitusorganisaation johtohenkilön vieraaksi. Kertoja oli hakenut siirtoa 

samaisen toimitusorganisaation aluetoimituksesta päätoimitukseen, mutta vierai-

lun tarkoituksena oli kosiskella naisvastaajan aviopuolisoa toimituksen palkkalis-

toille. Koko illan aikana johtava toimittaja ei kiinnittänyt naistoimittajaan mitään 

huomiota, vaan kävi ammatillista keskustelua ainoastaan tämän miehen kanssa. 

Naisvastaaja asemoituikin ammattitaidostaan huolimatta tilanteessa ainoastaan 

miehensä puolisona.1090 Toimittajanaisten väheksymisestä kertoo myös pienessä 

pohjoissuomalaisessa sanomalehdessä työskennelleen naisen muistikuva siitä, 

kuinka hänen nimensä ”unohdettiin” laittaa näkyviin alueellisesti merkittävää 

teollisuuslaitosta koskeneissa uutisoinneissa, kun taas historiankirjoihin jäivät 

miestoimittajien samasta aiheesta kirjoittamat artikkelit. Sahapalon yhteydessä 

toimituksen miespuoliset kollegat puolestaan ottivat kunnian naistoimittajan te-

kemästä työstä siirtämällä tämän kirjoittaman jutun omiin nimiinsä.1091 Sovinisti-

nen suhtautuminen saattoikin ilmetä paitsi puheina tai arjen käytäntöihin sisään-

kirjoittautuneina tapoina, myös pyrkimyksinä mitätöidä naiskollegan kykyjen 

esiin nouseminen, mihin on kiinnittänyt huomiota esimerkiksi ruotsalaista talous-

tieteilijää Karin Kockia tutkinut Kirsti Niskanen1092. 

                                                        
1089 Men do some jobs better and women do other jobs better. For instance, he was asked. “Men are 
better at covering fires and accidents. They are physically better equipped for it. Women are good at 
gossip columns. Oh, not because they gossip, but because people tell them things more readily,” he 
observed, making a fast exit to the telephone. Marzolf 1977, 278. Suomennos kirjoittajan. 
1090 Haastattelu numero 30, nainen. 
1091 Kirjoitus numero 7, nainen. 
1092 Niskanen 2007, 63. 
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Miestoimittajien sovinistinen käyttäytyminen näkyy aineistossa lähinnä yksit-

täisinä anekdootteina, eikä ilmiön laajuudesta ole näin ollen mahdollista sanoa 

mitään tarkkaa. Ei voi kuitenkaan olla täysin sattumaa, että kaksi toimittajana 

työskennellyttä miestä kirjoitti 1960-luvulla julkaisemiinsa rikosromaaneihin 

räikeän sovinistiset kuvaukset toimittajapäähenkilöidensä naispuolisista kolle-

goista. Arto Tuovinen kuvaili vuonna 1964 julkaisemassaan rikosromaanissa Ei 

mitään menetettävää päähenkilönsä ja tämän naisystävän välisessä keskustelussa 

naistoimittajuutta seuraavasti: 

”Naurettavaksihan minä itseni tekisin ellen uskaltaisi ottaa itsellenikin silloin 

sopivaa daamia”, Seppo oli sanonut. ”Sinä et tunne tätä ammattialaa, mutta 

vakuutan sinulle, että vähäisiksi arvioitaisiin sellaisen miehen kyvyt ja eteen-

päinpääsymahdollisuudet, joka pelkäisi ulkomailla olevaa ystävätärtään sii-

nä määrin, että istuisi ammattitovereiden kanssa juhlittaessakin yksin kuin 

munkki. Mutta älä sentään unissasikaan kuvittele, että minä menisin sänkyyn 

jonkun sellaisen kirjoituskonelehmän kanssa, joita täällä istuu tärkeän näköi-

sinä pölpöttämässä suun täydeltä järjelleen täysin ylivoimaisista asioista. Ei 

naistoimittaja ole mikään nainen. Hän on pelkkä väärälle alalle joutunut nai-

sen muotoinen olio, jonka aivot liian vaikeat tehtävät ovat polttaneet lop-

puun, ja jonka ruumis on pienellä palkalla miehettömänä eläessä kutistunut 

lahoksi rangoksi.1093 

Hyvin samantyyppinen naistoimittajakuvaus kirjoittautui Matti Pirkolan vuonna 

1966 julkaisemaan esikoisdekkariin Tunti ennen murhaa. Pirkola kirjoitti toimit-

tajapäähenkilön suulla seuraavasti: 

Työnsin juuri herkkuja kasvoihini, kun Jalava laahautui huoneeseen seuras-

saan Maarikka. Maarikka oli kaikin puolin miellyttävä työtoveri, mutta en sil-

ti voinut sietää häntä. Hän oli typerä niin kuin vain naistoimittaja voi olla ty-

perä. Hänellä oli ammatistaan naurettavan vääristynyt kuva ja hän luuli ole-

vansa maailman napa, jota kaikki katselivat ihaillen, jolle lehti-ihmisen ase-

ma suo oikeuden outoihin omavaltaisuuksiin, joka voi suhtautua toisiin poh-

jattomalla halveksunnalla ja jonka velvollisuus on olla kyllästynyt kaik-

keen.1094 

Vaikka Tuovisen ja Pirkolan tekstejä ei voida lukea kuvauksina siitä, miten nais-

toimittajiin todellisuudessa suhtauduttiin 1960-luvun suomalaisissa toimituksissa, 
                                                        
1093 Tuovinen 1964, 217–218. 
1094 Pirkola 1966, 106. 
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niitä ei voida täysin sivuuttaakaan. Historiantutkija Kai Häggmanin tavoin ajatte-

len kaunokirjallisuuden kertovan kirjoittamishetken arvoista ja mentaliteeteis-

ta1095. Vuonna 1953 uransa Ilta-Sanomissa aloittanut Tuovinen1096 ja aikakausleh-

dentoimittajana työskennellyt Pirkola1097 tunsivat toimittajamaailman todennäköi-

sesti kuin omat taskunsa, ja näin ollen naistoimittajakuvauksen negatiivisuuden 

voidaan katsoa kummunneen joko miesten omista tai heidän ammattipiireissä 

kohtaamistaan antipatioista naiskollegoita kohtaan. 

Sovinismi ei suinkaan ollut kaikkia miestoimittajia leimannut piirre, mutta 

tästä huolimatta ilmiötä on mahdollista selittää suomalaisessa yhteiskunnassa 

vallinneilla käsityksillä naiseudesta ja mieheydestä. Jo aiemmin viittaamani Irja 

Eskolan ja Elina Haavio-Mannilan tutkimuksen mukaan 48 prosenttia miehistä 

koki 1960-luvun lopulla naisen alaisena työskentelemisen olevan miehille alenta-

vaa. Edelleen 41 prosenttia miehistä uskoi miesten paremman menestyksen työ-

elämässä johtuneen siitä, että he olivat naisia tehokkaampia ja kantoivat parem-

min vastuuta.1098 Haastatteluaineistossa sidos yhteiskunnassa vallinneen asen-

neilmaston ja miestoimittajien sovinistisen käyttäytymisen välillä näkyi kommen-

teissa, joissa alalle 1960- ja 1970-luvulla tulleiden miesten uskottiin jo kasvaneen 

aiempia toimittajapolvia tasa-arvotietoisemmiksi.1099 Toisaalta yksi mieshaastatel-

tavista pohti, olisiko sovinistinen suhtautuminen naisiin voinut ollut itsellä niin 

sisäistettyä, ettei sitä edes huomannut.1100 Osittain sovinistisessa käyttäytymisessä 

saattoi kuitenkin olla kyse myös pyrkimyksestä suojella miesten lähtökohdista 

määrittynyttä ammatillista kulttuuria. Tämä näkökulma korostuu seuraavassa 

esimerkissä, jossa vastaaja kuvailee, kuinka nainen saattoi nousta sovinististen 

puheiden yläpuolelle käyttäytymällä kuin mies. 

Kaikista (sovinisti)hölinöistään huolimatta hän ei koskaan antanut naiseuteni 

vaikuttaa töihin. Ei hän pohjimmiltaan nähnyt mitään eroa naisella ja mie-

hellä töissä, jos vain teki työnsä hyvin.1101 

Toisin sanoen nainen saattoi olla miehen kanssa tasaveroinen, jos hän teki työnsä 

hyvin, mikä sovinistisesti puhuneen miehen arviointikriteerein tarkasteltuna tar-

                                                        
1095 Häggman 2001, 18, 24. 
1096 Arto Tuovisen toimittajanura käy ilmi Petri Liukkosen kirjoittamasta kirjailijaesittelystä. Liukko-
nen 2008. 
1097 Matti Pirkolan toimittajatausta käy ilmi kirjan takakannen esittelytekstistä. Pirkola 1966. 
1098 Eskola & Haavio-Mannila 1975, 186. 
1099 Ks. esim. haastattelut numerot 27, 28 ja 33, miehiä ja nainen. 
1100 Haastattelu numero 32, nainen. 
1101 Anneli Sundbergin haastattelu. Historiahaastattelut. SOA. PLA. 



221 

koitti maskuliinisesti määrittyneiden journalististen käytäntöjen noudattamista. 

Peilattaessa vastausta 1970-luvun toimituksissa vallinneeseen tilanteeseen, jossa 

naistoimittajien määrä lisääntyi koko ajan, näyttäytyy vastaajan kuvailema käytös 

pyrkimyksenä puolustaa vallinneita journalistisia käytäntöjä. Vastaavaan ilmiöön 

on kiinnitetty huomiota aikaisemmissa tutkimuksissa, joissa naisten lukumäärän 

lisääntymisen on todettu vahvistavan miesten pyrkimyksiä korostaa hegemonista 

asemaansa1102. Toisin sanoen naiset on helppo hyväksyä osaksi ammattikuntaa, 

jos heillä ei ole mahdollisuuksia kilpailla miesten kanssa samoista toiminnan 

mahdollisuuksista, mutta he muuttuvat ongelmaksi alkaessaan haastaa vallitsevia 

kulttuurisia käytäntöjä.1103 

Naistoimittajia vähätelleiden miesten rinnalla toimituksissa työskenteli nais-

ten asemaa edistäneitä miehiä, jotka olen luokitellut profeministeiksi. Vaikka 

heidän toimintansa ei välttämättä ollut täysin vapaata oman aikansa yhteiskunnas-

sa vallinneista sukupuoleen sidotuista käsityksistä, he suhtautuivat keskivertoa 

positiivisemmin naisten tuloon alalle, ja osa heistä pyrki aktiivisesti edistämään 

sukupuolten välistä tasa-arvoa. Valtaosa profeministimiehistä oli kuitenkin toimit-

tajia, jotka arjen valinnoilla osoittivat hyväksyntänsä naiskollegoitaan kohtaan tai 

osallistuivat muuten aktiivisesti naisten asemasta yhteiskunnassa käynnissä ollee-

seen keskusteluun. Tämä saattoi tarkoittaa toimittajanaisen palkkaamista osaksi 

toimitusta, siistiä käytöstä toimittajakollegoita kohtaan sekä toimia naisten amma-

tillisen aseman parantamiseksi, mutta myös naisen asemaan liittyneiden teemojen 

nostamista jutunaiheiksi.1104 Profeministeillä ei ollut toimintansa taustalla välttä-

mättä tietoista tasa-arvoideologiaa,1105 mutta aineistossa ei ole merkkejä myös-

kään siitä, että naisten tukemisessa olisi ollut kyse oman tai toimituksen edun 

tavoittelusta. Naistoimittajien etujen ajamisessa ei toisin sanoen ollut kyse strate-

gisesta valinnasta, johon Monika Djerf-Pierre ja Monica Löfgren Nilsson ovat 

kiinnittäneet huomiota Ruotsin television naisasiamiesten kohdalla. Mediatutki-

joiden mukaan SVT1:n Aktuellt-ohjelman miesvaltaisessa toimituksessa tasa-

arvoa ajoi nimenomaan miesten hallitsema päällikköporras, kun taas naistoimitta-

                                                        
1102 Ks. esim. Djerf-Pierre 2007, 87, 93–94; Paaskoski 2008, 186; Smith 1980, 247. 
1103 Vähemmistöryhmän koon vaikutuksiin työyhteisön enemmistön suhtautumisessa heihin kiinnitti 
ensimmäisen kerran huomiota Rosabeth Moss Kanter klassikkoteoksessaan Men and Women of the 
Corporation, joka julkaistiin vuonna 1977. Kanter 1993 [1977], 208–212. 
1104 Haastattelut numerot 4, 25, 31 ja 36, miehiä ja nainen. Toimittajakunnassa oli myös laajempaan 
roolikeskusteluun osallistuneita miehiä. Esimerkiksi vuonna 1970 Anna-lehdessä julkaistussa artikke-
lissa viidestä haastatellusta naisasiamiehestä kolme oli joko työskennellyt tai työskenteli edelleen 
toimittajana. Aino Mervi, ”Mitä tahtoo suomalainen naisasiamies”. Anna 34/1970, 18–21, 51. 
1105 Ks. esim. haastattelu numero 25, mies. 
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jat olivat vähemmän kiinnostuneita tasa-arvon tavoittelusta. Selityksenä miesten 

aktiivisuuteen tutkijat ovat pitäneet Aktuelltin ja SVT2:n Rapport-ohjelman välis-

tä kilpailuasetelmaa. Katsojaluvuissa mitattuna altavastaajaksi jäänyt Aktuellt 

tavoitteli tutkijoiden mukaan aktiivisella tasa-arvo-ohjelmallaan naiskatsojia.1106 

Omassa aineistossani vastaavaan ilmiöön viittasi ainoastaan yksi haastateltava, 

joka nosti esiin tutkimuksen ajallisen rajauksen ulkopuolelta Mainostelevision 

uutistoiminnan aloittamiseen liittyneen ankkuriuudistuksen.1107 Käsittelen tätä 

kysymystä tarkemmin luvussa 4.2.3. 

Sovinismista ja profeminismistä muodostuneiden ääripäiden välille jäi 

enemmistöä edustanut mediaanimiesten ryhmä, joka suhtautui naisten alalle tu-

loon ilman suurempia intohimoja. Etenkin 1960-luvun alkupuolella eron tekemi-

nen nais- ja miestoimittajien välille oli kuitenkin tavanomaista, mikä näkyi muun 

muassa Suomen Sanomalehtimiesten Liiton vuosikokouksissa. Kokouksiin toivo-

tettiin tervetulleiksi hyvät kollegat, jotka kuitenkin eriteltiin vielä erikseen her-

roiksi ja naisiksi1108. Muuten sukupuoli ei kokouskeskusteluihin kirjoittautunut, 

mutta toimittajan maskuliininen normi paljastuu kohdista, joissa yksittäiset nais-

toimittajat nousivat esiin: heidät mainittiin nimenomaan naiskollegoina, ei pelkäs-

tään kollegoina.1109 Vaikka naisen katsottiin kykenevän työskentelemään mies-

toimittajan tavoin, eivät mediaanimiehet toisin sanoen olleet vapaita yhteiskun-

nassa vallinneista, sukupuoleen liittyneistä käsityksistä ja arvostuksista. Ne nou-

sivat pintaan esimerkiksi suuren aikakauslehden päätoimittajan kehottaessa nais-

toimittajaansa pyytämään aina aviomieheltään luvan työhön liittyviin ulkomaan-

matkoihin. 

Niin nyt aina, kun tuli joku ulkomaanmatka. Siihen aikaan tehtiin hirveen vä-

hän mitään ulkomaanmatkoja, että se oli nyt tämmönen. Mutt tuli tälläsii kut-

sumatkoja tai jotain. Niin sitten hän aina sano, että ”Kysy nyt mieheltäsi 

saatko sinä lähteä”. Mä sanoin, ett ”Ei mun tartte kysyy mun mieheltä. Että 

jos se on mun työ, niin mä lähden. Että kyllä mä hommaan sitten lapsille hoi-

tajan ja muuta. Ett ei mies tätä päätä”. Mutt siitä huolimatta, niin hän joka 

                                                        
1106 Djerf-Pierre & Löfgren Nilsson 2004, 95–96. 
1107 Haastattelu numero 28, mies. 
1108 Ks. esim. pöytäkirja Suomen Sanomalehtimiesten Liiton vuosikokouksesta 4.4.1964; pöytäkirja 
Suomen Sanomalehtimiesten Liiton vuosikokouksesta 17.4.1966; pöytäkirja Suomen Sanomalehti-
miesten Liiton vuosikokouksesta 22.–23.4.1967. Ca:4. SJLAI. KA; pöytäkirja Suomen Sanomalehti-
miesten Liiton liittokokouksesta 27.–28.4.1968. Ca:5. SJLAI. KA. 
1109 Ks. esim. pöytäkirja Suomen Sanomalehtimiesten Liiton vuosikokouksesta 31.3.1963; pöytäkirja 
Suomen Sanomalehtimiesten Liiton vuosikokouksesta 4.4.1964. Ca:4. SJLAI. KA; pöytäkirja Suomen 
Sanomalehtimiesten Liiton liittokokouksesta 27.–28.4.1968. Ca:5. SJLAI. KA. 
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kerta kysy multa ja mun kollegoilta, että ”Kysy nyt mieheltäsi saatko sinä 

lähteä”.1110 

Vaikka päätoimittaja suhtautui naisalaiseensa työntekijänä samoin kuin miestoi-

mittajiin, hänen ajatteluaan ohjasi toisin sanoen edelleen käsitys, jonka mukaan 

aviomiehellä oli valta päättää vaimonsa asioista. 

Sukupuolen mukaiset roolit korostuivat ajan uudessa mediassa, televisiossa, 

jossa visuaalinen elementti nosti aiempaa näkyvämmin esiin kysymyksen toimit-

tajan ruumiillisuudesta. Juontajapareiksi valittiin useimmiten molempien suku-

puolten edustajia, jolloin naistoimittajalle lankesi helposti rooli mieskollegansa 

täydentäjänä. Televisiossa työskennellyt toimittajanainen kuvaili 1960-luvun 

viimeisiin vuosiin ajoittuneita haastattelukokemuksiaan seuraavasti:  

XY sitten oli hirveen tarkka siitä, et hänen kysymyssarjaansa ei sotketa. Ja 

mä ymmärrän sen hirveen hyvin. Koska sehän, sitä voi pedata kysymyksillä. 

Tarkotuksena on päästä siihen ja siihen suuntaan. Jos toinen katkasee sen eri 

suuntaan, ei siit tuu mitään. Niin sovittiin sitten, ett kun XY alottaa sarjan, 

niin hän laittaa jalan mun jalan päälle. Ja tota sitt, kun hän lopettaa, niin 

hän nostaa sen. Usein hän nosti sen sitt, kun lähetys päätty. Että tota, hän oli 

sen verran aktiivinen kysyjä. Ja sillon tietysti koki ittensä niin kun vähän 

semmoseks seinäkoristeeks. Ett yks tämmönenkin studiossa pitää olla. Mutta 

toisaalta taas. Niin kun mull oli koko ajan läsnä se oma kokemattomuuteni ja 

osaamattomuuteni. Ett mä omasta mielestäni siihen aikaan suhtkoht taipusas-

ti tyydyin siihen oppipojan rooliin.1111 

Vaikka naisinformantti painotti omaa taipuisuuttaan, kertomus kuvastaa hyvin sitä 

valta-asetelmaa, joka sukupuolten välillä vallitsi. Sen sijaan, että nuoreen toimit-

tajapolveen kuulunut mieskollega olisi antanut tilaa kanssatoimittajalleen, hän 

dominoi haastattelutilannetta fyysisellä eleellä, joka esti naistoimittajaa osallistu-

masta keskusteluun. Molemmat osapuolet tuntuvat myös pitäneen jakoa luonnol-

lisena, vaikka naisinformantti mainitseekin harmitelleensa toisinaan rooliaan 

seinäkukkasena. Näennäisesti kysymys oli haastateltavien kokemustasosta, pin-

nan alla vaikutti kuitenkin ajatus siitä, että todellinen tieto oli miestoimittajalla, 

kun taas nainen saattoi haastattelijana toimia ainoastaan hänen täydentäjänään. 

Sukupuolten eroa tuottaneiden käytäntöjen rinnalla toimituksissa esiintyi kui-

tenkin myös pyrkimystä korostaa nais- ja miestoimittajien samuutta. Teema ko-

                                                        
1110 Haastattelu numero 23, nainen. 
1111 Haastattelu numero 7, nainen. 
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rostui etenkin muutamissa toimittajanaisten raskausaikaa kuvanneissa kertomuk-

sissa. Pienessä sanomalehtitoimituksessa työskennellyt naisvastaaja esimerkiksi 

kertoi viimeisillään raskaana olleesta naiskollegasta, jonka toimituksen miehet 

olisivat lähettäneet ottamaan valokuvia.1112 Sanomalehden aluetoimituksessa 

työskennellyt nainen puolestaan kertoi omasta raskausajastaan, jolloin hänet lähe-

tettiin suuren mahan kanssa onnettomuuspaikalle koko yöksi tekemään juttua 

päätoimituksesta tulleiden toimittajien kanssa.1113 Suomalainen 1960- ja 1970-

lukujen toimittajakunta poikkeaakin selkeästi esimerkiksi Margaret Thorntonin 

australialaisia asianajajia käsitelleen tutkimuksen tuloksista. Thorntonin mukaan 

naisasianajajien identiteetin rakentaminen äitiyden kautta oli tavanomaisin tapa 

toiseuttaa heitä ammattiryhmän jäsenyydestä.1114 

Työtovereiden keskinäisessä kanssakäymisessä mieskollegat saattoivat kui-

tenkin osoittaa kiinnostusta naistoimittajan tulevaa perheenlisäystä kohtaan, mikä 

kertoo heidän käyneen jatkuvaa neuvottelua sukupuolten samuuksien ja erojen 

välimaastossa. Sanomalehden miesvaltaisessa toimituksessa työskennellyt nainen 

esimerkiksi muisteli, kuinka mieskollegat puhuttelivat raskausaikana häntä ja 

syntymätöntä lasta monikossa ja lapsen syntymää juhlistettiin leikkimielisellä 

etusivun otsikolla1115. Toinen vastaaja puolestaan kertoi toimituksen miesten ol-

leen lapsen syntymän jälkeen hyvinkin kiinnostuneita lapsen hoitoon liittyneistä 

järjestelyistä.1116 Raskauden sopimattomuudesta vallinneeseen toimittajakuvaan 

kertoo kuitenkin kolmannen vastaajan muistikuva tilanteesta, jossa miespuolinen 

kollega suorastaan säikähti hänen raskauttaan: 

Mä muistan, että kerran tuli yks hyvä työtoveri, kun mä ny kurottelin jotakin 

kirjahyllyltä. Se tuli takaapäin ja nosti mua leikillään. Että hän auttaa vähän. 

Se työns. Se melkein pudotti mut kauhuissaan, kun se sillon vasta huomas, ett 

mä oon seitsemännellä kuukaudella raskaana.1117 

Samuuden teema toistui kertomuksissa, joissa miestoimittajien kuvattiin pitäneen 

naiskollegoitaan miesten veroisina. Sanomalehdessä uransa aloittanut naisvastaaja 

esimerkiksi muisteli kohteliaisuutena humalaisen työtoverinsa repliikkiä, jonka 

mukaan hän oli ”niin reilu tyyppi, ettei oikein huomaakaan, että olet nainen.”1118 

                                                        
1112 Haastattelu numero 2, nainen. 
1113 Haastattelu numero 17, nainen. 
1114 North siteeraa Thorntonia. North 2009a, 54. 
1115 Kirjoitus numero 18, nainen. 
1116 Haastattelu numero 34, nainen. 
1117 Ibidem. 
1118 Kirjoitus numero 18, nainen. 
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Toinen vastaaja puolestaan kirjoitti 1960-luvulla järjestetystä infotilaisuudesta, 

jossa illan isäntä havaitsi toimittajien joukossa ainoastaan yhden miestoimittajan. 

Infon pitäjän kysyessä mieheltä, ”miettiikö tämä koskaan naisina meitä muita”, 

vastasi miestoimittaja kirjoittajan mukaan seuraavasti: ”hehän [ovat] ammattinsa 

osaavia kollegoja!”1119 Kolmas vastaaja puolestaan muisteli, kuinka uudelle toi-

mittajalle annettiin ohjeistukseksi, ettei ”ole naistoimittajaa eikä miestoimittajaa, 

on vaan toimittaja.”1120 Näyttääkin siltä, että toimituksissa oli vallitsevana toisen 

maailmansodan jälkeisessä Suomessa esiintynyt miestyyppi, jonka Matti Peltonen 

on nimennyt reiluksi jätkäksi. Peltosen mukaan tämän miestyypin näkemyksissä 

naisen kohteleminen reilusti tarkoitti sitä, että häntä kohdeltiin kuin miestä1121. 

Vastaavaa ajattelua esiintyi kuitenkin laajemminkin 1960-luvun alun miesvaltai-

sessa työelämässä. Työntekijän maskuliinisesta normista kertovat ajan käytösop-

paat, joissa toistui aikaisemmilta vuosikymmeniltä tuttu ajatus naisista työelämän 

altavastaajina. Vuonna 1962 julkaistussa oppaassa naisia neuvottiin muun muassa 

seuraavasti: 

Liike-elämän palvelukseen tuleva nainen saa tottua yleiseen järjestykseen ja 

määrätyissä tilanteissa havaita, että häntä kohdellaan täysin samoin kuin hä-

nen miespuolisia työtovereitaan. Herrasmies tietenkin on aina hienotunteinen 

naisia kohtaan, mutta itse järjestys vaatii, ettei tuota hienotunteisuutta kehite-

tä liian pitkälle. Nainen on työpaikallaan ennen kaikkea työntekijä eikä nai-

nen. Ellei hän hyväksy tätä, ei hän sovi työpaikkaansa. Hänen on osattava 

alistua samalla tavoin kuin hänen miestovereittensakin. Hän ei edes saman-

arvoiselta miestoveriltaan voi vaatia yksityiselämässä noudatettavien etiket-

timääräysten sovelluttamista.1122 

1970-luvulla naisille ei annettu enää yhtä suorasanaisia ohjeita.1123 Etikettiohjeet 

työelämässä toimivien naisten kohtelusta säilyivät Aino Sinnemäen mukaan kui-

tenkin selkiytymättöminä 1980-luvulle asti.1124 Onkin todennäköistä, että myös 

toimituksissa työskenteli edelleen miehiä ja naisia, jotka noudattivat aiempien 

vuosikymmenten oppeja. 

                                                        
1119 Kirjoitus numero 21, nainen. 
1120 Kirjoitus numero 29, mies. 
1121 Peltonen 2002, 122. 
1122 Hyvän käytöksen opas 1962, 104. 
1123 Ks. esim. Seppälä & Virkkunen 1977, 138–140. 
1124 Sinnemäki 1991, 185. 
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3.2.3 Sukupuolten rajan ylittäminen aiheuttaa konfliktin 

Tarkasteltaessa nais- ja miestoimittajien välisiä suhteita toimitusten arkisen työn 

näkökulmasta asemoituivat toimittajat kertomuksissa useimmiten siskoiksi tai 

veljiksi.1125 Sisarelliset roolit sisälsivät myös perinteiseen sukupuolikäsitykseen 

nojanneita ajatuksia naisille ja miehille ominaisista tavoista toimia. Pojat on poi-

kia -tyylisesti toimitusten veljeskaartin käyttäytymistä katsottiin usein läpi sormi-

en, ja he saattoivat luottaa selviävänsä kiperistä tilanteista siskojensa avustuksella. 

Suuren yleisaikakauslehden päätoimittaja esimerkiksi puhui ”Akat hoitaa  

-liikkeestä”,1126 joka kuvaa hyvin sekä miehistä että naisista koostuneissa toimi-

tuksissa vallinnutta dynamiikkaa. Toimituksia onkin mahdollista tarkastella myös 

suhteiden verkostona, joka etenkin 1960-luvun alkupuolella näyttäytyi monille 

vastaajille perheenä. Toimituksen sisaren ja veljen roolien ohella tähän metafo-

raan sopivat hyvin myös toimituksen isän ja äidin roolit, joihin palaan tarkemmin 

toimittajien uramalleja käsittelevässä alaluvussa 4.3.4. 

Toimittajien keskinäisen veljeyden ja sisaruuden vuoksi toimitukset näyttäy-

tyivät kertomuksissa epäseksuaalisina yhteisöinä. Aikakauslehtipuolella työsken-

nellyt naishaastateltava kuvasi toimitusyhteisöjä seuraavasti: 

Käytiin yhessä syömässä ja piettiin, tultiin toistemme kotiin juhliin. Ja koko 

toimitus oli aina jonkun luona kylässä. Ja meill oli tosi kiva fiilis. Että ei. 

Ihan semmonen niin kun perhe. Niin kun ne ois ollu veljiä. Ett niitten kans 

saatto puhuu kaikkee. Että ei ollu. Eikä siell ollu mitään tämmöst romanssia-

kaan, ett nyt kenenkään kesken. Että me oltiin niin kun yks perhe.1127 

Perhemetaforasta huolimatta keskinäisessä kanssakäymisessä oli seksuaalinen 

juonne, joka näkyi selkeimmin toimituksissa vapaasti harjoitettuna seksuaalisena 

vitsailuna. Nuorista ihmisistä koostuneissa työyhteisöissä toimittajakollegoiden 

välille syntyi myös romanttisia suhteita,1128 ja toimitusten voidaankin nähdä muo-

dostuneen nais- ja miestoimittajien välisen heteropelin näyttämöksi. Siinä naiselle 

ja miehelle oli varattu sukupuolen mukaiset roolit, joita uusinnettiin seksuaalisella 

flirtillä ja kisailulla. Heteropelin näkökulmasta seksuaalinen vitsailu näyttäytyy-

kin yrityksenä ylläpitää luontaisena pidettyä jakoa naisten ja miesten rooleihin. 

Toisin sanoen heteropeli korosti toimittajanaisten feminiinisyyttä, jonka voidaan 
                                                        
1125 Ks. esim. haastattelut numerot 23, 27, 32 ja 35, naisia ja miehiä. Ks. myös Numminen 2010, 65. 
1126 Haastattelu numero 21, nainen. 
1127 Haastattelu numero 23, nainen. 
1128 Ks. esim. haastattelut numerot 2, 4, 9, 10, 13 ja 36, naisia ja mies; kirjoitukset numerot 18 ja 34, 
naisia. 
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maskuliinisen ammattikuvan omaksumisen myötä nähdä kyseenalaistuneen. Tästä 

oli kyse esimerkiksi Yleisradion palveluksessa ison osan urastaan tehneen mies-

haastateltavan huomauttaessa, että osa naiskollegoista yritti liikaa kuulua toimi-

tuksen jätkien joukkoon1129. 

Mediatutkija Liesbet van Zoonen on viitannut vastaavaan ilmiöön puhuessaan 

heteroseksuaalisen romanssin pelistä, johon toimittajanaisten on osallistuttava 

tullakseen hyväksytyiksi oikeina naisina. Van Zoonenin mukaan peli ei kuiten-

kaan tarjoa naisille mahdollisuuksia voittoon, sillä siihen osallistuminen vie heiltä 

ammatillisen arvostuksen, kun taas pelistä pois jättäytyminen johtaa hankalan 

akan, jopa feministin leimaan.1130 Vaikka heteroseksuaalisen romanssin peli koos-

tuu vastaavanlaisista elementeistä kuin määrittelemäni heteropeli, niiden välillä 

on nähtävissä myös selkeä ero. Siinä missä heteroseksuaalisen romanssin pelin 

voidaan tulkita uusintavan aggressiivisesti miestoimittajien hegemonista asemaa, 

heteropeli on nähtävissä pehmeämpänä tapana puolustaa maskuliinista kulttuuria. 

Vaikka yksittäisten toimittajien tapauksessa kyse saattoi olla aggressiivisesta ase-

man pönkittämisestä, heteropeliin oli kuitenkin sisäänrakennettuna kunnioitus 

naispuolisia kollegoita kohtaan. On myös syytä muistaa, että toimitusten hete-

ronormatiivisuudessa oli säröjä, sillä toimittajat näyttävät suhtautuneen kanssa-

toimittajiensa homoseksuaalisuuteen muuta yhteiskuntaa suvaitsevaisemmin. 

Vaikka homoseksuaalisuus oli Suomessa rikos vuoteen 1971 asti,1131 muistivat 

useimmat haastateltavat kyseisiltä vuosikymmeniltä homoseksuaaleiksi tiedettyjä 

kollegoita. Homoseksuaalisuudesta ei kuitenkaan muodostunut toimituksissa 

juoruilun aihetta, vaan siihen kerrottiin suhtaudutun asiallisesti, vaikkakin 

useimmiten vaieten.1132 

Pääsääntöisesti rinnakkaiselo toimitusperheissä sujui nais- ja miestoimittajien 

välillä ongelmitta, mutta aineistoon sisältyy muutamia yksittäisiä esimerkkejä, 

joissa naistoimittajien sukupuolesta aiheutui näkyvä konflikti. Tulkintani mukaan 

kaikissa tapauksissa oli kyse siitä, että naistoimittaja tai naistoimittajat siirtyivät 

heille varatun lokeron ulkopuolelle tai nousivat liikaa esiin aiheuttaen ratkeaman 

vallinneeseen toimittajakuvaan. Aineisto tukeekin Judith Butlerin ja Teresa de 

Lauretisin teoretisointeihin pohjanneen Tarja Savolaisen tulkintaa, jonka mukaan 

eri ihmiset merkityksellistetään naisiksi ja miehiksi eri tavoin1133. Toimittajakun-

                                                        
1129 Haastattelu numero 28, mies. 
1130 van Zoonen 1998, 37. 
1131 Ks. esim. Rydström 2007, 34; Pylkkänen 2012, 59. 
1132 Ks. esim. haastattelut numerot 6, 9, 12, 23, 24, 25, 28, 27 ja 36, naisia ja miehiä. 
1133 Savolainen 2002, 153. 
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nassa tämä tarkoitti sitä, että naistoimittajat muuttuivat vahvemmin sukupuolensa 

edustajiksi ylittäessään vallinneeseen kulttuuriin kirjoittautuneet tavat toimia. 

Sukupuolen rajan ylittäminen saattoi tarkoittaa esimerkiksi liian naisellisena 

pidettyä käyttäytymistä. Suuressa päivälehdessä työskennellyt haastateltava ku-

vaili erään osaston naispuolisen päällikkötoimittajan käyttäneen mielellään run-

saasti hajuvettä. Toimitusosaston miehissä tämä aiheutti kuitenkin kielteisen reak-

tion, joka ilmeni naisen liialliseen hajuun kohdistuneina kommentteina.1134 Vaikka 

hajuvesiin mieltynyt naistoimittaja ei ottanut miesalaistensa kommentteja kuule-

viin korviinsa, tapaus kertoo miesten yrityksestä häivyttää naiskollegansa suku-

puoli näkyvistä. Toisin sanoen naisen oli suotavaa olla naisellinen, mutta naiselli-

suus ei saanut herättää liikaa huomiota. Samankaltainen tapaus tuli esiin toisessa 

haastattelussa, jossa naispuolinen informantti kertoi tapauksesta, jossa hän oli 

tavoistaan poiketen laittanut töihin päälle tulipunaisen mekon. Asu herätti mies-

kollegoissa niin paljon sanomista, ettei naisvastaaja enää pukeutunut mekkoon 

tämän jälkeen1135. 

Naisellisessa lokerossa pitäytymisen merkitys korostui toimittajaympäristöis-

sä, joissa naisten määrä oli vielä marginaalinen. Esimerkiksi Pohjois-Suomessa 

työskennellyt nainen kertoi, kuinka hän 1960-luvulla riitaantui päätoimittajan 

kanssa alettuaan tehdä kuluttajavalistusta koskeneita artikkeleita hänelle siihen 

asti annettujen rutiinijuttujen sijaan1136. Toisin sanoen toimituksen johto ei hyväk-

synyt naisen tekemää, journalistisesti merkittävää aloitetta vaan halusi tämän 

pitäytyvän hänelle annetussa roolissa. Toisaalta toimituksen miesväki saattoi 

kuunnella valinnoissaan myös ympäröivästä yhteiskunnasta annettuja signaaleja. 

Suuressa päivälehdessä urheilutoimittajana 1960-luvun alussa työskennellyt nais-

vastaaja kertoi esimerkiksi tilanteesta, jossa hänet lähetettiin tekemään juttua 

erään suuren järjestön kokouksesta. Tilanne uhkasi mennä farssiksi, koska järjes-

tön säännöt kielsivät naisten osallistumisen kokouksiin, mutta toimittajanainen ei 

suostunut lähtemään paikalta, koska työtehtävä vaati siellä olemista. Lopulta len-

nosta koolle kutsuttu hallituksen kokous antoi naistoimittajalle poikkeusluvan 

osallistua kokoukseen ja juttu tuli tehtyä. Muutamaa päivää myöhemmin nainen 

kuitenkin siirrettiin yllättäen omalta osastoltaan kotimaan osaston toimittajak-

si.1137 Tulkitsenkin tapausta siten, että nainen saattoi 1960-luvun alussa työsken-

nellä miesten alaan kuuluvaksi nähdyssä toimitusosastossa, mutta edellytyksenä 

                                                        
1134 Haastattelu numero 37, nainen. 
1135 Haastattelu numero 36, nainen. 
1136 Haastattelu numero 8, nainen. 
1137 Haastattelu numero 13, nainen. 
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siihen oli, että hän kykeni sulautumaan täysin miesvaltaiseen toimittajajoukkoon. 

Mikäli toimittajan sukupuoli nousi liikaa esiin, kuten tapahtui edellä kuvatussa 

tapauksessa, toimituksen päällikköporras oli valmis perääntymään ja siirtämään 

toimittajanaisen sukupuolelleen paremmin soveltuvaksi katsotulle paikalle. 

Aineiston näkyvin konflikti puhkesi Turun Sanomalehtimiesyhdistyksen pii-

rissä syksyllä 1971. Yhdeksän paikallisyhdistyksen 37 toimittajanaisesta perusti 

tuolloin Turun Naistoimittajat ry:n, jonka taustalla olivat jo parinkymmenen vuo-

den ajan jatkuneet epäviralliset kokoontumiset1138. Yhdistyksen perustaminen tuli 

kuitenkin ajankohtaiseksi elokuussa 1971, jolloin SPR:n Varsinais-Suomen piiri 

pyysi turkulaisia toimittajanaisia ottamaan huolekseen Heikinmarkkinain kanttii-

nin pitämisen.1139 Hyväntekeväisyystempauksen jälkeen tuore yhdistys lahjoitti 

rahat SPR:lle,1140 minkä jälkeen turkulaisen toimittajakunnan piirissä kehkeytyi 

kiista yhdistyksen olemassaolon oikeudesta. 

Kiistan tekee mielenkiintoiseksi se, että erilaisten tempausten järjestäminen 

oli ollut toimittajajärjestöille tavanomaista jo vuosikymmenten ajan. Useimmiten 

tempausten tuotto oli ohjattu omien toimittajajärjestöjen toimintaan eikä niitä 

ollut koettu millään tavalla ongelmallisiksi.1141 Turkulaisten toimittajanaisten 

yhdistyksen sosiaaliselta pohjalta noussutta tempausta kuitenkin kritisoitiin laa-

jasti. Turun Sanomalehtimiesyhdistyksen hallituksen jäsenilleen marraskuussa 

1971 lähettämän kiertokirjeen mukaan paheksunnassa oli kyse siitä, että naistoi-

mittajat olivat korostaneet toimintansa sosiaalista mielenlaatua julkistaessaan 

osallistumisensa hyväntekeväisyysprojektiin.1142 Turun Naistoimittajat ry:n pai-

kallisyhdistyksen jäsenille lähettämän kirjeen mukaan kiistan ytimessä oli kuiten-

kin se, että naistoimittajat olivat ylipäätään perustaneet oman yhdistyksen.1143 

Kritiikin etunenässä oli Turun Sanomalehtimiesyhdistyksen miespuolinen 

johtokaksikko,1144 mutta paheksuntaa ei tullut ainoastaan miehiltä. 11 vastaperus-

tetun naisjärjestön ulkopuolelle jäänyttä naistoimittajaa nimittäin esitti Turun 

                                                        
1138 Turun Naistoimittajat ry:n hallituksen päiväämätön kirje Turun Sanomalehtimiesyhdistyksen 
jäsenille. Kotelo 15. SJLAII. KA. 
1139 Selvitys Turun Naistoimittajat ry:n antamasta avusta SPR:n Varsinais-Suomen piirille Heikin-
markkinain toteuttamisessa 1971. Kotelo 15. SJLAII. KA. 
1140 ”Markkinarahat SPR:lle”. päiväämätön lehtileikekopio. Kotelo 15. SJLAII. KA.  
1141 Ks. esim. K-SSY 60 vuotta 1983, 49; Satakunnan sanomalehtiväkeä 2001, 46, 51–52. 
1142 Turun Sanomalehtimiesyhdistyksen kiertokirje jäsenilleen 28.10.1971. Kotelo 15. SJLAII. KA. 
1143 Turun Naistoimittajat ry:n hallituksen päiväämätön kirje Turun Sanomalehtimiesyhdistyksen 
jäsenille. Kotelo 15. SJLAII. KA. 
1144 Turun Naistoimittajat ry:n hallituksen päiväämätön kirje Turun Sanomalehtimiesyhdistyksen 
jäsenille; Turun Sanomalehtimiesyhdistyksen kirje Turun Naistoimittajat ry:lle 13.3.1972. Kotelo 15. 
SJLAII. KA. 
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Sanomalehtimiesyhdistyksen vuosikokoukselle esityksen naistoimittajien järjes-

tön nimen muuttamisesta. Järjestö oli heidän mukaansa perustettu salamyhkäisis-

sä olosuhteissa, eikä yhdistyksen perustajajäsenten ulkopuolisia tahoja ollut tar-

peeksi informoitu asiasta. Nimi viittasi virheellisesti siihen, että kaikki alueen 

naistoimittajat kuuluisivat yhdistykseen.1145 Vuosikokouksen konkreettinen vaa-

timus naistoimittajien yhdistykselle olikin, että heidän tulisi selvittää mahdolli-

suudet muuttaa yhdistyksen nimi ”todellisuutta vastaavaksi”.1146 Liittovaltuuston 

jäsenen Kaija Kaijala-Vuorisen johdolla Turun Naistoimittajat ry:n jäsenet vetosi-

vat maaliskuussa 1972 Suomen Sanomalehtimiesten Liiton liittovaltuustoon kiis-

tan selvittämiseksi.1147 Liiton kannaksi kuitenkin muodostui, ettei asia kuulunut 

heidän käsiteltäväkseen.1148 Mitä kiistassa tämän jälkeen tapahtui, säilyneet arkis-

tolähteet eivät kerro. Vielä helmikuussa 1972 Kaija Kaijala-Vuorinen kommentoi 

Suomenmaahan kirjoittamassaan mielipidekirjoituksessa, ettei yhdistyksen koh-

taama painostus vaikuttanut Turun Naistoimittajat ry:n toimintaan.1149 Konfliktin 

voimasta kertoo kuitenkin se, että Turun Naistoimittajat ry:stä ei löydy tämän 

jälkeen minkäänlaisia merkkejä. Onkin perusteltua olettaa yhdistyksen keskitty-

neen toiminnassaan jäsentensä epäviralliseen yhdessäoloon tai jopa lopettaneen 

toimintansa. 

Mitä ajatus toimituksesta perheenä ja edellä kuvatut konfliktit kertovat toimit-

tajien keskuudessa käydyistä neuvotteluista feminiinisyyden ja maskuliinisuuden 

välillä? Ainakin ne kuvastavat sitä ristiriitaista ympäristöä, jossa naistoimittajat 

joutuivat työskentelemään. Yhtäältä heiltä odotettiin naisellista käyttäytymistä, 

toisaalta mieskollegoidensa arvostuksen sai parhaiten omaksumalla maskuliinisen 

toimijaposition. Feminiinisen ja maskuliinisen käyttäytymisen välinen suhde ei 

ollut myöskään vakio, vaan se oli sidoksissa niin ajalliseen kuin tilalliseenkin 

kontekstiin. 

Maskuliinisuuden ja feminiinisyyden rajankäynnissä oli yhtäältä kysymys 

oman aikansa käsityksistä naiselle ja miehelle sopivasta käyttäytymisestä, mutta 

                                                        
1145 Yhdentoista naistoimittajan allekirjoittama päiväämätön kirje Turun Sanomalehtimiesyhdistyksen 
vuosikokoukselle. Kotelo 15. SJLAII. KA. 
1146 Ote Turun Sanomalehtimiesyhdistyksen vuosikokouksen pöytäkirjasta 20.2.1972. Kotelo 15. 
SJLAII. KA. 
1147 Kaija Kaijala-Vuorisen 25.3.1972 lähettämä ehdotus lisäykseksi liittovaltuuston kevätkokouksen 
esityslistaan; Turun Naistoimittajat ry:n kirje Suomen Sanomalehtimiesten Liiton liittovaltuustolle 
25.3.1972. Kotelo 15. SJLAII. KA. 
1148 Lars Bruunin lausunto Kaija Kaijala-Vuorisen ehdotukseen liittovaltuustossa käsiteltävistä asioista 
28.3.1972. Kotelo 15. SJLAII. KA. 
1149 Kaija Kaijala-Vuorinen, ”Syntyykö ’Turun Sanomien Sanomalehtimiesyhdistys?’”. Suomenmaa 
24.2.1972. Kotelo 15. SJLAII. KA. 
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sitä voidaan pitää myös miesvaltaiselle organisaatiolle leimallisena piirteenä. 

Tutkimusten mukaan naisen liiallinen maskuliinisuus koetaan miesvaltaisissa 

työyhteisöissä usein ongelmana. Miesvaltaisissa työyhteisöissä naisten on toisin 

sanoen taiteiltava koko ajan maskuliinisuuden ja feminiinisyyden välillä: he eivät 

saa olla liian feminiinisiä, mutta eivät myöskään toimia liian maskuliinisesti1150. 

Toimittajakunnassa tämä näkyi miestoimittajien tavassa nostaa esiin naiskolle-

goidensa feminiinisiä piirteitä samanaikaisesti, kun he arvostivat heidän remp-

seyttään ja yksi pojista -mentaliteettiaan. Rajankäyntiin maskuliinisuuden ja fe-

miniinisyyden välillä ovat kiinnittäneet huomiota myös ruotsalaistutkijat Monika 

Djerf-Pierre ja Monica Löfgren Nilsson. Heidän mukaansa naistoimittajien mää-

rän lisäännyttyä Ruotsin televisiossa siirryttiin 1970-luvulla tilanteeseen, jossa 

yhtäältä korostettiin sukupuolten samankaltaisuutta ja toisaalta naistoimittajien 

kokemusmaailman erityisyyttä1151. Myös hollantilaisia urheilutoimittajia haasta-

telleet Inge Claringbould, Annelies Knoppers ja Agnes Elling huomasivat mies-

toimittajien yhtäältä korostavan toimittajien sukupuolineutraaliutta, toisaalta tuot-

tavan eroa sukupuolten välille.1152 

3.3 Yhteenveto 

Olen tässä luvussa tarkastellut ammatillista kulttuuria ja toimittajien keskinäisiä 

suhteita pohtien sitä, aiheuttiko naistoimittajien lukumäärän kasvu näkyviä muu-

toksia ammattialan piirissä. Analyysin tulokset osoittavat, etteivät toimittajanaiset 

suoranaisesti kyseenalaistaneet toimitusten kulttuurisia käytäntöjä. Vaikka toimit-

tajana olemisen tavoissa tapahtui tutkimuksen kohteena olleina vuosikymmeninä 

muutoksia, ei niitä voida yksiselitteisesti palauttaa ammattikunnan sukupuolira-

kenteessa tapahtuneeseen kehitykseen. Yksittäiset toimittajat toki haastoivat am-

matilliseen kulttuuriin kuuluneita käytäntöjä, äitiyden yhdistäminen toimittajan 

ammattiin muuttui vuosikymmenten kuluessa anomaliasta normaaliksi osaksi 

toimitusyhteisöjä ja esimerkiksi suhtautuminen toimittajien alkoholinkäyttöön 

tiukentui. Viime kädessä ammatillisten käytäntöjen muuttumisessa ei kuitenkaan 

ollut kyse vain naisten määrän lisääntymisestä vaan myös laajemmista yhteiskun-

nallisista muutoksista. 

Susan Armitage ja Sherna Berger Gluck ovat kysyneet, kuinka voimme yhtä-

aikaisesti ymmärtää ja dokumentoida naisia alistaneita käytäntöjä ja heidän teke-
                                                        
1150 Ks. esim. Halford & Leonard 2001, 82–83; McDowell 1997, 154–155. 
1151 Djerf-Pierre & Löfgren Nilsson 2004, 96. 
1152 Claringbould et al. 2004, 713–716. 
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määnsä vastarintaa.1153 Tämä feministitutkijoiden perusteltu kysymys on ollut 

läsnä myös tässä työssä tutkimusprosessin alusta lähtien. Sukupuolihistorioitsijat 

ovat vastanneet haasteeseen ottamalla huomioon sen, että epätasa-arvoisesta ase-

mastaan huolimatta myös menneisyyden naiset ovat olleet aktiivisia toimijoita1154. 

Näkemys toimijuudesta ja vastarinnan tekemisen mahdollisuudesta on ollut myös 

oman analyysini kulmakiviä. Se ei ole kuitenkaan yksin riittänyt, vaan sekä suku-

puolen ja ammatillisen kulttuurin suhde että naistoimittajien kokemusten ymmär-

täminen on edellyttänyt menneisyyden katsomista toisin silmin. Sukupuolten 

mahdollisuuksien kentän laajentaminen on herättänyt pohtimaan, miksi naisten 

lukumäärän lisääntymisen tulisi edes olettaa muuttaneen vallinneita käytäntöjä. 

Armitagen ja Gluckin kysymys onkin kääntynyt muotoon: kuinka voimme yhtä-

aikaisesti tulkita naisia alistaneita käytäntöjä ja ymmärtää heidän valintaansa olla 

vastustamatta niitä? 

Tutkimusaineisto toi selkeästi esiin ammatilliseen kulttuuriin sisäänkirjoittau-

tuneet maskuliiniset piirteet. Toimittajien kertomuksissa ja aikalaisaineistoissa ne 

eivät kuitenkaan yksiselitteisesti merkinneet naisten alistamista, vaan aineistosta 

nousivat toistuvasti esiin alan naistoimittajille tarjoamat mahdollisuudet. Toimit-

tajana nainen saattoi venyttää oman aikansa naiskäsityksiä ja tehdä sen ympäris-

tössä, jossa tämä hyväksyttiin. Muistitiedon kohdalla mahdollisuuksien korostu-

minen saattoi toki selittyä aineiston luonteella. Mahdollisuuksia korostava kerto-

mus omasta ammatillisesta historiasta oli todennäköisesti se, jonka muistelijat 

halusivat kertoa ja muistaa. Muistitiedon lukeminen ristiin aikalaisaineiston kans-

sa kuitenkin osoitti, ettei mahdollisuuksien retoriikassa ollut yksinomaan kyse 

menneisyyden selittämisestä itselle parhain päin. Mahdollisuudetkin avautuivat 

naisille kuitenkin oman aikansa kulttuurisissa puitteissa, mikä toimittajakunnan 

tapauksessa näkyi ammattikunnan rakenteissa. Seuraavassa luvussa tarkastelen 

sitä, miten toimittajien sukupuoli näkyi palkkauksessa, uralla etenemisessä ja 

työtehtävien jaossa. 

                                                        
1153 Armitage & Gluck 2002, 83. 
1154 Ks. esim. Corfield 1997, 244; Zinsser 1993, 35. 
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4 Sukupuolijakauman tasaantuminen ei 
murenna erillään pitämisen logiikkaa 

Nais- ja miestoimittajien suhteellisen osuuden tasoittuminen 1960- ja 1970-

lukujen kuluessa tarkoitti sitä, että yhä useampi suomalainen uutistoimittaja työs-

kenteli yhteisöissä, joissa oli sekä naisia että miehiä. Ammatti muodostikin poik-

keuksen yleisestä ammattirakenteesta. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan vuonna 

1975 julkaisemassa selvityksessä todettiin naisten ja miesten tekevän harvoin 

samaa työtä1155. Vuonna 1981 ammatissa toimineista naisista ja miehistä 40 pro-

senttia teki samaa työtä ainoastaan oman sukupuolensa edustajien kanssa.1156 

Ammattialan sukupuolirakenteen tasapainoistuminen ei tarkoittanut kuitenkaan 

sitä, että nais- ja miestoimittajilla olisi ollut samat mahdollisuudet toimia alalla. 

Mediatutkijat Iiris Ruoho ja Sinikka Torkkola ovat määritelleet journalismin 

sukupuolilogiikan rakentuvan kahtiajaon varaan, jossa ”jako naisiin ja miehiin 

ymmärretään luonnollisena itsestäänselvyytenä eikä kulttuurisena jakona Naisiin 

ja Miehiin”.1157 Tulkintani mukaan tämä kahtiajako pitää ammattialan piirissä yllä 

sekä horisontaalista että vertikaalista segregaatiota.1158 Sen seurauksena etenemi-

nen johtotehtäviin ja merkittävimpiin ammatillisen vallan keskittymiin on ollut 

nykypäiviin asti naisille miehiä vaikeampaa. Vaikka naiset ovat muodostaneet 

enemmistön toimittajista 1990-luvun puolivälistä lähtien, on luonnollinen jako 

naisiin ja miehiin pitänyt osaltaan yllä myös sukupuolten välisiä palkkaeroja. 

Tässä luvussa tutkin, mikä merkitys sukupuolten luonnollista eroa tukeneella 

logiikalla oli 1960- ja 1970-lukujen suomalaisissa toimituksissa. Huomioni kiin-

nittyy niihin rakenteellisiin esteisiin, jotka vaikeuttivat toimittajanaisten uralla 

etenemistä, pitivät yllä sukupuolten välisiä palkkaeroja ja työtehtävien sukupuo-

littuneisuutta. Lisäksi pohdin, haastoiko sukupuolen näkyväksi tuleminen näitä 

rakenteita. Esitän ammattikunnan rakenteisiin kuuluneen epätasa-arvoa tuottanei-

ta mekanismeja, mutta tuon myös esiin, ettei työelämän segregaation muotoja 

tulisi tulkita yksioikoisesti, vaan ammattikunnan erityispiirteet olisi otettava ana-

lyysissä huomioon. 

                                                        
1155 Sukupuoleen kohdistuva syrjintä työmarkkinoilla 1975, 48–49. 
1156 Haavio-Mannila 1984, 12. 
1157 Ruoho & Torkkola 2010, 192. 
1158 Työnjaon vertikaalisella eriytymisellä viitataan miesten sijoittumiseen naisia korkeampiin asemiin 
työelämässä. Horisontaalinen eriytyminen puolestaan tarkoittaa työtehtävien jakautumista sukupuolen 
mukaan. Ks. esim. Julkunen 2010, 130–137. Ks. myös Haavio-Mannilla 1984, 12. 
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4.1 Palkkauksessa suositaan miestoimittajia 

Yksi tasa-arvon helpoimmin tunnistettavista ja todennettavista esteistä ovat suku-

puolten väliset palkkaerot, mikä tarkoittaa sitä, että naisen arvo työntekijänä on 

kautta historian arvioitu miehen arvoa pienemmäksi. Vaikka palkkatasa-arvo nou-

si Suomessa keskusteluun niinkin varhain kuin vuonna 1900, se jäi historiantutki-

ja Anu Suorannan mukaan toteutumattomaksi ideaaliksi ja aina 1960-luvulle asti 

sukupuolen mukaan maksettu palkka oli suomalaisessa yhteiskunnassa yleisesti 

hyväksytty sosiaalinen normi.1159 Esimerkiksi vuonna 1964 konttori-, myymälä- 

ja työnjohtohenkilökuntaan kuuluneiden naisten palkat olivat heikoimmillaan 60 

prosenttia ja parhaimmillaan 80 prosenttia miesten palkoista. Palkkaerot olivat 

pienimmät niillä aloilla, joilla miesten palkkataso oli alhainen.1160 Yhä edelleen 

suomalaisen naisen euro on keskimäärin 80 senttiä.1161 

Kansainvälisten tutkimusten mukaan 70 prosenttia palkkaeroista on palautet-

tavissa miesten ammattien ja töiden korkeampaan arvostukseen.1162 Ammattialo-

jen jakautuminen naisten ja miesten töihin ei kuitenkaan yksinään selitä palkka-

eroja, vaan miehet saavat naisia korkeampaa palkkaa, työskentelivätpä he mies-

valtaisessa, naisvaltaisessa tai molempia sukupuolia suurin piirtein yhtä paljon 

sisältävissä työyhteisöissä.1163 Palkkaerojen on myös todettu säilyvän, vaikka 

työmarkkinoilla tapahtuisi merkittäviä muutoksia naisten määrän kasvaessa ja 

naisten siirtyessä aikaisemmin miesvaltaisille aloille.1164 Tässä alaluvussa kysyn, 

pitävätkö tutkimustulokset paikkansa myös 1960- ja 1970-lukujen suomalaisessa 

toimittajakunnassa. Miten toimittajakunnan sukupuolirakenteessa tapahtunut 

murros vaikutti alan yleiseen palkkatasoon? Miten nais- ja miestoimittajien väli-

set palkkaerot kehittyivät tutkittuina vuosikymmeninä? Lisäksi kartoitan toimitta-

jakunnan sisällä käytyä keskustelua naisten ja miesten samapalkkaisuudesta. 

                                                        
1159 Suoranta 2009, 70, 86–87, 263–268. 
1160 Haavio-Mannila 1968, 67–68. 
1161 Ks. esim. Kuoppamäki 2008, 183; Lehto 2007, 60–62. Teema on herättänyt julkista keskustelua 
viime vuosina muun muassa Pauli Summasen kirjoittaman Valhe, emävalhe, naisen euro on 80 senttiä 
-nettikirjoituksen seurauksena. Kirjoituksessaan Summanen kiistää palkkaeron olemassaolon. 
1162 Julkunen 2010, 138. 
1163 Budig 2002, 274–275; Kinnunen 2001, 14–21. 
1164 Ridgeway 1997, 224. 
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4.1.1 Naistoimittajat eivät laske alan palkkoja 

Ammattialojen naisistumisen ja heikkenevän palkkatason välille vedettiin tutki-

muksessa pitkään yhtäläisyysmerkit, mitä selitettiin useimmiten kahdella teorial-

la. Jonotusteorian (queing theory) mukaan palkkatason lasku johti alan naisistu-

miseen,1165 kun taas uudelleenmäärittelyteoriassa (devaluation theory) naisistumi-

nen nähtiin syynä palkkatason heikkenemiseen.1166 Uudemmassa tutkimuksessa 

naisistumisen ja palkkakehityksen välistä suhdetta ei ole nähty enää yhtä suora-

viivaisesti, vaan tutkijat ovat nostaneet esiin myös muita ammattialan naisistumi-

seen ja palkkakehitykseen vaikuttavia tekijöitä. Hoitoalan palkkauskäytäntöjä 

tutkinut Charlotta Magnusson on esimerkiksi esittänyt, että tutkimuksessa olisi 

kiinnitettävä huomiota naisten ja miesten erilaisiin tapoihin neuvotella palkois-

taan1167. Vuosina 1971–2002 tohtorintutkinnon suorittaneiden yhdysvaltalaisten 

opiskelijoiden sukupuolijakaumaa tutkineet Paula England et al. puolestaan osoit-

tivat väestökehityksen selittäneen osaltaan sukupuolijakaumassa tapahtuneita 

muutoksia. Toisin sanoen naisten voimakas siirtyminen työelämään ja yliopisto-

opintojen pariin näkyi joillakin aloilla naisistumisena.1168 Toisaalla osin samoista 

tutkijoista koostunut ryhmä argumentoi, että alat, jotka olivat lähtökohtaisesti 

naisvaltaisia, kärsivät huonosta palkkauksesta, mutta naisten määrän kasvu ei 

enää tämän jälkeen vaikuttanut palkkatason heikkenemiseen.1169 Sukupuolten 

välisen palkkaeron selittämisen vaikeutta kuvaa kuitenkin se, että myöhemmin 

tutkijat osoittivat päätelmän puutteelliseksi ja palasivat näkemykseen, jonka mu-

kaan naisistuminen vaikuttaa ammattialan palkkatason laskuun nimenomaan uu-

delleenmäärittelyteorian mukaisesti.1170 

Naisistumisen ja palkkakehityksen välisestä suhteesta on keskusteltu myös 

mediatutkimuksen piirissä. Esimerkiksi Deborah Chambers, Linda Steiner ja 

Carole Fleming ovat esittäneet naisten lukumäärän lisääntymisen saattavan vä-

hentää miesten kiinnostusta media-alaa kohtaan, mikä edelleen heikentää alan 

palkkatasoa.1171 Niin kutsuttuun velvet ghetto -teesiin, jonka mukaan naisten 

aloiksi muotoutuneet journalismin haarat ovat heikoimmin palkattuja, on puoles-

                                                        
1165 Reskin & Roos 1990, 31–39. Ks. myös Levanon et al. 2009, 865–868; Lorber 1994, 213–216. 
1166 England 1992, 181–183; England et al. 2004, 3, 30; Magnusson 2009, 87–89. 
1167 Magnusson 2009, 97. 
1168 England et al. 2007a, 36–37. 
1169 England et al. 2007b, 1253. 
1170 Levanon et al. 2009, 886. 
1171 Chambers et al. 2004, 124. 
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taan nojannut esimerkiksi visuaalisia toimittajia tutkinut Wilson Lowrey.1172 Uu-

simmassa tutkimuksessa alan naisistumisen ja negatiivisen palkkakehityksen 

välistä suhdetta on kuitenkin pyritty avaamaan monitahoisemmaksi. Esimerkiksi 

kanadalaisen mediatutkija Gertrude J. Robinsonin mukaan naisistumisteoria yk-

sinkertaistaa palkkauksen sukupuolittuneisuuden monimutkaista todellisuutta. 

Robinson argumentoi uhkakuvan naisistumisen aiheuttamasta negatiivisesta palk-

kakehityksestä olleen keskeinen argumentti, jolla saksalaiset ja kanadalaiset me-

diatalot oikeuttivat epätasa-arvoiset nimityskäytäntönsä 1960-luvulla. Todellisuu-

dessa naisistuminen ei aiheuttanut palkkojen laskua, vaan 1970-luvulta lähtien 

toimittajien palkat ovat kyseisissä maissa nousseet tasaisesti.1173 

Robinsoniin nojaten tarkastelen seuraavaksi suomalaisen toimittajakunnan 

palkkakehitystä suhteessa alan naisistumiseen. Käytän naisistumisen käsitettä 

kuvaamaan 1960-luvun lopulla alkanutta naisten määrän kasvua, enkä tarkoita 

sillä aikaa vuoden 1995 jälkeen, jolloin suurempi osa suomalaisista toimittajista 

on ollut naisia kuin miehiä1174. Näkemystä alan naisistumisesta tukee Elina Haa-

vio-Mannilan tekemä huomio, jonka mukaan naisten suhteellinen osuus nousi 

vuosina 1950–1985 yhdentoista suomalaisen ammattikunnan keskuudessa no-

peimmin juuri toimittajakunnassa.1175 Barbara Reskin ja Patricia A. Roos ovatkin 

viitanneet klassikkoteoksessaan Job queues, gender queues: explaining women’s 

inroads into male occupations naisistumisella nimenomaan tilanteeseen, jossa 

naisten määrä alalla kasvaa nopeammin kuin työmarkkinoilla yleensä.1176 Naisis-

tumisella voidaan kuitenkin viitata myös aloihin, joissa naiset muodostavat 

enemmistön. Käsitteen sisällöstä ei olekaan olemassa yksimielisyyttä, vaan sitä 

käytetään vaihtelevin merkityksin eri tutkimuksissa.1177 

Toimittajan ammatti oli Suomessa lähtökohtaisesti miesten hallitsema koko 

1900-luvun ensimmäisen puoliskon,1178 mutta siitä huolimatta alan palkkaus säilyi 

pitkään alhaisena. Syynä oli kunnollisen palkkasopimuksen puuttuminen, vaikka 

ensimmäinen palkkausperusteita koskenut sopimus tehtiin jo vuonna 1908 Suo-

men Sosialidemokraattisen Sanomalehtimiesliiton solmittua palkkatariffisopi-

muksen. Myös vuonna 1921 perustettu Suomen Sanomalehtimiesten Liitto otti 

                                                        
1172 Lowrey 2004, 30. Velvet ghetto -teesistä ks. myös esim. Ross 2004, 143–144; van Zoonen 1994, 
51. 
1173 Robinson 2004, 191–192. 
1174 Zilliacus-Tikkanen 2008, 142; Ruoho & Torkkola 2010, 10. 
1175 Haavio-Mannila 1988, 49. 
1176 Reskin & Roos 1990, 11–24. 
1177 Lincoln 2004, 9–10. 
1178 Vehmas 1963, 21. Ks. myös Hakosalo et al. 2012, 474–475. 
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työehtosopimusasian agendalleen ja teki vuonna 1926 Suomen Sanomalehden-

kustantajain Liitolle ehdotuksen työehtosopimuksesta. Neuvottelut eivät kuiten-

kaan tuottaneet tulosta, ja työehtosopimuskysymys jäi ratkaisematta pariksi vuo-

sikymmeneksi. Vasta marraskuussa 1945 solmittiin ensimmäinen niin kutsuttu 

Normaalivälikirja, joka pysyi useaan otteeseen korjattuna voimassa vuoteen 1963. 

Tuolloin sopimuksen sitovuutta lisättiin ja nimi muutettiin Toimittajasopimuksek-

si.1179 

Ensimmäiset askeleet kohti varsinaista työehtosopimusta otettiin 1960-luvun 

alkuvuosina, kun Suomen Sanomalehtimiesten Liitto kehittyi herraklubista am-

mattiyhdistysliikkeeksi.1180 SSL solmi 4.4.1967 alan ensimmäisen työehtosopi-

muksen, jossa minimipalkoiksi määriteltiin vakinaisille toimittajille 820–1557 

markkaa ja harjoittelijoille 410–915 markkaa kuukaudessa.1181 Myös Suomen 

Aikakauslehdentoimittajain Liitto alkoi 1960-luvulla kiinnittää huomiota jäsenis-

tönsä palkkaukseen. Kaikki liiton jäsenet eivät kuitenkaan innostuneet vaatimuk-

sista, sillä parhaiten palkatut toimittajat pelkäsivät minimipalkkojen määrittämi-

sen heikentävän tulojaan. Neuvottelut aloitettiin kuitenkin vuonna 1968, ja liitto 

solmi ensimmäisen työehtosopimuksensa vuonna 1970.1182 Vuoden 1971 alussa 

SSL:n ja SAL:n työehtosopimukset yhdistettiin,1183 ja uusiksi minimipalkoiksi 

määriteltiin toimittajille 1101–1928 markkaa ja harjoittelijoille 588–1162 mark-

kaa kuukaudessa.1184 

Suomen Sanomalehtimiesten Liiton aktiivinen palkkapolitiikka nosti toimitta-

jien palkkoja tasaisesti koko 1960-luvun ajan, mutta sitovan työehtosopimuksen 

puuttuminen piti palkkatason alhaisena.1185 Vuonna 1965 korotukset ylittivät jopa 

                                                        
1179 Ks. esim. ”Suomen Sanomalehtimiesten Liitto 40-vuotias”. Sanomalehtimies – Journalisten 
3/1961, 6–14; Allan Viranko, ”Sanomalehtien Liiton 50-vuotistaipaleelta. Lehtimiesten työsuhteitten 
kehitysvaiheet”. Sanomalehtimies – Journalisten 7/1966, 17–18. 
1180 Ks. esim. ”Jäsentensä hyödyksi”. (pk) Sanomalehtimies – Journalisten 6/1964, 3; ”Uuteen vuo-
teen”. (pk) Sanomalehtimies – Journalisten 8/1964, 3. 
1181 ”Työehtosopimusratkaisu”. (pk) Sanomalehtimies – Journalisten 2/1967, 3–4; ”Työehtosopimuk-
sen soveltamisalasta ja sisällöstä”. Sanomalehtimies – Journalisten 2/1967, 7–11. 
1182 Lauri Kerosuo, ”Aikakauslehdentoimittajien ensimmäinen työehtosopimus”. Sanomalehtimies – 
Journalisten 3/1970, 13. Ks. myös Oksama 1999. 
1183 Ks. esim. Toimintakertomus Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 51. toimintavuodelta 1971. 
SJLYA. 
1184 Liittohallituksen selostus. Liittokokousasiakirjoja 1971. Liite 1. Ca:5. SJLAI. KA. 
1185 Ks. esim. ”Tulos”. (pk) Sanomalehtimies – Journalisten 3/1963, 3; ”Indeksitön tarkistus”. (pk) 
Sanomalehtimies – Journalisten 5/1964, 3; ”Uuteen vuoteen”. (pk) Sanomalehtimies – Journalisten 
8/1964, 3; ”Ratkaisu”. (pk) Sanomalehtimies – Journalisten 3/1965, 3; ”Sopimusvuoden päätös”. (pk) 
Sanomalehtimies – Journalisten 8/1965, 5; ”Vuoden sopimukset”. (pk) Sanomalehtimies – Journalis-
ten 3/1966, 3. 
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yleisen työmarkkinalinjan,1186 mutta siitä huolimatta suurin osa toimittajakunnasta 

sai työpanoksestaan heikon korvauksen. Sanomalehtimies – Journalisten  

-lehdessä tilannetta kommentoitiin muun muassa seuraavasti: 

Vähimmäispalkkojen taso on vieläkin kaikkea muuta kuin korkea. Kaikkine 

ikälisineenkään ei tavallisen yötoimittajan palkka ulkopuolella Helsingin 

nouse vielä tuhanteen markkaan – vasta joulukuussa kohoaa neljään ikä-

lisään oikeutetun yötoimittajan minimipalkka PS-luokassa juuri ja juuri yli 

nykytuhannen.1187 

Sanomalehtimiehen kirjoittelussa heikon palkkatason nähtiin 1960-luvun alku-

puolella aiheuttaneen jopa alalta pakoa.1188 Muisteluaineistossa heikkoon palkka-

tasoon viitattiin kuitenkin varsin neutraalisti: palkka oli kehno, mutta se ei ollut 

toimittajan työn itselleen omaksi kokeneista ihmisistä olennaista.1189 

Pontta palkkakeskusteluun haettiin vertaamalla toimittajien palkkoja esimer-

kiksi pohjoismaisten kollegoiden tuloihin,1190 joiden todettiin olevan korkeammat 

kuin Suomessa. Vertailupohjaa haettiin myös muista ammattiryhmistä,1191 joista 

etenkin opettajakuntaa pidettiin työn henkisen luonteen vuoksi vertailukelpoisena 

toimittajakunnan kanssa.1192 Lehtorin palkka näyttäytyi mittatikkuna niin muuta-

missa muistelukertomuksissa1193 kuin Suomen Sanomalehtimiesten Liiton käy-

                                                        
1186 ”Ratkaisu”. (pk) Sanomalehtimies – Journalisten 3/1965, 3. 
1187 ”Neuvottelut ja sopimus”. Sanomalehtimies – Journalisten 3/1965, 16–17. 
1188 Ks. esim. Rainer Sopanen, ”Monet tehtävät odottavat”. (pk) Sanomalehtimies – Journalisten 
8/1962, 5; Matti Iranto, ”Mitä tästä opimme”. Sanomalehtimies – Journalisten 1/1964, 8–9; ”Uuteen 
vuoteen”. (pk) Sanomalehtimies – Journalisten 8/1964, 3; ”Tampereella purnattiin palkkakuopasta”. 
Sanomalehtimies – Journalisten 8/1964, 21–22. 
1189 Ks. esim. haastattelut numerot 1, 2, 5, 16, 17, 20, 25, 32 ja 33, naisia ja miehiä. 
1190 Ks. esim. ”Ruotsalaisten uusi sopimus”. Sanomalehtimies – Journalisten 4/1962, 21; ”Tanskalais-
ten palkkatasosta”. Sanomalehtimies – Journalisten 8/1962, 12; ”Naapurin haitari”. Sanomalehtimies 
– Journalisten 5/1965, 12; ”Sopimusesitykset”. (pk) Sanomalehtimies – Journalisten 1/1966, 
3; ”Palkkojen keskiarvo Ruotsissa 2426 kruunua”. Sanomalehtimies – Journalisten 6/1966, 
21; ”Tanskan lehtimiesten laaja palkkaskaala”. Sanomalehtimies – Journalisten 6/1966, 25; ”Tanskan 
palkkaskaala 1000–3000 mk/kk”. Sanomalehtimies – Journalisten 7–8/1967, 24; JAJ, ”Toimittajien 
keskipalkka lähestyy 3000 kruunua”. Sanomalehtimies – Journalisten 5/1968, 9; ”Tanska ylitti 4000 
kruunua”. Sanomalehtimies – Journalisten 5/1968, 11; ”Tanskan palkkatilastoa”. Sanomalehtimies – 
Journalisten 6/1969, 15. 
1191 Ks. esim. Matti Iranto, ”Mitä tästä opimme”. Sanomalehtimies – Journalisten 1/1964, 8–9; ”Tam-
pereella purnattiin palkkakuopasta”. Sanomalehtimies – Journalisten 8/1964, 21–22. 
1192 Ks. esim. ”Mitä tiedämme palkoistamme”. Sanomalehtimies – Journalisten 8/1961, 8–10; Henrik-
ki, ”Kokoomaohjelma (feature)”. Sanomalehtimies – Journalisten 2/1963, 5–7. 
1193 Ks. esim. haastattelut numerot 1, 11 ja 35, naisia; Annikki Wiirilinnan kirjoitus. Bha5. SSLHA. 
HYKA. 
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mistä työehtosopimusneuvotteluista kertovissa aineistoissakin.1194 Vuoden 1963 

vuosikokouksessa liitto käytti opettajakuntaa vertailukohtana antamassaan julki-

lausumassa: 

Toimittajan ohjepalkka vastasi vuonna 1939 esimerkiksi oppikoulunopettajan 

palkkaa ja oli miltei kaksinkertainen kansakoulunopettajan palkkaan verrat-

tuna. Tällä hetkellä on alan ohjepalkkauksen suhde vertailukelpoisiin henki-

sen työn tekijäin palkkoihin ratkaisevasti huonontunut.1195 

Puhe opettajien palkoista ei ollut yksinomaan toimittajakunnan sisäistä retoriik-

kaa, sillä vuonna 1968 kerätystä palkkatilastosta nähdään opettajakunnan ansain-

neen toimittajia paremmin. Kun toimittajien minimipalkka nousi työehtosopi-

muksen mukaisesti korkeimmillaan 1557 markkaan kuukaudessa, oli kaupungeis-

sa ja kauppaloissa työskennelleiden kansakoulunopettajien keskipalkka samana 

vuonna 1633 markkaa ja oppikoulunopettajien keskipalkka 2163 markkaa kuu-

kaudessa. Valtion palveluksessa työskennelleiden opettajien keskiansiot nousivat 

samanaikaisesti 2270 markkaan kuukaudessa.1196 Vaikka luvut eivät ole vertailu-

kelpoisia keskenään, ne antavat viitteitä siitä, että toimittajan ammatti oli palk-

kaukseltaan matalalle arvostettu. Tulkintaa vahvistavat aikakauslehdentoimittajil-

le muutamaa vuotta myöhemmin tehdyn kyselyn tulokset, joissa todettiin yli puo-

len vastaajista tulleen toimeen alle 1800 markan kuukausituloilla, ja ainoastaan 11 

prosentin jäsenkunnasta saaneen enemmän kuin 2401 markkaa kuukaudessa.1197 

1960-luvun alussa esiintynyt huoli toimittajan ammatin houkuttavuuden vä-

henemisestä näyttää kuitenkin olleen turha. Kuten olen toisessa pääluvussa osoit-

tanut, suomalaisen toimittajakunnan määrä kasvoi 1960- ja 1970-luvulla. Lisään-

tyneeseen työvoiman kysyntään vastasivat ennen kaikkea alalle entistä suurem-

massa määrin tulleet naiset, joiden osuus jäsenkunnasta kasvoi 1970-luvulla suh-

teellisesti nopeammin kuin edellisenä vuosikymmenenä. Voidaankin kysyä, tar-

koittiko tämä sitä, että miehet olisivat alkaneet siirtyä pois alalta tai jättäneet ko-

konaan tulematta alalle. Toisin sanoen, alkoiko alan naisistuminen vähentää mies-

ten mielenkiintoa toimittajan työtä kohtaan tai oliko lähtökohtaisesti huono palk-

                                                        
1194 Vertailua lehtoreiden palkkaukseen ja työoloihin tehtiin Allan Virangon lehtikirjoituksen mukaan 
jo 1920-luvulla. Allan Viranko, ”Sanomalehtien Liiton 50-vuotistaipaleelta. Lehtimiesten työsuhteit-
ten kehitysvaiheet”. Sanomalehtimies – Journalisten 7/1966, 17–18. 
1195 ”Jyrki Juuti puheenjohtajaksi. Nuoren polven läpimurto – linjojen selkenemistä”. Sanomalehtimies 
– Journalisten 3/1963, 6–9. 
1196 Palkkatilasto 1969:39, 43, 46. 
1197 Antero Laine, ”On tutkittu”. Aikakauslehden Toimittaja 1/1971, 20–22. 
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kataso syynä naisten tuloon alalle? Vai oliko kysymys sittenkin jostakin suomalai-

selle yhteiskunnalle ominaisesta piirteestä? 

Vuoden 1969 Lehtimiesten koulutuskomitean mietinnön sisältämän tutki-

muksen mukaan toimittajat pysyivät ammatissaan suhteellisen kiinteästi. Tutki-

mustulos nojasi kuitenkin toimittajien aikaisempiin työkokemuksiin,1198 ja oli 

siten osin ristiriidassa alan ammattijulkaisuissa käydyn keskustelun kanssa. Am-

matillisessa liikkuvuudessa oli myös sukupuolittunut juonne. Esimerkiksi Turun 

Sanomalehtimiesyhdistyksessä suurempi osa 1960-luvun kuluessa toiselle alalle 

siirtyneistä toimittajista oli miehiä,1199 ja toimittajanaisille avautui näin ollen ai-

empaa paremmat mahdollisuudet työskennellä alalla. Tässä suhteessa toimittaja-

kunnasta on siis löydettävissä uudelleenmäärittelyteoriaa tukeneita piirteitä. Mutta 

miksi miesten suhteellinen osuus väheni edelleen 1970-luvulla, vaikka alan palk-

kaus parani? Kysymystä voidaan lähestyä aiemman tutkimuksen avulla, jonka 

mukaan ammattialan sukupuolijakauma ja palkkaus eivät ole ainoita tekijöitä, 

jotka vaikuttavat niin miesten kuin naisten halukkuuteen pysyä tietyllä ammat-

tialalla1200. 

Toimittajakunnan sukupuolirakenteessa tapahtunutta muutosta voidaan selit-

tää esimerkiksi työmarkkinoiden rakenteella, joka avasi miehille naisia paremmat 

mahdollisuudet siirtyä alalta toiselle. Esimerkkitapauksina voidaan nostaa esiin 

kaksi ryhmää, joihin useampikin miestoimittaja siirtyi tutkittavan ajan kuluessa: 

kansanedustajat ja taiteilijat. Television ollessa vielä tuore väline siitä muodostui 

ponnahduslauta monille sittemmin poliitikkona tunnetuksi tulleille toimittajille. 

Yleisradiosta eduskuntaan tai muihin poliittisiin tehtäviin siirtyivät 1960- ja 1970-

lukujen taitteessa muun muassa Ralf Friberg, Seppo Tikka, Paavo Väyrynen ja 

Pertti Salolainen1201. Yleisradio oli mielekäs työpaikka myös muusikon ja kirjaili-

jan uraa aloitelleille toimittajille. 1970-luvulla musiikkitoimittajana aloitti muun 

muassa Heikki Harma eli Hector,1202 radion uutistoimituksessa vaikutti runoilija 

Tommy Tabermann,1203 ja television uutistoimituksessa työskenteli Mikko Alata-

                                                        
1198 Komiteanmietintö 1969:A 19, 92–93. 
1199 Vuosina 1961–1970 yhdistyksen jäsenyydestä poistettiin yhteensä 16 miestä ja 6 naista alalta pois 
siirtymisen vuoksi. Turun Sanomalehtimiesyhdistyksen toimintakertomukset 1961–1970. TSYA. 
1200 England et al. 2007a, 37. 
1201 Ks. esim. Ralf Fribergin, Börje Holmlundin ja Heikki Kahilan haastattelut. TVU 40; haastattelu 
numero 28, mies; Liisa Knuuti, ”Onko televisioruutu ponnahduslauta mihin vain?”. Katso 13/1971, 8–
9, 11; Manu Paajanen, ”Kyllikki Stenros MTV:stä eduskuntaan. ’Työtä ihmisen puolesta’”. Katso 
28/1977, 64–65. Ks. myös Wiio 1973, 66. 
1202 Ks. esim. Anna-Kerttu Wiik, ”Hectorin kahdet kasvot”. Katso 45/1974, 50–51. 
1203 Ks. esim. Anna-Kerttu Wiik, ”Katso radion uutisissa. Päivän Peili on hermostuttava lähestys. 
Uutistoimitus elää päivä kerrallaan”. Katso 19/1977, 12–15. Ks. myös Numminen 2010, 52–71. 
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lo.1204 Vastaavia esimerkkejä saa naisten kohdalla etsiä, ja näyttäisi siltä, että edel-

lä esiteltyihin ryhmiin sopisi ainoastaan neljä eduskuntaan siirtynyttä naista: Mai-

nostelevision perheohjelmien päällikön paikalta virkavapaalle siirtynyt Kyllikki 

Stenros,1205 ruotsinkielisen radion toimittajana työskennellyt Jutta Zilliacus,1206 

aikakauslehtipuolella freelancerina työskennellyt Pirkko Aro1207 ja Aamulehden 

Eeva Särkkä1208. Huomioitavaa kuitenkin on, että heistä ainoastaan Stenros pon-

nahti eduskuntaan nimenomaan television tuoman näkyvyyden ansiosta, kun taas 

miespoliitikoilla televisioväylä edisti todennäköisemmin uutta uraa. 

Miesten suhteellisen osuuden vähenemistä olennaisempi kysymys näyttäisi 

olevan, mikä sai suomalaiset naiset jäämään alalle. Feministisestä näkökulmasta 

media-alaa tarkastelleissa tutkimuksissa on osoitettu tiedotusalaa opiskelleiden 

naisten määrän nousseen useissa maissa miesopiskelijoiden määrää suuremmaksi 

jo 1970-luvulla. Tästä huolimatta työelämä on säilynyt miesvaltaisena, koska 

naisopiskelijat ovat usein jättäneet alan muutaman työelämässä vietetyn vuoden 

jälkeen. Ainoana poikkeuksena tästä säännöstä mainitaan Suomi, jossa naisopis-

kelijoiden ja työelämään siirtyneiden toimittajanaisten määrä on kehittynyt sa-

massa suhteessa.1209 Ammattialan sukupuolijakaumassa 1960-luvun jälkipuolis-

kolta lähtien tapahtuneessa muutoksessa oli näin ollen kysymys suomalaiselle 

yhteiskunnalle leimallisesta piirteestä, joka tuki naisten jäämistä työelämään. 

Toisin sanoen laajemminkin tapahtunut naisten työssäkäynnin lisääntyminen ja 

työn kokopäiväinen luonne selittävät toimittajakunnassa samanaikaisesti tapahtu-

nutta miesten osuuden suhteellista vähenemistä ja naisten osuuden suhteellista 

kasvua. Samanaikaisesti ammattialan työskentelykulttuuri säilyi kuitenkin masku-

liinisena, mistä johtuen alan naisistuminen ei vähentänyt miesten kiinnostusta 

ammattiin. 

Lähestyttäessä konkreettisemmin kysymystä naisistumisen vaikutuksesta 

suomalaisen toimittajakunnan palkkakehitykseen voidaan asiaa tarkastella Graafi-

sen Teollisuuden Työnantajaliiton palkkatilastojen avulla. Vuodesta 1973 alkaneet 

toimituksellisen henkilöstön palkkatilastot osoittavat, ettei koko ajan kasvanut 

                                                        
1204 Ks. esim. Nevalainen 2011, 41–46, 247. 
1205 Ks. esim. Manu Paajanen, ”Kyllikki Stenros MTV:stä eduskuntaan. ’Työtä ihmisen puolesta’”. 
Katso 28/1977, 64–65; Esko Mustonen, ”Kyllikki Stenros ensimmäisenä naisena tv-maailmasta edus-
kuntaan. Ihmisen puolesta, ei ketään vastaan”. Katso 46/1977, 8–11. 
1206 Ks. esim. Riitta Tulonen, “Mitä Bez Jutalle opetti”. Anna 46/1970, 19–21.  
1207 ”SAL:n jäsenistö 1.7.1966”. Aikakauslehden Toimittaja 4/1966, 1; ”SAL:n jäsenet 1.11.1967”. 
Aikakauslehden Toimittaja 4/1967, 2. 
1208 Pietilä 2011, 210. 
1209 Ks. esim. Byerly 2004, 225; Fröhlich 2004, 68–69; Fröhlich & Lafky 2008, 2–3. 
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naistoimittajakunta merkinnyt palkkatason laskua vaan päinvastoin sekä miesten 

että naisten palkat nousivat.1210 

Taulukko 1. Toimituksellisen henkilöstön keskimääräinen kuukausiansio markoissa 

toukokuussa 1973–1979. Lähteet: Graafisen Teollisuuden Työnantajaliiton palkkatilas-

tot. 

Vuosi Miehet Naiset Molemmat 

1973 2330 1935 2181 

1974 2734 2296 2562 

1975 3221 2740 3023 

1976 3905 3360 3690 

1977 4223 3622 3979 

1978 4473 3841 4211 

1979 4898 4236 4622 

Verrattaessa tilannetta Gertrude J. Robinsonin tutkimiin maihin havaitaan sekä 

yhtäläisyyksiä että eroja. Suomessa ei esimerkiksi käyty keskustelua naisistumi-

sen vaikutuksista alan palkkatasoon,1211 mutta toimittajien palkat nousivat Kana-

dan ja Länsi-Saksan tavoin. Kehityksen ei voida kuitenkaan tulkita edenneen yhtä 

nousujohteisesti kuin Robinson antaa ymmärtää. Vaikka vuonna 1972 toteutettu 

ensimmäinen lakko nosti toimittajien ansiotasoa merkittävästi,1212 toimittajien 

reaaliansiot eivät nousseet 1970-luvun jälkipuoliskolla yhtä positiivisesti. Tämä 

johtui Suomen vaikeasta taloudellisesta tilanteesta, jonka seurauksena maa kamp-

paili poikkeuksellisen kovan inflaation kourissa. Pahimmillaan jopa 18 prosenttiin 

noussut inflaatio söi kuluttajien ostovoimaa ja aiheutti palkkojen korotuspaineita 

kaikilla sektoreilla.1213 Suomen Sanomalehtimiesten Liiton palkkapolitiikka täh-

täsikin koko 1970-luvun jäsenkuntansa reaaliansioiden turvaamiseen,1214 missä 

onnistuttiin varsin hyvin. Vaikka reaaliansioiden kehitys jäi vuonna 1975 nollan 

                                                        
1210 Ks. taulukko 1. Taulukon on koonnut Viestinnän Keskusliiton työntekijä Jaana Villikka-Storm, 
joka on kerännyt tiedot Graafisen Teollisuuden Työnantajaliiton vuosien 1973–1979 palkkatilastoista. 
1211 Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena olleissa alan ammattilehdissä, kuten Sanomalehtimies ja 
Aikakauslehden Toimittaja, ei kertaakaan viitattu siihen, että naistoimittajien määrän lisääntyminen 
laskisi palkkausta. 
1212 Ks. esim. Toimintakertomus Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 52. toimintavuodelta 1972. 
SJLYA; Liittohallituksen selostus liiton toiminnasta ja taloudesta kolmivuotiskaudelta 1971–1974. 
Liittokokousasiakirjoja 1974. Liite 1. Kotelo 1. SJLAII. KA. Ks. myös esim. haastattelut numerot 9, 
11, 15, 17 ja 35, naisia. 
1213 Fagerholm 2005, 76. 
1214 Toimintasuunnitelma vuodelle 1977. Kotelo 28. SJLAII. KA; Liittohallituksen selostus liiton 
toiminnasta ja taloudesta kolmivuotiskaudelta 1974–1977. Liittokokousasiakirjoja 1977. Liite 1. 
Kotelo 2. SJLAII. KA; Liittohallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi 1978. Kotelo 29. SJLAII. KA. 
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tuntumaan, saatettiin vuoden 1976 osalta todeta reaaliansioiden kehittyneen pa-

remmin kuin teollisuudessa yleensä.1215 Tammikuussa 1977 tupo-

selvitystoimikunnan antamat tiedot vuosien 1975 ja 1976 viimeisten vuosineljän-

nesten palkkakehityksestä kertoivat toimittajien reaaliansioiden nousseen keski-

määrin 3,9 prosenttia, kun vastaava kehitys kaikilla palkansaajilla oli ollut 0,6 

prosenttia.1216 Sähköisen puolen toimittajien palkkakehitys ei edennyt yhtä suo-

tuisasti. Radio- ja televisiotoimittajien liitto ei onnistunut juurikaan nostamaan 

jäsentensä reaaliansiotasoa 1970-luvun viimeisinä vuosina. Joinakin vuosina lähes 

kaikkien ohjelmatyöntekijöiden ansiotaso jopa laski.1217 

Vaikka inflaatio söi 1970-luvulla suurimman osan toimittajien palkankoro-

tuksista,1218 SSL:n jäsenten nousujohteista palkkakehitystä voidaan käyttää todis-

teena siitä, ettei ammatin naisistuminen tarkoita vääjäämättä palkkakehityksen 

taantumista. Sukupuolen sijaan 1970-luvun palkkaneuvotteluille antoi leimansa 

vaikea taloudellinen tilanne, joka sai neuvotteluosapuolet tulkitsemaan yleistä 

hintakehitystä eri tavoin1219. Positiivisen palkkakehityksen taustalla olikin kes-

keisten ammattijärjestöjen toiminnan muuttuminen ammattiyhdistystoiminnaksi: 

palkat nousivat ennen kaikkea toimittajajärjestöjen aktiivisen palkkaneuvottelupo-

litiikan ansiosta. RTTL:n tapauksessa tavoitteita ei tosin täysin saavutettu, koska 

työehtosopimusneuvottelut kärsivät jäsenkunnan hajaannuksesta1220. Sen sijaan 

SSL harjoitti vahvaa palkkapolitiikkaa, mikä näkyi erityisen selvästi vuoden 1972 

lakossa. Aktiivista palkkapolitiikkaa ajoivat ennen kaikkea nuoret toimittajat, 

mihin olen viitannut luvussa 2.2.1. Palkkakehitys kuvastaakin osaltaan sitä muu-

tosta, jonka seurauksena kutsumusammatin rinnalle tuli näkemys toimittajuudesta 

tavanomaisena palkkatyönä. 

Etujärjestöpolitiikan lisäksi 1960- ja 1970-lukujen taitteeseen ajoittunut toi-

mittajien koulutustason yleinen nousu vaikutti palkkatason paranemiseen. Ainakin 

osassa toimituksista suoritettu tutkinto takasi pääsyn paremmille palkoille. Uuden 

Suomen kulttuuriosaston päällikkönä työskennellyt Salama Hirvonen esimerkiksi 

                                                        
1215 Liittohallituksen väliraportti toimintaohjelman 1974–1977 toteutumisesta. Kotelo 28. SJLAII. KA. 
1216 Tiedote liittohallitukselle ja työehtovaliokunnalle 19.1.1977. Kotelo 29. SJLAII. KA. 
1217 Ks. esim. pöytäkirja RTTL:n vuosikokouksesta 26.2.1977. Liite 5; pöytäkirja RTTL:n kevätkoko-
uksesta 25.2.1978. Liite 2; pöytäkirja RTTL:n kevätkokouksesta 24.2.1979. Liite 3. Kansio 1.1.1. 
Vuosikokousten pöytäkirjat 1961–1979. RTTLA. 
1218 Esimerkiksi RTTL:n jäsenillä rahapalkan reaalinen nousu oli alle yhden prosentin verrattaessa 
niitä vuoden 1963 reaaliarvoisiin palkkoihin. Hamberg 1987, 48–50, 53. 
1219 Suomen Sanomalehtimiesten Liiton puheenjohtaja Antero Laineen TES-katsaus liittovaltuuston 
ylimääräiselle kokoukselle 1.4.1977. Kotelo 16. SJLAII. KA. 
1220 Ks. esim. pöytäkirja RTTL:n vuosikokouksesta 26.2.1977. Liite 2. Kansio 1.1.1. Vuosikokousten 
pöytäkirjat 1961–1979. RTTLA. 
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muisteli vuonna 1994 tapausta, jossa nais- ja miestoimittajan välinen palkkaero 

herätti ihmetystä. Huonompaa palkkaa saaneen miestoimittajan tekemä valitus ei 

tuottanut tulosta, sillä naisen korkeampaa palkkatasoa perusteltiin hänen korke-

ammalla koulutuksellaan.1221 Kaksi Sanomien toimittajakoulusta valmistunutta 

naistoimittajaa puolestaan muisteli, kuinka toimittajakoulun tutkinto takasi heille 

muita paremman palkan.1222 Koulutuksen merkitys näkyi myös toimitusharjoitte-

lijoiden palkkauksessa, jota alettiin vuodesta 1964 lähtien porrastaa koulutustaus-

tan ja siitä juontuneen harjoitteluajan pituuden mukaan1223. Radio- ja televisio-

toimittajien liitossa akateemisuuspykälä kirjattiin työehtosopimukseen vuonna 

1976.1224 Esimerkkitapauksissa palkan suuruus ei ollutkaan riippuvainen työnteki-

jän sukupuolesta vaan koulutustaustasta. Poikkeuksia kuitenkin esiintyi. Aineis-

toon sisältyy naistoimittajan kertomus, jossa hän maisterintutkinnon suorittamisen 

jälkeen pyysi itselleen palkankorotusta. Ylioppilaskoulutuksen omannut päätoi-

mittaja suhtautui pyyntöön kuitenkin kielteisesti, eikä tutkinto myöhemminkään 

vaikuttanut kyseisen vastaajan palkkaukseen1225. 

Kaiken kaikkiaan suomalaisten toimittajien positiivinen palkkakehitys oli 

1960- ja 1970-luvulla monen tekijän summa. Samalla kehitys osoittaa, ettei alan 

naisistuminen merkinnyt automaattisesti palkkojen laskua. Vastaavan tulkinnan 

on tehnyt Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön historiaa tutkinut Tapio 

Bergholm, jonka mukaan naisten tulo työmarkkinoille ei romahduttanut palkkoja 

1970-luvulla1226. 

                                                        
1221 Salama Hirvosen haastattelu. SJLV94. SJLYA. 
1222 Haastattelut numerot 9 ja 10, naisia. 
1223 ”Palkkasopimus” Sanomalehtimies – Journalisten 4/1964, 21–22; ”Palkkasopimus”. Sanomaleh-
timies – Journalisten 3/1965, 8–10; ”Uudet sopimukset”. Sanomalehtimies – Journalisten 3/1966, 6–
7; ”Palkkasopimus”. Sanomalehtimies – Journalisten 3/1966, 11–13; ”Työehtosopimuksen sovelta-
misalasta ja sisällöstä”. Sanomalehtimies – Journalisten 2/1967, 7–11. RTTL:ssä toimittajakoulutuk-
sen saaneiden harjoitteluajan palkkatasoon kiinnitettiin huomiota 1970-luvun lopulla. Ks. esim. Pekka 
Laine, ”Kesätoimittajien palkkauksesta”. Liiton Arkki 8/1979, 4–5. 
1224 Ks. esim. ”Neuvottelutulos syntyi. Lakkovaroitus peruutettu”. Liiton pika-Arkki 20.4.1976, 2–
3; ”Akateemisuuskiista työtuomioistuimeen”. Liiton Arkki 6/1976, 2. 
1225 Haastattelu numero 17, nainen. 
1226 Bergholm 2012, 39. 
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4.1.2 Aikakauslehdentoimittajat kritisoivat, sanomalehtinaiset 
vaikenevat 

Elinkeinoelämän Keskusliiton kokoamien tilastojen mukaan naistoimittajan euro 

on ollut 2000-luvulla keskimäärin 90 senttiä miestoimittajan eurosta.1227 Huomion 

kiinnittäminen sukupuolten välisiin palkkaeroihin ei ole kuitenkaan uusi asia, sillä 

naistoimittajien palkoista käytiin keskustelua jo toisen maailmansodan jälkeen. 

Tuolloin naisten ja miesten välisiä palkkaeroja pidettiin luonnollisina, ja Sanoma-

lehdenkustantajain Liitto esitti naistoimittajille 15 prosenttia pienempää palkkaa 

kuin miestoimittajille.1228 Naisten ja miesten yhtäläinen palkkataso lieneekin toi-

sen maailmansodan jälkeen toteutunut lähinnä yksittäisissä tapauksissa, vaikka 

osa päällikkötoimittajista toi puheissaan esiin samanpalkkaisuutta kannattaneita 

ajatuksia jo 1940-luvulla.1229 Todellisuudessa valtaosa naistoimittajista sai mies-

toimittajia huonompaa palkkaa,1230 ja vielä 1950-luvulla sen suuruuteen saattoi 

vaikuttaa esimerkiksi raskaus. Pohjanmaalla työskennellyt toimittajanainen muis-

teli vuonna 1976 toimituksen johtoportaan kommentoineen seuraavasti: 

Kun odotin kolmatta lastani v. -55, oli palkkaani alennettu normaalista ”kos-

ka sinulla ei missään tapauksessa ole nyt normaali vaan alentunut suoritus-

kyky kuten itsekin hyvin tiedät”.1231 

Naistoimittajien määrän lisääntyessä palkkaerot kaventuivat 1950-luvulta alka-

en,1232 mutta samapalkkaisuutta alalla ei saavutettu. Asenteet olivat tiukassa, ja 

vielä 1960-luvun alkupuolella esiintyi näkemyksiä, joissa naisten ja miesten 

erisuuruisia palkkoja pidettiin luonnollisina. Toimittaja Matti Iranto esimerkiksi 

puhutteli vuonna 1964 julkaistussa, toimittajien heikkoa palkkatasoa käsitelleessä 

tekstissään naiskollegoitaan: 

Vielä pieni asetelma: kaksi vuotta opettajakorkeakoulua käynyt 20–21-

vuotias naiskansakoulunopettaja saa heti ensimmäisessä paikassaan 83 200 

                                                        
1227 Ks. esim. Markku Lappalainen, ”Naiset jäljessä kymmenen senttiä”. Journalisti 18.6.2009. Ks. 
myös Aku Ahlholm, ”Naistoimittajan euro vaihtelee iän mukaan”. Journalisti 11.9.2008. 
1228 Keränen 1984, 96. 
1229 Pöytäkirja Naistoimittajain Kerhon hallituksen kokouksesta 24.10.1949. Ca:1. Naistoimittajat ry:n 
arkisto (NTA). Helsingin kaupunginarkisto (HKA); Mirja Hakon kirjoitus. Bha5. SSLHA. HYKA. 
1230 Ks. esim. Sisko Noposen kirjoitus. Bha5. SSLHA. HYKA; Salama Hirvosen, Anna-Maija Katajan 
ja Kerttu Kauniskankaan haastattelut. SJLV94. SJLYA. Ks. myös Numminen 2003, 93. Osa vanhem-
mista muistelijoista on kuitenkin korostanut ammatin samapalkkaisuutta tai ei ole kiinnittänyt palkka-
eroihin mitään huomiota. Ks. esim. Mirja Hakon ja Eila Niemisen kirjoitukset. Bha5. SSLHA. HYKA. 
1231 Annikki Wiirilinnan kirjoitus. Bha5. SSLHA. HYKA. 
1232 Keränen 1984, 97; Zilliacus-Tikkanen 2001, 6. 
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vanhaa markkaa kuukaudessa työstä, jonka lomaetuja yleisesti kadehditaan. 

Aikamoinen alkupalkka, vai mitä nuoret naistoimittajat?1233 

Tekstinpätkän perusteella vaikuttaa siltä, että Irannon mukaan palkkauksen tuli 

määräytyä sukupuolen mukaan. Taustalla välkkyi ajatus naisten ja miesten erilli-

sistä palkkataulukoista, joista luovuttiin Suomessa asteittain vasta vuonna 1963 

ratifioidun ja tammikuussa 1964 voimaan astuneen kansainvälisen työjärjestö 

ILO:n samapalkkaisuussopimuksen myötä. Sopimus teki molemmista sukupuolis-

ta palkkauksen suhteen muodollisesti tasa-arvoisia ja edellytti samanarvoisesta 

työstä maksettavan saman palkan sukupuolesta riippumatta.1234 Iranto piti kiinni 

sukupuolten olemuksellisista eroista myös esittäessään aikakauslehdistön tarjoa-

van toimittajanaisille mahdollisuuden lihavampaan leipään, kun taas yleisesti 

suunta oli kirjoittajan mukaan tiedotuspuolelle. Irannolle yritysmaailman arvos-

tamat sanomalehtialalla kokemusta saaneet entiset toimittajat olivatkin nimen-

omaan miehiä. Vaikka todellisuus ei ollut näin yksioikoinen, vaan tiedotuspuolel-

le siirtyi sekä miehiä että naisia,1235 teksti kertoo ajattelumaailmasta, jossa miehet 

ja naiset edustivat painoarvoltaan erilaista työvoimaa ja heille oli näin ollen luval-

lista maksaa myös erisuuruista palkkaa. 

Vuoden 1963 samapalkkaisuussopimus sai vahvistusta vuonna 1970 hyväksy-

tystä uudesta työsopimuslaista, jossa palkkasyrjintä sukupuolen perusteella kiel-

lettiin.1236 Keskustelu naisten miehiä alhaisemmista palkoista näkyi myös joukko-

viestimissä, jossa teemaa alettiin käsitellä toden teolla 1960- ja 1970-lukujen 

taitteessa.1237 Toimittajien osaltaan edistämä laajempi yhteiskunnallinen keskuste-

                                                        
1233 Matti Iranto, ”Mitä tästä opimme”. Sanomalehtimies – Journalisten 1/1964, 8–9. 
1234 Asetus samanarvoisesta työstä miehille ja naisille maksettavaa samaa palkkaa koskevan sopimuk-
sen voimaansaattamisesta 128/1963. Ks. myös Bergholm 2007, 201; Suoranta 2009, 254, 264. 
1235 Ks. esim. Liisa Hakola, ”Naiset jotka tietävät”. Anna 48/1969, 55–59; Inkeri Pakkanen, ”Oopperan 
Lea”. Me naiset 21/1970, 20–21; Aino Mervi, ”Uusi unelma ammatti”. Anna 41/1970, 46–47; Markku 
Saksa, ”Korkean tason tiedottaja”. Me naiset 47/1970, 55–57; Marjut Jousi, ”Mirja palasi ihmisten 
ilmoille”. Katso 17/1977, 16. 
1236 30. huhtikuuta 1970 annettu työsopimuslaki 320/1970. Ks. myös Rotkirch 2008, 88–89. Vasta 
vuonna 1986 hyväksytty tasa-arvolaki kuitenkin kielsi työnantajaa erikseen maksamasta samasta ja 
samankaltaisesta työstä erisuuruisia palkkoja. 
1237 Ks. esim. ”Avtalet om lika lön blev slag i luften”. Hufvudstadsbladet 14.9.1972; UK, ”Työvoimas-
ta puolet naisia – palkkaosuutena kolmannes”. Keskisuomalainen 28.11.1972; Sinikka Musto-
nen, ”Äidin roolista kansalaisen rooliksi”. Uusi Suomi 12.8.1973; ”Syrjitty nainen”. Eteenpäin 
3.3.1974; Pauli Koistinen, ”Sukupuolen syrjinnästä työpaikoilla”. Lalli 19.11.1975; ”Naisten vuoden 
työmarkkinat – Samasta työstä erilainen palkka”. Pohjolan Työ 8.3.1975; ”Suomalainen nainen työ-
elämässä: matalapalkkainen, alimmilla palleilla”. Aamulehti 11.4.1975; Marja-Leena Tuppurai-
nen, ”Naisten vuoden tapahtumissa. Naisten palkat 70 % miesten palkoista”. Me naiset 51–52/1975, 
11; Marja-Liisa Lappalainen, ”Naisena olemisesta pääsee vasta haudassa”. Ilta-Sanomat 23.11.1976. 
TANEA. 
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lu näkyi myös ammattikunnan sisällä, jossa osa toimittajanaisista alkoi ajaa nais- 

ja miestoimittajien välisten palkkaerojen poistamista. Esimerkiksi Naistoimitta-

jain Kerhon1238 kokouspöytäkirjoista käy ilmi nais- ja miestoimittajien välisten 

palkkaerojen herättäneen keskustelua kerhon hallituksen kokouksessa helmikuus-

sa 1968,1239 ja siihen kiinnitti huomiota myös samana keväänä perustettu asenne-

ryhmä.1240 Palkkakysymyksellä perusteltiin myös kerhon merkitystä sen jäsenten 

pohtiessa, oliko kerhon toimintaa mielekästä jatkaa 1960-luvun lopun Suomessa. 

Naistoimittajien katsottiin olevan avainasemassa sekä oman ammattiryhmän si-

säisissä palkkakeskusteluissa että naisten palkkatasosta yleisesti käytävässä mie-

lipiteiden vaihdossa. Huhtikuussa 1968 pidetyssä ohjelmaryhmän kokouksessa 

asiaan raportoidaan otetun kantaa seuraavasti: 

Naistoimittajain Kerhon toiminta todettiin edelleen tarpeelliseksi siltäkin 

kannalta, että naiset monissa ammateissa eikä vain toimittajina ovat heikossa 

asemassa sukupuolensa vuoksi silloin, kun kilpaillaan toimensaannista tai 

keskustellaan palkasta. Näihin asioihin miespuoliset toimittajat eivät ymmär-

rettävistä syistä juuri kiinnitä huomiota, joten meidän naisten olisi käytettävä 

ääntämme sisariemme puolesta.1241 

Vuonna 1968 palkkakysymyksen kiihkein kärki näyttää kerhon arkistojäänteiden 

valossa talttuneen, mutta teemaa pidettiin esillä kerhon toiminnassa myös myö-

hempinä vuosina. Vuonna 1973 naistoimittajat esimerkiksi järjestivät seminaarin, 

jossa palkkakysymys oli yksi keskeisistä keskustelunaiheista1242. Myös kerhon 

silloiset puheenjohtajat kertovat muisteluteksteissään pitäneensä samapalkkai-

suuskysymystä yhtenä keskeisimmistä teemoista.1243 

Naistoimittajain Kerho ei ollut ainoa taho, joka heräsi 1960-luvulla pohti-

maan palkkakysymystä, vaan keskustelua käytiin myös naisten ja miesten yhteis-

järjestöissä. Esimerkiksi Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liiton julkaisemas-

sa Aikakauslehden Toimittajassa julkaistiin vuosina 1967–1969 useampi palkka-

kysymystä käsitellyt kirjoitus. Helena Vehkaoja otsikoi kirjoituksensa ”Nainen 

                                                        
1238 Naistoimittajain Kerho perustettiin vuonna 1946. Aluksi siihen kuului lähinnä pääkaupunkiseudul-
la työskennelleitä toimittajia, mutta jo 1950-luvun alussa kerhon jäsenet alkoivat kiinnittää huomiota 
myös maakuntien naistoimittajiin ja heidän saamiseensa mukaan kerhon toimintaan. Kurvinen 2009, 
174–175, 186. 
1239 Pöytäkirja Naistoimittajain Kerhon hallituksen kokouksesta 9.2.1968. Cb:5. NTA. HKA. 
1240 Naistoimittajain Kerhon toimintakertomus vuodelta 1968; Vuoden 1969 toimintasuunnitelma. 
De:2. NTA. HKA. 
1241 Pöytäkirja Naistoimittajain Kerhon ohjelmaryhmän kokouksesta 3.4.1968. Cf:1.NTA. HKA. 
1242 Naistoimittajain Kerhon toimintakertomus vuodelta 1973. De:3. NTA. HKA. 
1243 Lehtimäki 2006, 35, 40. 
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tyytyy vähempäänkin – miksi?” Vaikka Vehkaoja käsitteli naistoimittajien asemaa 

tekstissään monelta kantilta, palkkakysymys nousi esiin vuonna 1968 tehdyn 

palkkatutkimuksen tarjoamina lukuina. Niiden mukaan naiset olivat selkeästi 

huonommin palkattuja kuin miehet kaikissa toimituksellisissa ryhmissä.1244 Sirk-

ku Uusitalo oli puolestaan jo aikaisemmin propagoinut naisia vaatimaan joukolla 

lisää palkkaa. Uusitalon mukaan aikakauslehdissä kyllä kirjoitettiin paljon 1960-

luvulla käydystä roolikeskustelusta ja vaadittiin samapalkkaisuutta, mutta saman-

aikaisesti naistoimittajille maksettiin mieskollegoita huonompaa palkkaa.1245 Tä-

mä oli myös yleisesti tiedossa, sillä Radio- ja televisiotoimittajien liiton juhlajul-

kaisussa SAL:n naistoimittajien kirjoitetaan saaneen vuoden 1963 palkkatieduste-

lun mukaan 20 prosenttia miestoimittajia pienempää palkkaa1246. 

Sirkku Uusitalon mielestä syy naisten heikompaan palkkatasoon oli lehtitalo-

jen ja etenkin päätoimittajien vanhoillisissa asenteissa: 

Päätoimittajat ja muut työnantajat elävät yhä vielä siinä hurskaassa ja van-

hanaikaisessa uskossa, että mies perheen elättää – maksettakoon tälle rau-

kalle raatajalle siitä hyvästä paremmin kuin naiselle.1247 

Uusitalon arvio kuvaa hyvin niitä asenteita, joiden mukaan mies oli edelleen per-

heen pääasiallinen elättäjä. Merja Kinnusen mukaan suomalaiseen ajatteluun 

juurtunut mieselättäjyyden malli on nimittäin toiminut naisten ja miesten välisten 

palkkaerojen oikeuttajana.1248 Vastaavaa selitystä on median kontekstissa käytetty 

ainakin Isossa-Britanniassa, jossa nais- ja miestoimittajien palkkaeroja selitettiin 

1970-luvulle asti miesten perheenelatusvelvollisuudella.1249 Ajatusta toteutettiin 

myös 1950-luvun lopun ja 1960-luvun alun Suomessa. Hufvudstadsbladetin toi-

mittajana vuosina 1958–1961 työskennellyt Märta Tikkanen1250 on esimerkiksi 

muistellut 2000-luvulla julkaisemassaan kolumnissa, kuinka samaan aikaan toi-

mittajana työskennelleelle miestoimittajalle maksettua parempaa palkkaa perus-

teltiin tämän perheenelatusvelvollisuudella. Tässä tutkimuksessa informanttina 

toiminut mies on vahvistanut palkanmaksun tapahtuneen kyseisellä perusteel-

                                                        
1244 Helena Vehkaoja, ”Nainen tyytyy vähempäänkin – miksi?”. Aikakauslehden Toimittaja 3–4/1969, 
26–29. 
1245 Sirkku Uusitalo, ”Naiset joukolla lisää vaatimaan”. Aikakauslehden Toimittaja 5–7/1967, 12–13. 
1246 Hamberg 1987, 44. 
1247 Sirkku Uusitalo, ”Naiset joukolla lisää vaatimaan”. Aikakauslehden Toimittaja 5–7/1967, 12–13. 
1248 Kinnunen 1996, 49. 
1249 Chambers et al. 2004, 134. 
1250 von Numers Ekman 2009. 
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la.1251 Asenteiden hitaasta muuttumisesta kertoo myös radiossa työskennelleen 

naishaastateltavan muistikuva, jonka mukaan sukupuolten tasa-arvoon muuten 

positiivisesti suhtautunut päällikkötoimittaja maksoi hänelle vastaavassa asemassa 

ollutta miestoimittajaa pienempää palkkaa.1252 Mieselättäjyyden malliin otettiin 

kantaa myös aikalaisteksteissä. Esimerkkinä voidaan mainita Anna-lehdessä 

vuonna 1965 julkaistu artikkeli, jossa kerrottiin Valkeakoskella toimineen paperi-

tehtaan irtisanomisista. Tehdas perusteli perheenäitien irtisanomista sillä, että he 

pärjäisivät miestensä palkoilla.1253 Vuonna 1968 naistoimittajien sosiaaliturvaky-

symyksistä Aikakauslehden Toimittajassa kirjoittanut Lempi Hanhisalo kertoi 

puolestaan omasta kokemuksestaan: 

Kuulun siihen toimittajapolveen, joka on omin korvin kuullut palkkavaati-

mukseensa johtokunnan vastauksen: Kyllä siinä naiselle palkkaa on. Vastaus 

annettiin siitä huolimatta, että jäsenet tunsivat nelihenkisen perheeni, jonka 

ainoa elättäjä olin, ja että olin ollut talossa viisi vuotta samalla palkalla.1254 

Lempi Hanhisalon kirjoitus paljastaa useita palkkakeskustelun kannalta merkittä-

viä teemoja. Ensinnäkin kirjoittaja asemoi itsensä sellaiseen toimittajapolveen, 

jolle naistoimittajien pienempi palkka oli arkipäivää. Toisin sanoen pitkään am-

matissa toimineet naistoimittajat olivat oppineet toimimaan alan miehisten normi-

en mukaisesti, mutta nuoremman sukupolven keskuudessa asiat olivat jo toisin. 

Toisaalta sitaatti kertoo naistoimittajien vaatimattomuudesta. Paljastuuhan tekstis-

tä, ettei kirjoittaja ollut aikaisemmin vaatinut itselleen palkankorotusta vaan oli 

työskennellyt viisi vuotta samalla palkalla. Johtoportaan asenteissa on puolestaan 

nähtävissä kaikuja ajan yhteiskunnallisesta ilmapiiristä, jossa nainen perheen 

pääasiallisena elättäjänä oli vielä poikkeus. Vuonna 1968 ilmestyneen kirjoituksen 

voidaankin tulkita kuvanneen varsin osuvasti toisen maailmansodan jälkeisen 

Suomen asenneilmastoa, jota 1960-luvun nuoriso oli alkanut kyseenalaistaa. 

1960-luvun vastakulttuureja tutkineen Marja Tuomisen mukaan ajalle oli leimal-

lista totuuskäsitysten kriisi, jossa uuden sukupolven asenteet joutuivat törmäys-

kurssille sodanaikaisen ikäpolven arvomaailman kanssa1255. Vaikka Hanhisalo 

edusti itsekin sodanaikaista sukupolvea, voidaan edellä mainittua kysymystä 

mieselättäjyyden mallista pitää yhtenä esimerkkinä totuuskäsitysten törmäyksestä, 
                                                        
1251 Haastattelu numero 4, mies. 
1252 Haastattelu numero 36, nainen. 
1253 Anna-Liisa Karvonen, ”Roolijako Valkeakoskella”. Anna 50/1965, 16–19. Ks. myös Mickwitz 
2008, 17–18. 
1254 Lempi Hanhisalo, ”Naistoimittajain sosiaaliturvakysymys”. Aikakauslehden Toimittaja 3/1968, 7. 
1255 Tuominen 1991, 384–393. 
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johon myös toimittajakunnassa jouduttiin ottamaan kantaa naistoimittajien mää-

rän lisääntymisen myötä. 

Edellä käsiteltyjen kirjoitusten perusteella näyttää vahvasti siltä, että aika-

kauslehtien toimittajanaiset aktivoituivat vaatimaan samapalkkaisuutta Suomen 

Aikakauslehdentoimittajain Liiton tekemien palkkatutkimusten myötä. Vehkaojan 

viitatessa vuonna 1968 tehtyyn palkkatutkimukseen toimi Sirkku Uusitalon kirjoi-

tuksen lähtökohtana vuonna 1966 toteutettu selvitys. Onkin mielenkiintoista poh-

tia, mikä sai aikakauslehdissä työskennelleet naiset ottamaan kantaa tutkimustu-

loksiin, kun samanaikaisesti heidän sanomalehdissä työskennelleet naispuoliset 

kollegansa pysyivät hiljaa. Sanomalehtimies-lehden palstoille palkkaerokysymys 

nousi vasta 1970-luvulla, mutta naistoimittajat eivät toimineet silloinkaan keskus-

telun avaajina. 

Yhtenä selityksenä voidaan käyttää ajatusta niin kutsutusta kriittisestä mas-

sasta. Toisin sanoen aikakauslehtien naistoimittajat kokivat muodostavansa riittä-

vän ison joukon, jotta heidän kritiikkinsä otettaisiin huomioon. Vuonna 1967 

naisia oli yhdistyksen 492 jäsenestä 198,1256 ja vuonna 1969 jäsenkunta koostui 

234 naisesta ja 273 miehestä.1257 Prosentuaalisesti naisten osuus oli noussut 40 

prosentista 46 prosenttiin liiton jäsenistä. Kriittisen massan selitys saa tukea De-

borah Chambersin, Linda Steinerin ja Carole Flemingin tekemästä huomiosta, 

jonka mukaan aikakauslehtien naistoimittajat kärsivät vähemmän sukupuolisesta 

häirinnästä kuin heidän sanomalehdissä työskentelevät kollegansa. Mediatutkijat 

ovat selittäneet tätä naisten riittävän suurella lukumäärällä, josta myös he puhuvat 

kriittisenä massana.1258 Kriittisen massan ajatusta ei voida kuitenkaan pitää ainoa-

na selityksenä, sillä aikakauslehdentoimittajien keskuudessa naisten osallistumi-

nen liiton toimintaan oli vielä varsin vähäistä. Selitysmallia on kuitenkin mahdol-

lista täydentää tarkastelemalla Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liiton johto-

portaan asenteita. 1960-luvun lopulla liiton johto oli vielä täysin miesvaltainen, ja 

myös Aikakauslehden Toimittaja oli miesten käsissä1259. Tästä huolimatta suku-

puolten välisiä palkkaeroja selvitettiin ja niistä myös raportoitiin Aikakauslehden 

Toimittajan sivuilla.1260 Esimerkiksi vuonna 1968 tehdyn tutkimuksen kerrottiin 

osoittaneen naistoimittajien olevan miehiä heikommin palkattuja kaikissa toimi-

                                                        
1256 ”SAL:n jäsenet 1.11.1967”. Aikakauslehden Toimittaja 4/1967, 26. 
1257 ”SAL:n jäsenistö 1969”. Aikakauslehden Toimittaja 1/1969, 5–29. 
1258 Chambers et al. 2004, 100. 
1259 Olavi Sadeoja, ”Naiset valitsevat miehiä”. Aikakauslehden Toimittaja 3/1968, 2–3. 
1260 Olavi Sadeoja, ”Perustutkimus kaiken perusta”. Aikakauslehden Toimittaja 2/1968, 2–3; Olavi 
Sadeoja, ”Perustutkimuksen näköaloja”. Aikakauslehden Toimittaja 5/1968, 19–21. 
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tuksellisissa ryhmissä. Erityisen selvästi naisten palkat jäivät jälkeen ylimmissä 

palkkaryhmissä. Minimipalkkaa heikompaa palkkaa maksettiin 33 prosentille 

naistoimittajista, kun vastaava luku miestoimittajilla oli 13 prosenttia.1261 

Tulkinta SAL:n miesaktiivien roolista samapalkkaisuuskeskustelun vauhditta-

jina saa vahvistusta, kun vertailupohjana käyttää Suomen Sanomalehtimiesten 

Liiton vuosina 1963 ja 1965 teettämiä palkkatutkimuksia1262. Vaikka tutkimuksis-

sa eriteltiin toimittajien asemaa ja koulutustaustaa sukupuolen mukaan, varsinai-

sissa palkkaosioissa ei kiinnitetty huomiota sukupuolten välisiin palkkaeroihin. 

Näyttää jopa siltä, että sukupuolen merkitystä on tietoisesti häivytetty, sillä aikai-

semmilta vuosikymmeniltä säilyneissä palkkatutkimuksissa toimittajanaisten 

heikompaan palkkatasoon oli kiinnitetty tapauskohtaisesti huomiota. Esimerkiksi 

kuopiolaisen Savo-lehden palkkasyrjintä osoittautui vuonna 1950 niin räikeäksi, 

että selvityksen tehnyt Heikki V. Vuorinen nosti syrjittyjen toimittajien sukupuo-

len esiin liitolle tekemässään selvityksessä. Siinä Vuorinen selosti, kuinka hän oli 

kritisoinut toimituksen johtoa kahden nuoremman naistoimittajan palkkojen pitä-

misestä reilusti alle minimisuositusten. Savo-lehden toimitusjohtajan vastaus 

kritiikkiin oli kirjattu seuraavasti: ”Jos on kysymys naisten palkkojen nostamises-

ta minimiin, niin sanon heti, että ei tule mitään. Me emme voi käyttää naisia juuri 

missään, sillä he eivät pysty samaan kuin miehet ja maaseutulaiset eivät hyväksy 

heitä.”1263 Liiton virallinen kanta International Federation of Journalists -järjestön 

(IFJ) vuonna 1965 toteuttamaan kyselyyn naistoimittajien asemasta ohjaa tulkin-

taa samaan suuntaan. Sekä ammattiyhdistyksille että yksittäisille toimittajille 

osoitetussa kyselyssä kiinnitettiin huomiota palkkaukseen, joka liiton virallisen 

kannan mukaan oli Suomessa yhtäläinen niin mies- kuin naistoimittajillekin.1264 

Liiton piirissä 1960-luvun alkupuolella omaksuttu sukupuolisokeus selittääkin 

sitä, miksi sanomalehdentoimittajien keskuudessa ei syntynyt vastaavaa palkka-

keskustelua kuin aikakauslehdentoimittajien piirissä. 

Pohdittaessa aikakauslehdissä ja sanomalehdissä työskennelleiden toimittaji-

en eroavaisuuksia on syytä ottaa huomioon myös aikakauslehtien naismyönteinen 

ilmapiiri sekä yksittäisten toimijoiden aktiivisuus. Naisilta aktiivista toimintaa 

vaatinut Sirkku Uusitalo esimerkiksi muutti päätoimittajakaudellaan (1970–

                                                        
1261 Olavi Sadeoja, ”Perustutkimuksen näköaloja”. Aikakauslehden Toimittaja 5/1968, 19–21. 
1262 Sanomalehtimiesten palkkausta koskeva tutkimus vuodelta 1963; Tutkimus sanomalehtimieskun-
nan rakenteesta, palkkauksesta ja ansiotason kehityksestä vv. 1963–1965. Hd18. SJLAI. KA. 
1263 Heikki V. Vuorisen vuonna 1950 tekemä palkkaselvitys Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 
hallitukselle. Hd18. SJLAI. KA. 
1264 Survey on women journalists. Fd:9. Kotelo 65. SJLAI. KA. 
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1972)1265 Eeva-lehden tasa-arvokysymyksiin kantaa ottaneeksi naisasialehdek-

si.1266 Anna-lehden toimituksessa on puolestaan kerrottu olleen useita vasemmis-

tolaisesti ja feministisesti suuntautuneita toimittajia. Yksi lehden toimittajista oli 

Viikkosanomista vuonna 1967 Annaan siirtynyt Helena Vehkaoja,1267 joka pohti 

Aikakauslehden Toimittajan sivuilla, miksi naiset tyytyvät vähempään palk-

kaan.1268 Vehkaoja kiinnitti huomiota palkkakysymykseen myös 1970-luvulla1269 

toimiessaan SAL:n puheenjohtajana vuosina 1976–79.1270 Sen sijaan sanomaleh-

det olivat aikakauslehdistöä maskuliinisempi työskentely-ympäristö, mikä vaikut-

ti toimittajien mahdollisuuksiin ottaa kantaa tasa-arvokysymyksiin. On oletetta-

vaa, että sanomalehtinaiset tunsivat suurempaa painetta mukautua miehisen toimi-

tuskulttuurin kirjoittamattomiin sääntöihin, mikä sai heidät vaikenemaan sama-

palkkaisuuskeskustelussa. 

Yksittäisten toimittajien rooli korostuu tarkasteltaessa lähemmin edellä mai-

nitsemaani IFJ:n selvitystä, jossa naisten alhaisempia palkkoja pidettiin selkeim-

pänä osoituksena sukupuolten välisestä eriarvoisuudesta.1271 Vaikka tutkimuksesta 

ei voi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä sen äärimmäisen pienen otannan 

vuoksi, se nostaa esiin yksittäisten toimittajien keskeisen roolin tasa-

arvokeskustelun herättelijöinä. 21 maasta tulleiden 172 vastauksen joukkoon 

mahtui 12 vastaajaa Suomesta. Vaikka suomalaiset vastaajat kielsivät lähes kate-

gorisesti kokeneensa syrjintää urallaan, kysymys palkkauksesta jakoi vastaajajou-

kon kahteen leiriin: puolet vastaajista esitti palkkatason olleen yhtäläinen naisten 

ja miesten kesken, kun taas loput ilmoittivat saaneensa mieskollegoita huonompaa 

palkkaa.1272 Osa suomalaisista vastaajista toisin sanoen tiedosti eriarvoisen ase-

mansa, mikä kertoo toimittajien keskuudessa olleen jo 1960-luvun puolivälissä 

tasa-arvokeskusteluun virittäytyneitä naisia. Yksittäisten tienraivaajien rooli näkyi 

myös Naistoimittajain Kerhossa, jossa jäsenten mielipiteet yhdistyksen roolista 

                                                        
1265 Ennen Eeva-lehden päätoimittajaksi siirtymistä Uusitalo työskenteli Suomen Kuvalehdessä. Ee-
vasta hän siirtyi vuonna 1973 Avotakan toimituspäälliköksi. ”SAL:n jäsenistö 1969”. Aikakauslehden 
Toimittaja 1/1969, 24; ”SAL:n jäsenet v 1970”. Aikakauslehden Toimittaja 1/1970, 31; ”SAL:n jäse-
net v 1971”. Aikakauslehden Toimittaja 1/1971, 18; ”SAL:n jäsenet 1972”. Aikakauslehden Toimittaja 
1/1972, 21; ”SAL:n jäsenet 1973”. Aikakauslehden Toimittaja 1/1973, 32. 
1266 Numminen 2003, 217. 
1267 ”SAL:n jäsenistö 1.7.1969”. Aikakauslehden Toimittaja 4/1966, 13; ”SAL:n jäsenet 1.11.1967”. 
Aikakauslehden Toimittaja 4/1967, 24. 
1268 Numminen 2003, 103, 105. 
1269 Helena Vehkaoja, ”A-asioita. Viihteen viestintää”. Sanomalehtimies – Journalisten 12/1976, 3. 
1270 Helena Vehkaojan haastattelu. SJLV94. SJLYA. Ks. myös Oksama 1999. 
1271 Survey on women journalists. Fd:9. Kotelo 65. SJLAI. KA. 
1272 Ibidem. 
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palkkaerokysymyksessä olivat keskenään ristiriitaisia. Kerhon kokouksessa esitet-

tiin muun muassa seuraavanlaisia argumentteja: 

Pirkko Kolbe totesi, ettei tällainen foorumi ole oikea palkkataisteluun, mutta 

kannatti kielikursseja ja sosiaalisen informaation tarpeellisuutta kokouksissa. 

Jertta Roos ehdotti, että Naistoimittajain Kerho toimisi eräänlaisena työva-

liokuntana, joka hankkisi tietoa alasta ja palkkauksesta.1273 

Näyttääkin siltä, että valtaosa aktiivista palkkakeskustelua kannattaneista toimitta-

jista edusti alalle 1960-luvulla tulleita nuoria naistoimittajia. Heidän joukossaan 

oli Jertta Roosin tapaisia ihmisiä, jotka osallistuivat muutenkin aktiivisesti käyn-

nissä olleeseen sukupuoliroolikeskusteluun. Yhdistys 9:ssä toiminut Roos julkaisi 

esimerkiksi vuonna 1975 yhdessä Elina Hytösen kanssa teoksen Matalapalkkaiset 

naiset,1274 joka osaltaan kertoo Roosin henkilökohtaisesta kiinnostuksesta sama-

palkkaisuuskysymyksiin. Sukupuolitietoisuus näkyi myös Roosin kirjoittamissa 

artikkeleissa1275. Nuoremman naistoimittajajoukon aktiivisuudesta kertoo myös 

freelancer-toimittajana työskennelleen naistoimittajan muistikuva, jonka mukaan 

sukupuoliroolikeskustelua käytiin hieman kärjistetysti sanottuna ”kolmekymppi-

sen, hyvin koulutetun, helsinkiläisen tai kaupunkilaisen naistoimittajakunnan 

piirissä.”1276 

4.1.3 Samapalkkaisuuskeskustelu institutionalisoituu 

Ensimmäinen toimittajien palkkoja koskeva sitova sopimus niin kutsuttu Normaa-

livälikirja allekirjoitettiin jo vuonna 1945,1277 mutta palkat määräytyivät tutki-

muksen kohteena olleina vuosikymmeninä edelleen monissa tapauksissa yksilöl-

listen sopimusten mukaan.1278 Toimittajat pitivätkin palkkansa mielellään omana 

tietonaan, ja yksittäinen toimittaja saattoi vaikuttaa palkkatasoonsa vaatimalla 

aktiivisesti palkankorotusta.1279 1970-luvulla käytäntö joutui kuitenkin kritiikin 

kohteeksi, kun toimittajien keskuudessa alettiin vaatia avointa palkkapolitiikkaa 

                                                        
1273 Naistoimittajain Kerhon vuoden 1968 toimintakertomuksen konsepti. De:2. NTA. HKA. 
1274 Hytönen & Roos 1975. 
1275 Ks. esim. Jertta Roos, ”Tina kulta köyhän miehen, vaski vaivaisen hopea.” Aikakauslehden Toimit-
taja 3/1968, 8–9. 
1276 Haastattelu numero 18, nainen. 
1277 Ks. esim. ”Suomen Sanomalehtimiesten Liitto 40-vuotias”. Sanomalehtimies – Journalisten 
3/1961, 6–14. 
1278 Ks. esim. haastattelut numerot 2, 16, 21 ja 27, naisia ja miehiä. Ks. myös ”Tutkimus sanomalehti-
mieskunnan palkkauksesta ja rakenteesta”. Sanomalehtimies – Journalisten 6/1964, 8–13. 
1279 Ks. esim. haastattelut numerot 7, 11, 12, 13, 17, 21 ja 23, naisia; kirjoitus numero 18, nainen. 
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ja palkkatiedustelujen yleistyminen teki palkoista julkisia.1280 Vaikka niin Yleisra-

diossa kuin osassa sanomalehdistäkin noudatettiin tiukasti taulukkopalkkoja1281 ja 

sopimuspalkoista alettiin luopua myös aikakauslehtipuolella,1282 vuonna 1977 

maksettiin edelleen puolelle ensimmäiseen paikkakuntakalleusluokkaan kuulu-

neista ja kolmasosalle toiseen paikkakuntakalleusluokkaan kuuluneista toimitta-

jista taulukkopalkkoja korkeampaa henkilökohtaista palkkaa.1283 

Naistoimittajien keskuudessa oli ollut ja oli edelleen tutkittuna ajankohtana 

muutamia tähtitoimittajia, joille maksettiin heidän arvonsa mukaisesti.1284 Valta-

osa toimittajanaisista oli kuitenkin miehiä heikommin palkattuja,1285 ja yleisesti 

käytössä olleiden yksilöllisten neuvottelujen voidaan osaltaan spekuloida vaikut-

taneen miestoimittajien naistoimittajia parempaan palkkatasoon. Maskuliinisessa 

työskentelykulttuurissa miestoimittajien aktiivinen omien etujen ajaminen oli 

sallittua ja jopa hyväksyttävää,1286 kun taas naistoimittajalta vastaavaa ei ehkä 

olisi odotettu. Vaikka aineistoissa oli yksittäisiä naistoimittajia, jotka olivat joko 

onnistuneesti tai epäonnistuneesti neuvotelleet itselleen parempaa palkkaa,1287 

toimittajanaisille tyypillisempänä toimintamallina näyttäisi olleen annettuun palk-

kaansa tyytyminen.1288 Häveliäisyys omien etujen ajamiseen näkyi esimerkiksi 

seuraavassa sitaatissa, jossa sekä sanoma- että aikakauslehdissä työskennellyt 

naistoimittaja muisteli omaa toimintaansa seuraavasti: 

                                                        
1280 Maija-Liisa Starck, ”Avoin palkkapolitiikka”. Sanomalehtimies – Journalisten 2/1976, 6; Leila 
Välkevirta, ”Sanomain toimitusosasto: 72 % jäsenistä kannattaa avointa palkkapolitiikkaa”. Sanoma-
lehtimies – Journalisten 9/1976, 8. Ks. myös haastattelut numerot 10 ja 12, naisia. 
1281 Ks. esim. haastattelut numerot 11, 15, 25, 26, 27 ja 28, naisia ja miehiä. 
1282 Ks. esim. Esko Tulusto, ”A-asioista. Ensimmäiset tulokset kartoituksesta valmiina”. Sanomalehti-
mies – Journalisten 9/1976, 5; Esko Tulusto, ”A-asioita. Pienten työpaikkojen ongelma: Toimitus- vai 
työntekijä?”. Sanomalehtimies – Journalisten 13/1976, 6. 
1283 Suomen Sanomalehtimiesten Liiton puheenjohtaja Antero Laineen TES-katsaus liittovaltuuston 
ylimääräiselle kokoukselle 1.4.1977. Kotelo 16. SJLAII. KA. 
1284 Ks. esim. haastattelu numero 2, nainen; Antti Henttosen haastattelu. SJLV94. SJLYA. 
1285 Ks. esim. Radio- ja televisiotoimittajien liiton kirje Yleisradion johtokunnalle 19.1.1972. Kansio 
2.2.1.1. Palkka-asiat vv. 1961–1978. RTTLA; ”Puheenjohtaja Antero Laine: Palkkaratkaisun muoto 
valitettava”. Sanomalehtimies – Journalisten 20/1975, 3. Ks. myös esim. haastattelut numerot 30, 33 
ja 36, naisia. 
1286 Miehille organisaatioissa hyväksytystä käytöksestä ks. esim. Eagly & Carli 2007, 66. 
1287 Ks. esim. haastattelut numerot 23 ja 17, naisia. 
1288 Ks. esim. haastattelu numero 29, nainen; kirjoitus numero 30, nainen; Anja Penttisen haastattelu. 
SJLV94. SJLYA. 



255 

Palkoista ei yhdessäkään työpaikassani puhuttu ääneen. Niinpä minusta tuli 

toimittaja, joka ei koko 40-vuotisen työuransa aikana koskaan pyytänyt pal-

kankorotusta.1289 

Vastaaja ei liittänyt vaatimattomuutta palkka-asioissa sukupuoleensa, mutta sitaat-

tia voidaan tulkita kirjoituksen muiden kohtien valossa sukupuolen näkökulmasta. 

Toisaalla tämä sanomalehdestä aikakauslehtimaailmaan siirtynyt nainen nimittäin 

kertoi, kuinka hänen toimittajamiehensä ohitti hänet nopeasti palkkakehityksessä, 

vaikka aloitti työskentelyn aktiivitoimittajana vasta vaimonsa jälkeen. Aviomie-

hen nopea palkkakehitys ei kuitenkaan rohkaissut tekstin kirjoittajaa vaatimaan 

itselleen kokemustaan vastaavaa palkkaa, mikä kertoo sekä ammattikunnassa 

erityisesti että suomalaisessa yhteiskunnassa yleensä vallinneiden sukupuolten 

eroa tuottaneiden rakenteiden pysyvyydestä. 

Palkkauksen ja sukupuolen välinen sidos käy ilmi myös Keskisuomalaisen 

kulttuuriosaston päällikkönä vuodesta 1963 työskennelleen Anja Penttisen kerto-

muksesta, jonka mukaan hänelle alettiin maksaa johtotehtävien mukaista palkkaa 

vasta vuoden ”harjoitteluajan” jälkeen.1290 Kaksi Yleisradion toimittajina pitkän 

uran tehnyttä haastateltavaa puolestaan muisteli, kuinka he olivat yhdessä kol-

mannen samassa toimituksessa työskennelleen naistoimittajan kanssa vaatineet 

palkankorotusta. Naiset olivat menneet yksikkönsä päällikön puheille tarkkojen 

laskelmien kanssa, jotka osoittivat miespuolisten kollegoiden ansainneen selvästi 

heitä paremmin. Päällikkö ei tilastoista kuitenkaan piitannut vaan vaiensi naiset 

nopeasti vetoamalla 1970-luvun solidaarisuushenkeen kysymällä, ”oletteko te 

tulleet ajatelleeksi, mitä siivooja tienaa tänä päivänä?” Lisäksi hän muistutti nai-

sia, että heillä kaikilla oli hyvin ansaitsevat puolisot. Palaveri päättyikin siihen, 

että naiset lähtivät johtajan luota nöyryytettyinä pois eivätkä heidän palkkansa 

nousseet.1291 

Yhtenä mahdollisena selityksenä esimerkkitapauksen saamaan käänteeseen 

voidaan pitää Cecilie L. Ridgewayn huomiota. Tutkijan mukaan naiset on helppo 

vakuuttaa siitä, että he ansaitsevat mieskollegoita heikomman palkan, koska heillä 

on taipumusta aliarvioida omia kykyjään.1292 Vaikka Ridgewayn näkemyksen 

taustalla on varsin stereotyyppinen ajatus naisten ja miesten luontaisista tavoista 

arvioida omaa toimintaansa, se näyttää Yleisradion naistoimittajien kohdalla pitä-

                                                        
1289 Kirjoitus numero 18, nainen. 
1290 Anja Penttisen haastattelu. SJLV94. SJLYA. Samasta teemasta ks. myös Pirkko Savisaaren haas-
tattelu. SJLV94. SJLYA. 
1291 Haastattelut numerot 7 ja 30, naisia. 
1292 Ridgeway 1997, 229. 
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neen ainakin osittain paikkaansa. Ridgewayn tulkintaa merkittävämpänä selityk-

senä pidän kuitenkin ajan suomalaisessa yhteiskunnassa vallinneiden sukupuo-

liodotusten syväänjuurtuneisuutta. Toisin sanoen vallinneita käsityksiä naiselle ja 

miehelle soveliaasta käytöksestä eivät ylläpitäneet ainoastaan toimitusten johto-

portaassa istuneet miehet, vaan myös osa alalla työskennelleistä naisista oli 

omaksunut ne ja piti niitä yllä. Tämä näkyy esimerkiksi suuressa sanomalehdessä 

työskennelleen naistoimittajan muistikuvasta: 

60–70-luvun murroksesta muistan erityisesti sen, että kun päätoimittajan 

kanssa oli puhe palkankorotuksestani, totesin palkkani olevan ”tyydyttävän 

naistoimittajan palkaksi”. Oma määritelmäni harmitti kovasti minua jälkeen-

päin. Se todisti, että vaistomaisesti odotin naistoimittajan palkan jäävän jäl-

keen miestoimittajan palkasta.1293 

Vaikka informantti kertoo myöhemmin harmitelleensa reaktiotaan, hän uusinsi 

tapahtumahetkellä automaattisesti ajatusta, jonka mukaan naistoimittajan mies-

kollegoita huonompi palkka oli luonnollista. Aineistoon mahtuu kuitenkin myös 

kertomuksia, joiden kautta tilannetta on mahdollista tulkita hieman toisesta näkö-

kulmasta. Toimittajanaiset eivät nimittäin aina edes huomanneet palkkauksensa 

heikkoutta, ja palkkakuopasta nouseminen saattoi edellyttää joko aviomiehen tai 

esimiehen tarttumista asiaan1294. Asetelma näyttää tukevan käsitystä naisten pas-

siivisuudesta, mutta tulkitsen tapausten kertovan enemmänkin toimittajanaisten 

työhönsä tuntemasta kiinnostuksesta kuin alistumisesta vallinneiden rakenteiden 

armoille. 

Sukupuolten välisten palkkaerojen tiedostamisessa palkkatutkimuksilla oli 

keskeinen rooli. Sanomain toimitusosasto teki ensimmäisen palkkaselvityksen 

vuonna 1973. Selvitys osoitti naistoimittajien palkkojen jääneen jälkeen miestoi-

mittajien palkoista.1295 Esimerkiksi Helsingin Sanomissa suurin osa naistoimitta-

jista kuului heikoimmin palkattuihin toimittajiin, kun taas miestoimittajista sel-

västi alle puolet kuului tähän ryhmään. Sen sijaan kahdessa keskimmäisessä palk-

kaluokassa sukupuolten väliset suhteet olivat varsin tasaiset, mutta korkein palk-

kaluokka oli lähes yksinomaan miesten hallussa.1296 Seuraavalla sivulla olevasta 

kuviosta käykin ilmi kaksi asiaa. Yhtäältä toimituksen johtoporras oli lähes yk-
                                                        
1293 Kirjoitus numero 30, nainen. 
1294 Ks. esim. Salama Hirvosen ja Kerttu Kauniskankaan haastattelut. SJLV94. SJLYA. Ks. myös 
haastattelu numero 20, nainen. 
1295 Alkuperäinen taulukko Sanoma Osakeyhtiön varatoimitusjohtajalle 10.7.1973 lähetetyn kirjeen 
liitteenä. Ab1. STOA. PLA. 
1296 Ks. kuvio 13. 
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sinomaan miestoimittajien valta-aluetta. Toisaalta rivitoimittajinakin työskennel-

leet miehet olivat useissa tapauksissa onnistuneet neuvottelemaan itselleen nais-

kollegoitaan korkeamman palkan. 

 

Kuvio 13. Palkkojen jakautuminen Helsingin Sanomien toimituksessa syyskuussa 

1972. Lähde: Hallituksen pöytäkirjat. Ab1. Sanomain toimitusosaston arkisto. PLA. 

Sukupuolen vaikutus palkkaukseen käy ilmi myös Sanomien toimittajakoulun 

opiskelijoita käsittelevästä kuviosta 14. Vaikka toimittajakoululaisilla oli toden-

näköisesti lähtötilanteessa suurin piirtein yhtä paljon toimittajakokemusta, mies-

puolisille toimittajakoululaisille maksettiin ensimmäisestä vuosikurssista lähtien 

naispuolisia toimittajaharjoittelijoita parempaa palkkaa.1297 Ei voi olla myöskään 

sattumaa, että Tampereen yliopiston lehdistöopinopiskelijoiden ainejärjestö Nee-

kerit ry sai samansuuntaisia tuloksia vuonna 1969 toteuttamassaan kesäharjoitte-

lua koskeneessa kyselyssä. Kyselyn tulosten mukaan harjoittelijoiden keskimää-

räinen kuukausipalkka oli työkokemuksen pituudesta riippuen miesopiskelijoilla 

pienimmillään 102 markkaa ja suurimmillaan 217 markkaa suurempi kuin nais-

opiskelijoilla.1298 

                                                        
1297 Ks. kuvio 14. 
1298 ”Lehdistöopiskelijoiden kesäharjoittelusta”. Sanomalehtimies – Journalisten 9/1970, 14–15. 
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Kuvio 14. Sanomien toimittajakoulun opiskelijoiden keskipalkka. Lähde: Hallituksen 

pöytäkirjat. Ab1. Sanomain toimitusosaston arkisto. PLA. 

Sanoma Osakeyhtiön palkkatilastot osoittivat naistoimittajien palkkojen jääneen 

palkkakehityksen alimmille rappusille, mutta yhtiön johto ei aikonut ottaa selvi-

tyksen tuloksia huomioon. Sanomain toimitusosaston toimintakertomuksessa 

johdon reaktioista kerrottiin vuonna 1974 seuraavasti: 

Palkkatilasto osoitti vääjäämättömästi naisten jääneen palkkakuoppaan. 

Myös muita epäkohtia löytyi runsain mitoin. Niinpä STO vaati johdolta sen 

jakamien henkilökohtaisten palkankorotusten ohjaamista alle keskipalkan 

jääneille. Päätoimittaja Mertaselta saatiin tyrmäävä vastaus, joka todisti, 

ettei talon johto aio luopua hajoita ja hallitse palkkapolitiikastaan.1299 

Yhtiön johto yritti myös aktiivisesti vaikeuttaa seuraavien palkkatutkimusten 

tekemistä tulkitsemalla aikaisempaa tiukemmin palkkatietojen luottamuksellisuut-

ta koskenutta luottamusmiessopimusta. Johtoportaan kielteisistä reaktioista huo-

limatta toimitusosasto ja luottamusmiehet päättivät yksimielisesti jatkaa palk-

kaselvitysten tekemistä.1300 Sanomain toimitusosasto suorittikin palkkaselvityksiä 
                                                        
1299 Sanomain toimitusosasto. Ehdotus toimintakertomukseksi 1974. Aa1. STOA. PLA. 
1300 Iiris Eno, ”Kun tietoja ei herunut… Toimitusosasto lähti itse palkkaseurantaan”. Sanomalehtimies 
– Journalisten 18/1974, 6–7, 10. 

2137
2018

1722
1635

1939
1794

1657

1492

0

500

1000

1500

2000

2500

1. vuosikurssi 2. vuosikurssi 3. vuosikurssi 4. vuosikurssi

miesten keskipalkka naisten keskipalkka



259 

jatkossa vuosittain, ja vähitellen palkkaerokeskustelu kietoutui kysymykseen 

avoimesta palkkapolitiikasta. Vuonna 1977 toteutetussa tutkimuksessa naisten 

osoitettiin edelleen olevan kautta linjan miehiä huonommin palkattuja. Naisten 

myös todettiin kannattavan avointa palkkapolitiikkaa miehiä useammin ja perus-

televan kantaansa palkkaerojen tasoittumisella.1301 

Toimittajat näyttävät osallistuneen palkkatutkimuksiin varsin aktiivisesti, sillä 

keväällä 1974 Sanomain toimitusosaston toteuttaman kyselyn vastausprosentti 

kohosi 93:een ja marraskuussa 1977 vastaajia oli 88 prosenttia osaston jäsenis-

tä.1302 Tästä huolimatta toimittajakunta ei kokonaisuudessaan sitoutunut sama-

palkkaisuuden tavoitteluun. Eräs yhtiön palveluksessa työskennellyt toimittaja 

esimerkiksi muisteli asiaa seuraavasti: 

Silloinhan näkyi heti, että miesten ja naisten palkat on erilaisia, mutta oltais-

ko me sitten oltu niin nyhveröitä eikä tiedostavia, että ei siitä mitään suurta 

kalapaliikkia ja vastarintaa noussut. Havaittiin, paheksuttiin ja hyväksyttiin. 

Niinhän se on muuallakin.1303 

Sitaatti kertookin yhden näkökulman siihen, miten toimittajat suhtautuivat sama-

palkkaisuusvaatimuksiin. Puhujan mukaan aktiivinen toiminta palkkaerojen ka-

ventamiseksi olisi edellyttänyt tiedostavaa asennetta, jota toimittajilla ei hänen 

mukaansa ollut. Samanaikaisesti hän käyttää selityksenä sitä, että tilanne oli sama 

myös muissa ammateissa. Muistelupuheen taustalla onkin nähtävissä heijastuksia 

1970-luvun suomalaisesta arvomaailmasta. Vielä 1960-luvulla naisten toimiminen 

työmarkkinoilla oli noudattanut suhdanteiden heilahteluja, mutta 1970-luvulla 

naispalkansaajat tulivat työmarkkinoille jäädäkseen1304. Asenteet naisten työssä-

käyntiin eivät kuitenkaan muuttuneet yhtä nopeasti. 

Selitystä hampaattomaan palkkapolitiikkaan voidaan hakea myös yksilöllisis-

tä palkkaeroista. Vuonna 1973 tehty tutkimus esimerkiksi osoitti, että Helsingin 

Sanomissa naistoimittajien edustus oli miehiä suurempi toiseksi ylimmässä palk-

karyhmässä1305. Hieman yllättävää tulosta selittävät toimituksen muutamien nais-

puolisten tähtitoimittajien muita suuremmat palkat. On oletettavaa, että nämä 

omilla ponnisteluillaan palkkiotasoa korottaneet naistoimittajat halusivat pitää 

kiinni saavuttamistaan eduista eivätkä olleet kiinnostuneita taistelemaan sama-
                                                        
1301 Leila Välkevirta, ”Sanomain toimitusosasto: 72% jäsenistä kannattaa avointa palkkapolitiikkaa”. 
Sanomalehtimies – Journalisten 9/1976, 8. 
1302 Ibidem. 
1303 Haastattelu numero 10, nainen. 
1304 Kolehmainen 1999, 63–64. 
1305 Ks. kuvio 13. 
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palkkaisuuden puolesta. Toisaalta myös pitkän uran keskitasoisesti palkattuina 

toimittajina tehneet naiset saattoivat kokea palkkaerokeskustelun tarpeettomaksi. 

Tämä näkyi esimerkiksi Maija-Liisa Starckin mielipidekirjoituksesta Sanomaleh-

timies-lehdessä vuonna 1976. Mittavan uran tehneen Starckin kirjoituksessa on 

tietynlaista lakonisuutta: 

Itsehän sanoit, että etenkään tähtitoimittajat huippupalkkoineen eivät vastaile 

palkkatiedusteluihin. Emme siis tiedä maksetaanko joillekin ehkä tuhansia 

markkoja korkeampia palkkoja kuin taulukkopalkkalaisille. Vaikka tietäisim-

mekin heidän palkkansa, he tuskin luopuisivat saalistaan, ja meitä muita ei 

nostettaisi tähtitarhaan.1306 

Edelleen Starck huomioi edustamiensa tunnollisten uurastajien jäävän yleensä 

palkkakehityksen häntäpaikoille. 

Me vuosikymmeniä raataneet tiedämme, että kovia palkkoja harvoin makse-

taan ainoastaan hyvin ja luotettavasti tehdystä työstä.1307 

Maija-Liisa Starckin kirjoitus kuvaakin hyvin miesvaltaisen kulttuurin ehdoilla 

uraansa luoneiden vanhemman polven toimittajanaisten kokemuksia. Heidän 

näkökulmastaan roolikeskustelua kannattaneet nuoret naistoimittajat valittivat 

turhasta.1308 

Nuori toimittajapolvi ei ollut kuitenkaan yhtenäinen, ja aktiivinen palkkakes-

kustelu oli hyvin pitkälle yksittäisten toimittajien varassa. Sanoma Osakeyhtiön 

toimittajat Anna-Leena Pyykkönen ja Kaarina Jääskeläinen esimerkiksi tieduste-

livat vuonna 1975, miksi palkkatutkimus oli viivästynyt, vaikka sen tekeminen oli 

aloitettu jo muutamaa kuukautta aikaisemmin.1309 Helsingin Sanomien naisvaltai-

sen kotimaan osaston toimittajat puolestaan alkoivat vuonna 1976 vaatia korotuk-

sia palkkoihinsa. Tämän jälkeen myös kulttuuriosasto esitti omat vaatimuksen-

sa.1310 Vaikka ei voida väittää, että kyse olisi ollut yksinomaan naistoimittajien 

hankkeista, pääosin naisista koostuneiden osastojen vaatimukset ovat osoitus 

pyrkimyksistä murtaa palkkarakenteen sukupuolittuneisuutta. Asenteiden pysy-

vyyttä kuvastaa kuitenkin se, että kotimaan osaston palkkavaatimukset eivät to-

                                                        
1306 Maija-Liisa Starck, ”Avoin palkkapolitiikka”. Sanomalehtimies – Journalisten 2/1976, 6. 
1307 Ibidem. 
1308 Haastattelu numero 18, nainen. 
1309 Pöytäkirja Sanomain toimitusosaston hallituksen kokouksesta 25.4.1975. Ab1. STOA. PLA. 
1310 Pöytäkirjat Sanomain toimitusosaston hallituksen kokouksista 16.3.1976, 22.3.1976, 7.4.1976 ja 
11.6.1976. Ab1. STOA. PLA. 
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teutuneet toivotussa muodossaan. Sanomain toimitusosaston hallituksen kokouk-

sessa lopputuloksesta raportoitiin seuraavasti: 

Kotimaan saamat kuoppakorotukset menivät pieleen. Kevään kuoppia tosin 

on paikattu, mutta samalla uusia on revitty. Välkevirta tiedotti.1311 

Paikallisyhdistyksistä sukupuolten välisiin palkkaeroihin näyttää kiinnittäneen 

ensimmäisenä huomiota Helsingin Sanomalehtimiesyhdistys. HSY:n vuoden 1970 

vuosikokouksen esityslistasta käy ilmi, että yhdistys aikoi esittää Suomen Sano-

malehtimiesten Liitolle tutkimuksen tekemistä siitä, maksettiinko naistoimittajille 

pienempää palkkaa kuin miestoimittajille.1312 Vaatimus tuotiin esiin myös Sano-

malehtimies-lehdessä, jossa kirjoitettiin paikallisyhdistysten vuosikokouksissa 

tekemistä päätöksistä.1313 Arkistomateriaalin perusteella on mahdotonta sanoa, 

esitettiinkö tutkimuspyyntö lopulta liitolle. Ainakaan se ei vielä vuonna 1970 

tuottanut tulosta, sillä samapalkkaisuuskysymys oli Helsingin Sanomalehti-

miesyhdistyksen agendalla jälleen vuoden 1974 liittokokouksessa. Tällä kertaa 

yhdistys saattoi todeta edellisenä vuonna toteutetun palkkavertailun osoittaneen 

naisten olleen edelleen miehiä heikommin palkattuja, ja se vaati liitolta toimia, 

joilla työehtosopimukseen sisäänkirjoitettu vaatimus samapalkkaisuudesta saatai-

siin toteutettua käytännössä.1314 Helsingin Sanomalehtimiesyhdistys ei ollut 

myöskään enää ainoa paikallisyhdistys, joka ajoi sukupuolten samapalkkaisuutta. 

Esimerkiksi Turun Sanomalehtimiesyhdistys päätti vuonna 1974 kannattaa Hel-

singin Sanomalehtimiesyhdistyksen liittokokousaloitetta palkkaerojen poistami-

sesta.1315 Etelä-Pohjanmaan Sanomalehtimiesyhdistys oli puolestaan hyväksynyt 

jo vuonna 1972 julkilausuman, jossa Suomen Sanomalehtimiesten Liitolta vaadit-

tiin solidaarista palkkapolitiikkaa ja ennen kaikkea naisten palkkakuopan poista-

mista.1316 

1970-luvulla yksittäiset aktiivitoimittajat ja tiedostavat toimittajajärjestöt al-

koivat saada tukea myös omilta etujärjestöiltään. Suomen Sanomalehtimiesten 

Liiton vuosien 1974–1977 toimintaohjelmassa palkkapoliittiseksi tavoitteeksi 

esitettiin alan pohjoismaisen palkkatason saavuttaminen ja huomiota esitettiin 

                                                        
1311 Pöytäkirja Sanomain toimitusosaston hallituksen kokouksesta 11.6.1976. Ab1. STOA. PLA. 
1312 Pöytäkirja Helsingin Sanomalehtimiesyhdistyksen vuosikokouksesta 1970. Helsingin Sanomaleh-
timiesyhdistyksen arkisto (HSYA). 
1313 ”Vuosikokouksia: Helsinki”. Sanomalehtimies – Journalisten 3/1970, 8–9. 
1314 Helsingin Sanomalehtimiesyhdistyksen aloite. Liittokokousasiakirjoja 1974. Liite 6. Kotelo 1. 
SJLAII. KA. 
1315 Pöytäkirja Turun Sanomalehtimiesyhdistyksen vuosikokouksesta 12.5.1974. TSYA. 
1316 Etelä-Pohjanmaan sanomalehtimiehet 1996, 83. 
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kiinnitettäväksi erityisesti matalapalkkaisten aseman parantamiseen.1317 Erityisesti 

tämä näkyi koko 1970-luvun jälkipuoliskon naisvaltaisen t-ryhmän palkkojen 

muita jäsenryhmiä suurempina korotuksina,1318 mutta Helsingin Sanomalehti-

miesyhdistyksen aloitteen mukaisesti liittohallitus velvoitettiin myös ”palautta-

maan sukupuolten samanpalkkaisuusperiaatteen koskemaan käytäntöä”.1319 Liiton 

sitoutuminen naisten ja miesten yhtäläiseen palkkaukseen näkyi myös vuosien 

1977–1980 toimintaohjelmassa, jossa palkkapolitiikan yhdeksi tavoitteeksi asetet-

tiin sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuminen.1320 

Radio- ja televisiotoimittajien liitossa palkkakuopat nousivat työehtosopi-

musneuvotteluiden käsittelylistalle vuonna 1971 tehdyn palkkarakennetutkimuk-

sen myötä.1321 Naisten lisäksi palkkakuoppaan jääneiksi ryhmiksi osoittautuivat 

ruotsinkieliset sekä aluetoimittajat, ja näiden ryhmien palkkatason parantaminen 

sai koko liiton tuen taakseen. Konkreettisesti tämä näkyi vuoden 1972 kuoppako-

rotusten ohjautumisena juuri kyseisille alipalkatuille toimittajaryhmille.1322 Liiton 

toiminnassa aktiivisesti mukana ollut naishaastateltava muisteli solidaarisen palk-

kapolitiikan kauden kestäneen kuitenkin vain muutamien neuvotteluiden ajan, 

jonka jälkeen vastaavanlaisia tiettyjen työntekijäryhmien palkkojen korotuksia ei 

ollut enää mahdollista toteuttaa.1323 Muistikuva ei pidä täysin paikkansa, sillä 

vuonna 1976 kuoppakorotuksia ohjattiin vielä aluetoimituksiin ja keskuskanslian 

työntekijöille.1324 Sen sijaan 1970-luvun lopulla huomiota alettiin kiinnittää ko-

keneimpien toimittajien sekä keskijohdollisen portaan palkkoihin, joiden katsot-

tiin jääneen palkkakehityksessä jälkeen.1325 Solidaarisen palkkapolitiikan aika oli 

ohi. 

                                                        
1317 Liittohallituksen esitys. SSL:n toimintaohjelma 1974–77. Liittokokousasiakirjoja 1974. Liite 2. 
Kotelo 1. SJLAII. KA. 
1318 Ks. esim. Liittohallituksen lausunto Raija Uljaksen ja Annikki Aakon aloitteesta naisten ja miesten 
palkkauksesta alalla. Kotelo 17. SJLAII. KA. 
1319 Liittohallituksen esitys. SSL:n toimintaohjelma 1974–77. Liittokokousasiakirjoja 1974. Liite 2. 
Kotelo 1. SJLAII. KA. 
1320 Liittohallituksen esitys. SSL:n toimintaohjelma 1977–1980. Liittokokousasiakirjoja 1977. Liite 3. 
Kotelo 2. SJLAII. KA. 
1321 Ks. esim. pöytäkirjat RTTL:n hallituksen kokouksista 1.6.1971 ja 3.9.1971. Kansio 1.2.1. Halli-
tuspöytäkirjat 1961–1972. RTTLA. 
1322 Ks. esim. Radio- ja televisiotoimittajien liiton kirje Yleisradion johtokunnalle 19.1.1972. Kansio 
2.2.1.1. Palkka-asiat vv. 1961–1978; pöytäkirja RTTL:n kevätkokouksesta 17.2.1973. Kansio 1.1.1. 
Vuosikokousten pöytäkirjat 1961–1979. RTTLA. 
1323 Haastattelu numero 36, nainen. 
1324 Pöytäkirja RTTL:n vuosikokouksesta 26.2.1977. Liite 2. Kansio 1.1.1. Vuosikokousten pöytäkirjat 
1961–1979. RTTLA. 
1325 Ks. esim. pöytäkirja RTTL:n vuosikokouksesta 28.2.1976. Liite 5; pöytäkirja RTTL:n vuosiko-
kouksesta 25.2.1978. Liite 2. Kansio 1.1.1. Vuosikokousten pöytäkirjat 1961–1979. RTTLA. 
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RTTL:n muutaman vuoden ajan harjoittamat toimet matalapalkkaisten ryhmi-

en aseman parantamiseksi kuvastavat 1970-luvun solidaarisuushenkeä. Sukupuo-

len näkökulmasta aktiivinen palkkapolitiikka kiinnittyi kuitenkin myös yksittäi-

siin toimijoihin. Palkkarakennetutkimus toteutettiin vuonna 1971 miespuolisen 

puheenjohtajan kaudella, mutta liiton seuraavalla puheenjohtajalla, Helvi Koleh-

maisella,1326 oli keskeinen rooli sukupuolikysymyksen esiin nostamisessa. Ensin-

näkin Kolehmainen oli toinen RTTL:n kahdesta jäsenestä, jotka valmistelivat 

työehtosopimusneuvottelujen strategian palkkatutkimuksen pohjalta1327. Toisek-

seen Yleisradion johtokunnalle tammikuussa 1972 lähettämässään kirjeessä hän 

nosti naisten palkkauksen esiin erilliskysymyksenä.1328 Merkittävä sukupuolten 

välisiä palkkaeroja korjannut liike toteutuikin vasta naispuheenjohtajan kaudella, 

vaikka esimerkiksi vuoden 1967 vallankumoushallituksen puheenjohtajan, Reino 

Paasilinnan, on kerrottu suhtautuneen positiivisesti naisten ja miesten samapalk-

kaisuuteen1329. 

Sanomalehtimies – Journalisten -lehdessä kysymys toimittajien palkkaukses-

ta ei juuri näkynyt, mutta vuonna 1975 se nostettiin muutamaan otteeseen esiin. 

Liiton puheenjohtajan Antero Laineen raportoitiin esimerkiksi käsitelleen liitto-

valtuuston syyskokouksessa sekä toteutunutta palkkaratkaisua että naisten ja 

miesten palkkaeroja.1330 Tutkija Marja Kavoniuksen artikkeli käsitteli puolestaan 

sukupuolten palkkaeroja yleisesti.1331 Lisäksi suomalaislukijoille referoitiin Nor-

jassa käytyä palkkaerokeskustelua.1332 Ammattikunnan sisäistä palkkakeskustelua 

lehdessä ei kuitenkaan käyty, vaan kysymys naisten ja miesten palkkaeroista 

etäännytettiin koskemaan joko muita ammattiryhmiä tai ulkomaisia kollegoita. 

Toisin oli esimerkiksi Ruotsissa, jossa Journalisten-lehdessä kiinnitettiin niin 

                                                        
1326 Hamberg 1987, 121. 
1327 Pöytäkirja RTTL:n hallituksen kokouksesta 3.9.1971. Kansio 1.2.1. Hallituspöytäkirjat 1961–
1972. RTTLA. 
1328 Radio- ja televisiotoimittajien liiton kirje Yleisradion johtokunnalle 19.1.1972. Kansio 2.2.1.1. 
Palkka-asiat vv. 1961–1978. RTTLA. 
1329 Ks. esim. haastattelut numerot 28, 31 ja 36, miehiä ja nainen. 
1330 ”Puheenjohtaja Antero Laine: palkkaratkaisun muoto valitettava”. Sanomalehtimies – Journalisten 
20/1975, 3. 
1331 Marja Kavonius, ”Miestyövoima edullisempaa? Koulutuskaan ei tee naista suosituksi”. Sanoma-
lehtimies – Journalisten 18/1974, 6. 
1332 ”Norjassa keskustellaan: Miksi naistoimittajat ovat huonommin palkattuja”. Sanomalehtimies – 
Journalisten 18/1974, 7. 
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1960- kuin 1970-luvullakin toistuvasti huomiota naisten miehiä heikompaan 

palkkatasoon1333. 

Eriarvoisuuden tunnistaminen ei poista palkkaeroja 

Yksittäisten toimittajien ja ammattiyhdistysliikkeiden aktivoitumisella oli merkit-

tävä rooli eriarvoisuuden tunnistamisessa ja tunnustamisessa, mutta palkkaeroja 

ne eivät poistaneet. Oheisesta kuviosta nähdään esimerkiksi vuoden 1976 touko-

kuun tilanne ensimmäiseen paikkakuntakalleusluokkaan kuuluneiden toimittajien 

osalta jaoteltuna sekä sukupuolen että ammatillisen aseman perusteella.1334 

 

Kuvio 15. Toimittajien keskipalkat I paikkakuntakalleusluokassa. Lähde: Pöytäkirja 

SSL:n liittohallituksen kokouksesta 27.10.1976. Kansio 28. SJLAII. KA. 

                                                        
1333 Ks. esim. Bertil Palm, ”Ombudsmännen informerar: Om kvinnolöneproblemet”. Journalisten 
3/1964, 4; Bertil Palm, “Ombudsmännen informerar: Stockholmsundersökning visar lägre loner för 
kvinnorna”. Journalisten 10/1966, 4. 
1334 Ks. kuvio 15. 
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Suhdeluvut osoittavat naistoimittajien jääneen sekä A- että B-ryhmässä1335 kor-

keimman palkkatason alapuolelle. Erityisen selvästi palkkaerot näkyivät johtavien 

toimittajien ryhmässä, jossa 33,7 prosenttia naistoimittajista kuului kahteen alim-

paan palkkaryhmään, kun taas kaikki miestoimittajat saivat tätä korkeampaa 

palkkaa. A-ryhmän toimittajien keskuudessa palkat jakautuivat tasaisemmin, mut-

ta naistoimittajat eivät saavuttaneet palkkahuippua tässäkään ryhmässä. On kui-

tenkin huomioitavaa, että lähes puolet naistoimittajista sijoittui toiseksi ylimpään 

palkkaryhmään, kun taas miestoimittajien pääpaino kohdistui astetta heikompaan 

palkkaryhmään. Toisin sanoen kahteen ylimpään palkkaryhmään kuului suhteelli-

sesti enemmän nais- kuin miestoimittajia, vaikka palkkahuippu säilyikin naistoi-

mittajien ulottumattomissa. Mistä tämä johtuu, sitä tilastot eivät kerro. Yhtenä 

mahdollisena selityksenä on, että A-ryhmän naistoimittajien korkeimmin palkat-

tuun ryhmään kuului aikansa tähtitoimittajina pidettyjä naisia, joille maksettiin 

keskivertoa paremmin. Sen sijaan miestoimittajaryhmän tähdet nousivat naistoi-

mittajia todennäköisemmin toimitushierarkiassa B-ryhmän palkoille. 

Tähtitoimittajatulkinta saa tukea toisen paikkakuntakalleusluokan toimittajia 

käsittelevästä kuviosta.1336 Suurimpien asutuskeskittymien ulkopuolella työsken-

nelleiden A-ryhmän naistoimittajien tulotaso oli kautta linjan miehiä heikompi. 

Miestoimittajilla ei ollut kuitenkaan samanlaista palkkakaulaa kuin ensimmäises-

sä paikkakuntakalleusluokassa, vaan ylimmässä palkkaryhmässä naisten ja mies-

ten osuus oli lähes tasan. Vastaava tilanne vallitsi B-ryhmän keskuudessa: miesten 

palkkakaulaa ei ollut päässyt muodostumaan, mutta naistoimittajien tulotaso pai-

nottui matalampiin palkkaryhmiin, kun taas miestoimittajat hallitsivat korkeimpia 

palkkaryhmiä. Toisen paikkakuntakalleusluokan naistoimittajien kautta linjan 

miehiä heikompi tulotaso selittyy nimenomaan sillä, ettei pienemmissä toimituk-

sissa päässyt kehittymään vastaavia toimittajasuuruuksia kuin esimerkiksi pää-

kaupunkiseudulla. 

 

                                                        
1335 Palkkaryhmään A kuului suurin osa toimittajista, kun taas B-ryhmän palkkaus kosketti lähinnä 
johtavia toimittajia. 
1336 Ks. Kuvio 16. 
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Kuvio 16. Toimittajien keskipalkat II paikkakuntakalleusluokassa. Lähde: Pöytäkirja 

SSL:n liittohallituksen kokouksesta 27.10.1976. Kansio 28. SJLAII. KA. 

Positiivista kehitystä alalla kuitenkin tapahtui. Esimerkiksi Graafisen Teollisuu-

den Työnantajaliiton tekemät palkkatutkimukset osoittavat nais- ja miestoimittaji-

en keskimääräisten kuukausipalkkojen välisen erotuksen kaventuneen vuosien 

1973 ja 1979 välisenä aikana 3 prosentilla.1337 Osaltaan kehitys oli seurausta 

Suomen Sanomalehtimiesten Liiton palkkapolitiikan painottumisesta taulukko-

palkkojen vahvistamiseen.1338 Toisaalta vaikea taloudellinen tilanne oli vähentä-

nyt työnantajien halua maksaa henkilökohtaisia palkkoja. Liittohallituksen anta-

massa väliraportissa vuosien 1977–1980 toimintaohjelman toteutumisesta todet-

tiinkin marraskuussa 1978 seuraavasti: 

Sukupuolten välinen tasa-arvo palkkauksessa on tilastollisesti hivenen kor-

jaantunut. Kehitys on ollut kuitenkin seurausta siitä, että työnantajat yleensä 

ovat vähentäneet ns. henkilökohtaisten palkanosien maksamista, joten palk-

                                                        
1337 Ks. taulukko 2. Taulukon on koonnut Viestinnän Keskusliiton työntekijä Jaana Villikka-Storm, 
joka on kerännyt tiedot Graafisen Teollisuuden Työnantajaliiton vuosien 1973–1979 palkkatilastoista. 
1338 Antero Laineen avauspuheenvuoro liittovaltuuston syyskokouksessa 21.–23.11.1977. Kotelo 29. 
SJLAII. KA; SSL:n toimintaohjelma 1977–1980. Liittokokousasiakirjoja 1977. Liite 3. Kotelo 2. 
SJLAII. KA. 
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kaus yleensä on lähestynyt taulukkopalkkoja ja siten miehet ja naiset ovat 

joutuneet samaan asemaan.1339 

Samaa selitystä palkkaerojen vähittäiseen kaventumiseen käytettiin myös liitto-

hallituksen vuoden 1979 syyskokoukselle antamassa lausunnossa. Syy palkka-

eroihin laitettiin työnantajien harteille, vaikka samanaikaisesti tunnustettiin, että 

asiaa tulisi seurata. Muina syinä palkkaeroihin pidettiin naistoimittajien miehiä 

heikompaa urakiertoa sekä alan käytäntöjä, jotka näyttivät edellyttävän naisilta 

miehiä korkeampaa koulutustasoa vastaavaan tehtävään pääsemiseksi.1340 

Taulukko 2. Naisten keskimääräisten kuukausipalkkojen osuus miesten palkoista 

vuosina 1973–1979. Lähde: Graafisen Teollisuuden Työnantajaliiton palkkatilastot 

1973–1979. 

Vuosi Miehet Naiset Naisten palkat miesten 

palkoista 

1973 2330 1935 83% 

1974 2734 2296 84% 

1975 3221 2740 85% 

1976 3905 3360 86% 

1977 4223 3622 86% 

1978 4473 3841 86% 

1979 4898 4236 86% 

Sukupuolten välisistä palkkaeroista huolimatta toimittajan ammatti oli 1970-

luvulla naisille vielä suhteellisen hyväpalkkainen ammatti,1341 mikä selittää toi-

mittajanaisten passiivisuutta palkkataistelussa. Nais- ja miestoimittajien väliset 

palkkaerot olivat myös muita aloja pienemmät. Naisten palkkojen jäädessä suo-

malaisilla työmarkkinoilla vuonna 1974 alasta riippuen keskimäärin 60–80 pro-

senttiin miesten palkoista1342 oli toimittajanaisen markka Graafisen Teollisuuden 

Työnantajaliiton tilastojen mukaan 1970-luvulla 83–85,50 penniä.1343 SSL:n liit-

tohallituksen selvityksen taustalla olleet tiedot marraskuun 1978 ja toukokuun 

1979 välisestä kehityksestä kertoivat vielä tätäkin paremmasta tilanteesta. En-

simmäisessä paikkakuntakalleusluokassa naistoimittajien kuukausiansiot olivat 

                                                        
1339 Liittohallituksen raportti vv 1977–1980 toimintaohjelman toteutumisesta. Tarkistettu ehdotus 
2.11.1978. Kotelo 30. SJLAII. KA. 
1340 Liittohallituksen lausunto Raija Uljaksen ja Annikki Aakon aloitteesta naisten ja miesten palk-
kauksesta alalla. Kotelo 17. SJLAII. KA. 
1341 Haastattelut numerot 5 ja 17, naisia. 
1342 Komiteanmietintö 1970:A 8, 70; Sukupuoleen kohdistuva syrjintä työmarkkinoilla 1975, 48. 
1343 Ks. taulukko 2. 
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nousseet 87,4 prosentista 88,2 prosenttiin miestoimittajien palkoista. Toisessa 

paikkakuntakalleusluokassa kehitys oli edennyt hieman hitaammin, mutta senkin 

piirissä työskennelleiden naistoimittajien ansiot olivat nousseet 86,6 prosentista 

87,6 prosenttiin heidän mieskollegoidensa ansioista.1344 Vastaavasti Kotkan sata-

massa toisen maailmansodan aikaan ja sen jälkeen työskennelleitä naisia tutkinut 

Tytti Steel on viitannut siihen, ettei naisilla ollut motivaatiota ajaa palkankorotuk-

sia, koska he saivat korkeampaa palkkaa kuin olisivat saaneet muilla aloilla.1345 

Edelleen Henrika Zilliacus-Tikkasen mukaan muita sektoreita pienemmät palkka-

erot selittävät osaltaan sitä, etteivät suomalaiset 2000-luvun toimittajanaiset valita 

mieskollegoitaan huonommasta palkkatasosta.1346 

Mielikuva toimittajan ammatin naisille suhteellisen edullisesta palkkatasosta 

korostui Suomen Sanomalehtimiesten Liiton jäsenistössä vuoden 1972 lakon 

jälkeen.1347 Palkkojen perusparannus nosti tuolloin palkkatasoa merkittävästi, 

minkä jälkeen toimittajan palkka alkoi olla vertailukelpoinen opettajan palkan 

kanssa, kuten käy ilmi seuraavasta toimittajanaisen 1970-luvulla kirjoittamasta 

kertomuksesta: 

Aina lakkoomme asti minun palkkani oli huomattavasti pienempi kuin miehe-

ni, kansakoulunopettajan. Sitä usein ihmettelimme. Ei se tuntunut oikeuden-

mukaiselta. Lakon jälkeen suhde korjaantui ja nyt, viime vuosina, olen kyllä 

ollut palkkaan tyytyväinen.1348 

Mielenkiintoista lainauksessa on se, että naistoimittaja vertaa siinä palkkaansa 

nimenomaan aviomiehensä, ei kanssatoimittajien palkkoihin. Vaikuttaakin siltä, 

että epäoikeudenmukaisuuden tärkeämpänä kriteerinä oli kirjoittajan mukaan 

ammattien välinen arvostusero, ei sukupuoli. Tästä johtuen kirjoittaja saattoi 

myös olla lakon jälkeen aikaisempaa tyytyväisempi palkkaansa, vaikka tilastot 

osoittavat, etteivät palkankorotukset poistaneet palkkauksen sukupuolittuneisuut-

ta1349. Asetelma toistui myös muutamien muiden toimittajanaisten kertomuksis-

sa.1350 

                                                        
1344 Liittohallituksen lausunto Raija Uljaksen ja Annikki Aakon aloitteesta naisten ja miesten palk-
kauksesta alalla. Kotelo 17. SJLAII. KA. 
1345 Steel 2011, 117. 
1346 Zilliacus-Tikkanen 2008, 146. 
1347 Ks. esim. haastattelut numerot 9, 11, 15, 17 ja 35, naisia. 
1348 Annikki Wiirilinnan kirjoitus. Bha5. SSLHA. HYKA. 
1349 Ks. esim. Liittohallituksen lausunto Raija Uljaksen ja Annikki Aakon aloitteesta naisten ja miesten 
palkkauksesta alalla. Kotelo 17. SJLAII. KA. 
1350 Ks. esim. haastattelut numerot 9, 11 ja 17, naisia. 
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Toimittajanaisten ambivalenttia suhtautumista palkkakysymykseen kuvastaa 

se, että Radio- ja televisiotoimittajien liitossa samapalkkaisuuskeskustelun aktii-

visin vaihe päättyi asiaan myötämielisesti suhtautuneiden miestoimittajien mene-

tettyä siihen kiinnostuksensa.1351 Palkoissa vallinneen epäsuhdan säilymistä voi-

daankin selittää osaltaan sillä, etteivät toimittajanaiset tunnistaneet palkkojen 

taustalla vaikuttaneita rakenteellisia tekijöitä vaan syyttivät tilanteesta itseään. 

Naisten itsensä kontolle asetettu aktiivisuuden vaade näkyi esimerkiksi Sanoma-

lehtimies-lehden toimituksen rohkaistessa keväällä 1978 naistoimittajia seuraa-

vasti: 

Terve itsetunto on tarpeen. Sen pohjalta on lähdettävä toimimaan. Vaatimaan 

omalta työnantajaltaan selitystä siihen, miksi samasta työstä ei makseta sa-

maa palkkaa sukupuolesta riippumatta.1352 

Pääkirjoituksesta välittyy ajatus, jonka mukaan naisten huonommat palkat johtui-

vat siitä, että he eivät aktiivisesti ajaneet omia etujaan. Sama teema on luettavissa 

vuonna 1976 julkaistusta lukijakirjeestä, jossa kirjoittaja selitti palkkaeroja nais-

ten vaatimattomuudella. Liisa Kiviojan mukaan oli ”osaltaan naisten itsensä syy, 

jos saavat huonoa palkkaa. – Ihmiset, jotka eivät mitään vaadi eivät varmasti 

mitään saakaan”.1353 Retoriikka ei ollut ominainen pelkästään 1960- ja 1970-

lukujen suomalaisille toimittajanaisille, sillä vastaavaan ovat kiinnittäneet huo-

miota brittitoimittajia haastatelleet Linda Christmas ja Karen Ross. Tutkijoiden 

mukaan osa haastatelluista naisista syytti nimenomaan naisia itseään alistetusta 

asemastaan.1354 1970-luvun suomalaisessa kontekstissa retoriikka ei näytä kuiten-

kaan olleen täysin vailla perustaa. Edellisiäkin kärjekkäämmin asiaan puuttui 

nimimerkki ”ansiotoimittajaäiti”, joka kertoi naistoimittajien lupautuvan itse töi-

hin miehiä heikommalla palkalla. Tekstinsä loppukaneettina kirjoittaja puuskah-

ti: ”Puhua tässä nyt sitten samapalkkaisuudesta, kun siskot jyrsii alustaa.”1355 

Vaikka kirjoittaja liitti palkkojen polkemisen nimenomaan niihin naisiin, joille 

toimittajan työ ei ollut välttämätöntä toimeentulon kannalta, teksti kertoo osaltaan 

myös tilanteesta, jossa naistoimittajat olivat valmiita työskentelemään alle mini-

mipalkkojen saadakseen työpaikan. 

                                                        
1351 Haastattelu numero 36, nainen. 
1352 ”Tasa-arvon harhat”. (pk) Sanomalehtimies – Journalisten 6/1978, 1. 
1353 Liisa Kivioja, ”Tasa-arvottomuuden syistä lehtialalla”. Sanomalehtimies – Journalisten 2/1976, 6. 
1354 Linda Christmasin ja Karen Rossin tutkimuksiin ovat viitanneet Deborah Chambers, Linda Steiner 
ja Carole Fleming omassa toimittajanaisia käsittelevässä teoksessaan. Chambers et al. 2004, 120–121. 
1355 ansiotoimittajaäiti, ”Ansiotyö vai ajankulu?”. Aikakauslehden Toimittaja 4/1971, 13. 
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4.2 Naiset uutisoivat kotimaan tapahtumista, miehistä tulee 
erikoistoimittajia 

Yksi työelämän sukupuolijakoa tuottavista käytännöistä on niin kutsuttu horison-

taalinen segregaatio, jolla tarkoitetaan ammattialojen ja työtehtävien jakautumista 

sukupuolen mukaan.1356 Jaon taustalla on nähty 1800-luvun porvarillisesta suku-

puoli-ideologiasta juontunut käsitys naisen ja miehen erillisistä elämänpiireistä, 

joka siirtyi työelämään naisten aloitettua palkkatyössä miesten rinnalla.1357 Var-

haisia kanadalaisia toimittajanaisia tutkinut Marjory Lang onkin todennut yksityi-

sen elämänpiirin käsitteen rajoittaneen naisten mahdollisuuksia työskennellä alal-

la, vaikka naisille sopivina pidettyjen uramahdollisuuksien valikoima laajeni vä-

hitellen 1900-luvun alussa.1358 Mary Kinnear on puolestaan muistuttanut naiselli-

siksi katsottujen tehtävien muodostuneen automaattisesti naisten työkentäksi, 

koska työelämään siirtyessään naiset astuivat alun perin miesten muotoilemille 

ammatillisille kentille.1359 

Suomi säilyi useimpia länsimaita pidempään maatalousvaltaisena, mistä joh-

tuen molemmat sukupuolet siirtyivät teollisuuden palvelukseen samanaikaisesti. 

Poikkeuksellisen elinkeinorakenteen vuoksi porvarillinen sukupuoli-ideologia ei 

päässyt missään vaiheessa rantautumaan maahamme alkuperäisessä muodossaan 

eikä työmarkkinoille syntynyt kotiäiti-instituutiota ylläpitäneiden maiden tapaista 

roolijakoa.1360 Irma Sulkunen onkin esittänyt Suomessa vallinneen yhdessä teke-

misen perinteen sukupuolten erillään pitämisen sijaan.1361 Olen yhdessä Heini 

Hakosalon, Seija Jalaginin ja Marianne Junilan kanssa argumentoinut tämän selit-

täneen 1900-luvun alkupuolella horisontaalisen segregaation heikkoutta lääkärin 

ja oppikoulun opettajien, mutta osin myös toimittajien keskuudessa.1362 Työmark-

kinoiden horisontaalinen eriytyminen alkoi kuitenkin voimistua, kun naisten 

osuus palkkatyöntekijöistä kasvoi 1900-luvun kuluessa.1363 

Tarkastelen seuraavaksi, miten työtehtävien horisontaalinen eriytyminen il-

meni 1960- ja 1970-lukujen suomalaisissa toimituksissa. Näkyikö jako naisten ja 

miesten aiheisiin aikakauden joukkoviestimissä, ja kokivatko entiset toimittajat 

                                                        
1356 Ks. esim. Julkunen 2010, 131–132, 135, 137–138. 
1357 Ks. esim. Kinnear 1995, 15; Lang 1999, 5. 
1358 Lang 1999, 5. 
1359 Kinnear 1995, 16. 
1360 Ks. esim. Hentilä 2006, 136–139; Silius 1992, 172. 
1361 Sulkunen 1987, 169–171. 
1362 Hakosalo et al. 2012, 277–279. 
1363 Ks. esim. Hentilä 2006, 157; Rahikainen 2001, 18, 32–33; Steel 2011, 112–113. 
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sukupuolen vaikuttaneen juttuaiheiden jakautumiseen nais- ja miestoimittajien 

kesken? Lisäksi pohdin, mitkä tekijät vaikuttivat aiemmin miesvaltaisten toimi-

tussektoreiden vähittäiseen avautumiseen naistoimittajille. Analyyttisenä välinee-

nä käytän feministisen organisaatiotutkimuksen piirissä vakiintunutta käsitet-

tä ’sukupuolelle merkitseminen’ (gender-typing). Käsitteellä tarkoitetaan näke-

mystä, jonka mukaan työntekijöiden ohella myös organisaation eri osat ovat eri 

tavoin sukupuolittuneita. Toisin sanoen tiettyjen tehtävien nähdään sopivan pa-

remmin joko naisille tai miehille eli määrittyvän joko feminiinisesti tai maskulii-

nisesti.1364 

4.2.1 Sukupuoliero muuttuu piiloiseksi 

Varhaisimmat journalismin parissa työskennelleet naiset kohtasivat 1900-luvun 

alkupuolella asenteita, joiden mukaan he eivät sukupuoleensa liittyvien ominai-

suuksien vuoksi olleet työssään miestoimittajien veroisia.1365 Suomessa kahtiaja-

ko näkyi esimerkiksi elokuvajournalismissa, jossa uutiskatsaukset eivät Tarja 

Savolaisen mukaan kuuluneet lyhytelokuvia kuvanneiden naisohjaajien ydinalu-

eeseen, vaan heidän elokuvansa käsittelivät yleensä matkailua sekä liikunta- ja 

kulttuuriaiheita.1366 Sukupuolen olemuksellistaminen näkyi myös kannanotoissa, 

joissa sanomalehtien säilymistä miestoimittajien hallinnassa perusteltiin naistoi-

mittajien tunteenomaisuudella. Kokenut toimittaja Akseli Routavaara arvioi nais-

toimittajia vuonna 1944 seuraavasti: 

[…] samoin heidän tunnevoittoisempi suhtautumisensa asioihin ratkaisuissa, 

joissa vaaditaan kylmän objektiivista harkintaa, ovat kielteisiä puolia arvioi-

taessa naisten edellytyksiä sanomalehtialalle.1367 

Usko naistoimittajien kykyihin ei parantunut sodan jälkeenkään. Vielä vuonna 

1961 Antero Okkonen kiinnitti teoksessaan Toimittajan työ huomiota toimittaja-

naisten kyvyttömyyteen pitäytyä pelkkien tosiasioiden esittämiseen. Okkosen 

mukaan naistoimittajat eivät kyenneet aina pitämään luovaa mielikuvitustaan 

kurissa, mikä saattoi johtaa tosiasioiden vääristymiseen. Routavaarasta poiketen 

Okkonen kuitenkin totesi myös joidenkin miestoimittajien saattavan sortua vas-

                                                        
1364 Ks. esim. Kanter 1993 [1977], 15–28. Toimittajatutkimuksessa käsitettä on käyttänyt muun muas-
sa ruotsalaistutkija Monica Löfgren Nilsson. Löfgren Nilsson 2004, 39–40; Löfgren Nilsson 2010, 2. 
1365 Ks. esim. Chambers et al. 2004, 24–28; Lang 1999, 249–256, 283–284. 
1366 Savolainen 2002, 91. 
1367 Routavaara 1944, 230. 
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taavaan liioitteluun ja muistutti myös naisen voivan olla hyvä tai huono toimittaja 

sukupuolestaan riippumatta.1368 Käsitys naistoimittajien tunteenomaisuudesta eli 

kuitenkin edelleen vuonna 1967 Pentti Salmelinin kommentoidessa uutistekstien 

viihteellistämistä seuraavaan tapaan: 

Aivan liian usein uutisiin liittyvät inhimilliset, ihmisiä voimakkaasti puhutte-

levat piirteet jäävät jonnekin piiloon. Niitä mukaan ottavan, jopa tähdentä-

vän ei silti välttämättä tarvitse lähteä juoksukilpaan eräiden hyvin kevyen 

sarjan aikakauslehtien nyyhkysiskojen kanssa.1369 

Vaikka Salmelinilla ei ollut ongelmia kevyemmän kirjoittamisen suhteen eikä hän 

suoranaisesti kritisoinut naistoimittajia ryhmänä, kommentti liitti liiallisuuksiin 

menevän tunteenomaisen kirjoittamisen nimenomaan nyyhkysiskoiksi nimettyi-

hin naistoimittajiin. 

Näkemys nais- ja miestoimittajien eroista eli myös 1960-luvun alun toimituk-

sissa. Muulla tavoin ei ole selitettävissä, miksi esimerkiksi Yleisradion ohjelma-

jaostossa esitettiin vuonna 1960 avoinna olleen uutistoimittajan paikan sopivan 

yksinomaan miestoimittajalle.1370 Toimittajan paikkojen merkitseminen sukupuo-

len mukaan näkyi myös Yhteiskunnallisen Korkeakoulun toimittajaopiskelijoita 

vuosina 1963 ja 1964 lähestyneiden toimitusten nostaessa kesätoimittajakokelaita 

hakiessaan esiin toivotun sukupuolen. Koillissanomat ja Länsi-Savo etsivät kesä-

toimittajakseen miespuolista, urheiluun perehtynyttä toimittajaopiskelijaa1371. 

Länsi-Suomi ja Uusi Aika ilmaisivat ainakin toisen täytettävänä olleista kesätoi-

mittajan paikoista edellyttävän miestoimittajaa.1372 Warkauden Lehti puolestaan 

halusi palkkalistoilleen mieluiten miespuolisen toimittajan.1373 Toimituksissa 

työtehtävät olivatkin edelleen selkeästi merkitty joko miehille tai naisille.1374 

                                                        
1368 Okkonen 1961, 257–258. 
1369 Salmelin 1967, 136. 
1370 Juho-Pekka Rantala on artikkelissaan nostanut yksittäisenä esimerkkinä esiin toimittaja Martti 
Timosen seuraajasta käydyn keskustelun. Paikan katsottiin soveltuvan nuorelle miesjournalistille, 
mutta sopivan työn määrän ja laadun vuoksi huonosti naispuoliselle toimittajalle. Rantala 2007, 165. 
1371 Koillissanomien päätoimittaja Reino Rinteen kirje Neekerit ry:lle 26.2.1963; Länsi-Savon päätoi-
mittaja Reijo Särkän kirje Neekerit ry:lle 4.3.1964. TOLA. TAYA. 
1372 Länsi-Suomen päätoimittajan kirje Neekerit ry:lle 16.3.1963; Uuden Ajan toimituksen kirje Nee-
kerit ry:lle 12.3.1964. TOLA. TAYA. 
1373 Warkauden Lehden kirje opiskelija Markku Eroselle 28.3.1964. TOLA. TAYA. 
1374 Ks. esim. Parlon pyörittäjät 1988, 10–11. Tehtävien merkitsemisestä 1970-luvulla ks. haastattelu 
numero 37, nainen. 
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Helsingin Sanomissa vuosina 1960 ja 1963 julkaistuissa työpaikkailmoituk-

sissa saatettiin edelleen etsiä joko mies- tai naistoimittajaa.1375 Joukossa oli kui-

tenkin myös sukupuoleen kiinnittymättömiä hakukuulutuksia, mikä erotti ne sel-

keästi muiden alojen ilmoituksista.1376 Hakukuulutusten muoto poikkesi myös 

ruotsalaisesta käytännöstä, sillä naapurimaassa ilmaistiin 1960-luvulla lähes kate-

gorisesti, haluttiinko toimittajaksi mies vai nainen1377. Vielä 1960-luvun loppu-

puolellakin ruotsalaiset toimittajanaiset saattoivat työpaikkaa hakiessaan ilmaista 

olevansa nimenomaan naistoimittajia.1378 Suomalaisen toimittajakunnan ruotsalai-

sia kollegoitaan tasapuolisempi hakukuulutuskäytäntö ei tarkoittanut kuitenkaan 

sitä, että toimittajanaisten asema olisi ollut toimituksissa ratkaisevasti erilainen. 

Esimerkiksi päätoimittajaa etsineen Ylä-Vuoksi-lehden kuulutuksen sukupuo-

lineutraaliuden voidaan olettaa olleen vain näennäistä,1379 sillä naisten ei todennä-

köisesti edes uskottu lähettävän hakemuksia. Toisin sanoen päätoimittajan status 

oli edelleen niin vahvasti merkitty maskuliiniseksi positioksi, ettei sitä tarvinnut 

erikseen tuoda esiin. Sanomalehdentoimittajan miesnormi näkyi puolestaan Yh-

teiskunnallisen Korkeakoulun opiskelijalehdessä julkaistuissa tutkintokuvauksis-

sa, joissa sanomalehtitutkinnon suorittaneiden työllistymisnäkymistä kerrottiin 

vuosina 1963–1966 seuraavasti: 

Työpaikkoja on tutkinnon suorittaneille riittävästi tarjolla. Hyvistä toimitta-

jista on jatkuvaa puutetta. Sanomalehdistön kohdalla tämä koskee ensi sijas-

sa miespuolisia työntekijöitä.1380 

Ensi näkemältä tutkintokuvauksen sanamuoto olisi helppo tulkita jäänteeksi men-

neestä, sillä vuosittain julkaistut kuvaukset noudattivat 1960-luvulla lähes identti-

                                                        
1375 Ks. esim. Satakunnan Kansan ilmoitus Helsingin Sanomat 17.12.1960; Kuva-Postin ilmoitus 
Helsingin Sanomat 27.1.1963; Tekstiili-lehden ilmoitus Helsingin Sanomat 9.2.1963; Sanomalehtien 
ilmoitustoimiston ilmoitus Helsingin Sanomat 10.2.1963; Suomen Pankkimiesliiton ilmoitus Helsin-
gin Sanomat 10.2.1963. 
1376 Ks. esim. Haapajärven kirjapainon ilmoitus Helsingin Sanomat 23.12.1960; Yleisradion ilmoitus 
Helsingin Sanomat 29.12.1960. 
1377 Ruotsin osalta olen tarkastellut tilannetta Journalisten-lehdessä julkaistujen ilmoitusten valossa. 
Ks. esim. Journalisten 7–8/1961, 16; Journalisten 10/1961, 16; Journalisten 4/1966, 26; Journalisten 
1/1967, 21; Journalisten 9/1968, 23; Journalisten 5/1969, 19; Journalisten 2/1971, 26. 
1378 Ks. esim. Journalisten 5/1961, 20; Journalisten 9/1961, 24; Journalisten 11/1961, 16; Journalisten 
1/1962, 15; Journalisten 1/1967, 21; Journalisten 5/1969, 17; Journalisten 7–8/1969, 20; Journalisten 
12/1970, 31. 
1379 Ylä-Vuoksen ilmoitus Helsingin Sanomat 11.12.1960. 
1380 ”Opetusjaoston seitsemän tutkintoa”. Yykoo 3/1963, 6; ”Opetusjaoston tutkinnot”. Yykoo 3/1964, 
8–9; ”Tutkinnot opetusjaostoissa”. Yykoo 3/1965, 7–8; ”Yhteiskunnallinen opetusjaosto”. Yykoo 
2/1966, 20–22. 
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sesti toisiaan. Kyseistä lainausta ei kuitenkaan ollut vuosina 1961 tai 1962 julkais-

tuissa kuvauksissa,1381 joten maininta on täytynyt lisätä tietoisesti. Sitaattia onkin 

mahdollista tulkita viimeisenä yrityksenä pitää kiinni ammattikunnan maskuliini-

sesta perinteestä tilanteessa, jossa naisten ja etenkin miehiä koulutetumpien nais-

ten määrä alalla lisääntyi koko ajan. 

Edellä kuvatun kaltaisia kirjeitä tai tutkintokuvauksia ei ole säilynyt 1960-

luvun jälkipuolelta, ja jako nais- ja miestoimittajiin näyttääkin menettäneen mer-

kitystään. Ainakaan asenteita ei ilmaistu enää yhtä suoraan kuin aikaisemmin, ja 

toimittajan työkenttä näyttää olleen kokonaisuudessaan avoin molemmille suku-

puolille1382. Kielen tasolla tehty ero muuttui toisin sanoen puhumattomaksi eroksi, 

joka saattoi kuitenkin yksittäisissä tapauksissa nousta pintaan. Sanomalehtimies – 

Journalisten -lehden naispuoliset lukijat esimerkiksi näkivät vielä 1960-luvun 

jälkipuoliskolla lehtensä mainoksissa lähes yksinomaan miehiksi tulkittavissa 

olevia toimittajahahmoja1383. Miestoimittaja seikkaili muun muassa Upon kodin-

konemainoksissa, mutta ei niiden käyttäjänä vaan julkisen elämän piiriin kiinnit-

tyneenä aktiivisena toimijana.1384 Poikkeuksen miestoimittajia käyttäneistä mai-

noksista muodostivat ainoastaan Slev-lieden mainokset, joissa toimittajat esitettiin 

naispuolisina ja myös sanallisesti vedottiin molempiin sukupuoliin.1385 Kodin-

konemainoksina ne kuitenkin uusinsivat samanaikaisesti naissukupuolen ja yksi-

tyisen elämänpiirin välistä sidosta ja korostivat mainoksen kohteena olleiden 

toimittajanaisten roolia perheenäiteinä ja aviovaimoina. Siinä missä miestoimitta-

ja Upon mainoksissa kannatteli merenneitoa, heilutti voitonvarmana Suomen 

lippua, teki juttua tai toimi etsivänä, näyttäytyi naistoimittaja töistä kotiin kiiruh-

tavana perheenäitinä. Etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimittajanaiset 

                                                        
1381 ”Opiskelu opetusjaostoissa”. Yykoo 4/1961, 5–6; ”Kolme opetusjaostoa – seitsemän tutkintoa”. 
Yykoo 2/1962, 5–6. 
1382 Selkeänä esimerkkinä tästä pidän hakukuulutuskäytäntöjä. Esimerkiksi Sanoma Osakeyhtiön 
Sanomia-nimellä viikoittain ilmestyneessä henkilökuntatiedotteessa avoinna olleita toimittajan paik-
koja ei 1970-luvulla osoitettu kuuluvaksi joko miehille tai naisille. Myöskään Sanomalehtimies – 
Journalisten -lehdessä julkaistuissa hakukuulutuksissa toimittajan toivottua sukupuolta ei yksittäisiä 
poikkeuksia lukuun ottamatta tuotu esiin. Ks. Sanomia-tiedotuslehden vuosikerrat 1972–1979. Iba4, 
Iba5, Ica1, Ica2 ja Icb1. SOA. PLA; Sanomalehtimies – Journalisten -lehden vuosikerrat 1960–1979. 
1383 Ks. esim. Valion mainos Sanomalehtimies – Journalisten 3/1965, 46; IBM sanelukoneen mainos 
Sanomalehtimies – Journalisten 6/1965, 29; Oy Esso ab:n mainos Sanomalehtimies – Journalisten 
1/1967, 25. 
1384 Ks. esim. Upon mainokset Sanomalehtimies – Journalisten 5/1965, 2; Sanomalehtimies – Journa-
listen 6/1965, 2; Sanomalehtimies – Journalisten 5/1967, takakansi; Sanomalehtimies – Journalisten 
1/1969, 2. 
1385 Ks. esim. Slev-lieden mainokset Sanomalehtimies – Journalisten 8/1961, 12; Sanomalehtimies – 
Journalisten 8/1962, 18; Sanomalehtimies – Journalisten 8/1963, 21. 
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kohtasivat edelleen myös medioiden kuluttajien ja haastateltavien vähättelevää 

suhtautumista. Haastateltavat epäilivät naisten toimittajan kykyjä,1386 ja toimituk-

siin soittaneet lukijat saattoivat kysyä puhelimeen oikeaa eli miestoimittajaa.1387 

Toimittajat eivät itsekään olleet vapaita oman aikansa asenteista. Aikakaus-

lehtitoimittaja Raili Paimo esimerkiksi viittasi vuonna 1968 kokemuksiinsa, joi-

den mukaan naistoimittajat olivat mieskollegoilleen ainoastaan ”sekundatava-

raa”.1388 Menestyksekkään uran radion uutistoimittajana tehnyt Anna-Liisa Anttila 

puolestaan vastasi uteluihin jatkosuunnitelmistaan seuraavasti: 

Minäkö ulkomaantoimittajaksi? Ei kiitos, siihen en ole tarpeeksi fiksu. Uuti-

set ovat minun alaani ja niistä minä pidän.1389 

Omien kykyjen vähätteleminen ei liittynyt Anttilalla suoranaisesti sukupuoleen, 

mutta vastaus uusinsi näkemystä ulkomaantoimittajuuden erityisyydestä. Palaan 

erikoistoimittajakysymykseen ja sen maskuliinisuuteen myöhemmin tässä luvus-

sa. Sukupuoli kirjoittautui mukaan myös Matti Paavonsalon vuonna 1975 kirjoit-

tamaan radion uutislähetyksiä koskeneeseen kritiikkiin: 

Osa radion kommentaattoreista yrittää sävyttää tapahtumien tulkintoja oman 

henkilökohtaisen aatemaailmansa mukaiseksi. Tällainen ääni kuuluu usein 

ulkomailta tai naisten suusta. Lieneekö niin, että ammattitaidon lisääntymi-

sen vaikutukset eivät ole ehtineet säteillä pääpaikalta maailman eri kolk-

kiin.1390 

Kommentissa on nähtävissä jo Routavaaran ja Okkosen teksteistä tutuksi tullut 

ajatus naisille luonteenomaisesta tunteellisuudesta, joka Paavonsalon mukaan 

näkyi objektiivisuuden laiminlyömisenä. Hän myös kyseenalaisti epäsuorasti 

naistoimittajien ammattitaidon, vaikka liittikin ammattitaidottomuuden suoranai-

sesti ulkomailta tulleisiin lähetyksiin. Vanhojen ajattelutapojen sitkeys näkyi 

1970-luvulla myös yksittäisissä työpaikkailmoituksissa, joissa toimittajan tehtä-

vään saatettiin edelleen hakea nimenomaan miestä tai naista1391. Etenkin uudet 

                                                        
1386 Ks. esim. haastattelut numerot 15 ja 35, naisia; kirjoitus numero 7, nainen. 
1387 Ks. esim. haastattelu numero 2, nainen; kirjoitus numero 7, nainen. 
1388 Raili Paimo, ”Olavi Sadeojalle”. Aikakauslehden Toimittaja 4/1968, 22. 
1389 Leena Koski, ”Muutto Lappeenrantaan on paikallaan sanoo Anna-Liisa Anttila”. Anna 37/1970, 
86, 91. 
1390 Matti Paavonsalo, ”Tv arvostelu. Uutislähetykset ovat kehittyneet”. Katso 49/1975, 48. 
1391 Suomen Sanomalehtimiesten Liiton Sanomalehtien Liiton johtokunnalle 10.12.1975 lähettämä 
kirje. Fa:40. Sanomalehtien Liitto ry:n arkisto (SLA). KA. Ks. myös haastattelut numerot 2 ja 37, 
naisia; Kuvajulkaisut Oy:n hakukuulutus Sanomalehtimies – Journalisten 3/1966, 46; Suosikin haku-
kuulutus Helsingin Sanomat 1.12.1977. 
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tiedottavan toimittajan tehtävät kohdennettiin hakukuulutuksissa usein naistoimit-

tajille.1392 Kyse ei ollut erityisestä naistoimittajien kykyihin kohdistuneesta luot-

tamuksenosoituksesta, vaan hakukuulutukset noudattelivat yhteisöviestinnän 

alalle tapahtunutta kehitystä. Henkilöstölehtien määrä kaksinkertaistui Suomessa 

1970-luvun alussa, mikä synnytti sisäisen viestinnän pariin lukuisia uusia toimit-

tajan tehtäviä. Naisilla oli perinteisesti ollut vahva edustus henkilöstölehtien toi-

mittajina,1393 ja tästä johtuen heitä haettiin tehtävään myös 1970-luvulla. Saman-

aikaisesti viestinnän johtotehtävät säilyivät miehillä1394. 

Journalismin maskuliinisuus näkyi myös eron tekemisenä naisten ja miesten 

aiheiden välille. Mediatutkijoiden mukaan journalismi onkin rakentunut kak-

sinapaisen sukupuolijaon pohjalle, jossa maskuliinisena nähty journalismi arvote-

taan aina feminiinisenä pidettyä journalismia korkeammalle.1395 1960- ja 1970-

lukujen suomalaisissa toimituksissa tämä tarkoitti sitä, että miehet vastasivat pää-

asiallisesti niin politiikan, talouden kuin ulkomaantapahtumienkin uutisoinnis-

ta,1396 kun taas sosiaaliset aihepiirit sekä kulttuuri ja kotimaan uutiset kuuluivat 

naistoimittajien yleisimpiin toimenkuviin.1397 Aihepiirien sukupuolittuminen nou-

dattaa niin Pohjois-Amerikasta kuin muista Euroopan maistakin saatuja tutkimus-

tuloksia, joiden mukaan naistoimittajia on käytetty – ja käytetään osin edelleen – 

heille stereotyyppisesti sopivampina nähtyjen pehmeiden aiheiden raportoiji-

na.1398 Esimerkiksi Itävallassa vuonna 1973 tehty tutkimus osoitti naistoimittajien 

työskennelleen pääsääntöisesti kulttuurin tai paikallisuutisoinnin parissa, elleivät 

                                                        
1392 Ks. esim. Veikkauksen hakuilmoitus Helsingin Sanomat 11.12.1974; Kauppaviesti-lehden hakuil-
moitus Helsingin Sanomat 24.11.1974; tavaratalo Stockmanin hakuilmoitus Helsingin Sanomat 
26.9.1974. 
1393 Melgin & Nurmilaakso 2012, 53, 55. 
1394 Åberg 2012, 19. 
1395 Djerf-Pierre 2003, 44–46; Djerf-Pierre 2007, 96–98; Löfgren Nilsson 2004, 39; Ruoho & Torkkola 
2010, 52, 192. 
1396 Ks. esim. haastattelut numerot 1, 7, 15, 16, 25, 26, 27, 33 ja 36, naisia ja miehiä. Vinouma näkyy 
selkeästi myös Kuka kukin on lehdistössä -kirjasissa, vaikka kaikki sanomalehdet eivät olekaan il-
moittaneet toimittajiaan niissä samalla tarkkuudella. Esimerkiksi vuonna 1979 sanomalehdissä työs-
kenteli kirjasen mukaan 52 miespuolista ja 5 naispuolista taloustoimittajaa. Politiikan toimittajien 
osalta ilmoitetut luvut olivat tasaisemmat, sillä miestoimittajia oli 24 ja naistoimittajia 10. Luvut ovat 
kuitenkin ainoastaan suuntaa antavia, sillä esimerkiksi Uusi Suomi oli ilmoittanut ainoastaan erikois-
osastojensa päälliköt. Kuka kukin on lehdistössä 1979, 3–67. 
1397 Ks. esim. haastattelut numerot 7, 13, 23, 25, 30 ja 37, naisia. Ks. myös esim. Maija-Liisa Matts-
son, ”Olavi Laine & kumpp. = Tv 1:n ajankohtaistoimitus”. Antenni 11/1972, 4–5; Outi Penna-
nen, ”Rohkeutta ja vauhtia suomalaiseen yhteiskuntaan”. Antenni 15/1972, 4–5; ”Lisää perhepolitiik-
kaa. Heta Tuominen Ajankohtaisen kakkosen riveihin”. Katso 16/1975, 22. 
1398 Ks. esim. Beasley 2001, 213; Gallagher 2008, 208; Lang 1999, 11; Skidmore 1998, 206; Smith 
1980, 240–241; van Zoonen 1994, 51; Whitt 2008, xvi. 
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he vastanneet naisille tai lapsille tarkoitetuista palstoista. Ainoastaan 7 prosenttia 

työskenteli miesten hallitsemien osastojen, kuten politiikan, ulkomaan uutisoinnin 

tai urheilun parissa.1399 Tutkijat ovat myös osoittaneet sukupuolen vaikuttavan 

nais- ja miestoimittajien näkemyksissä heidän työskentelytapoihinsa, vaikka tut-

kimustulokset eivät vahvistakaan journalismin tekemisen tapojen poikkeavan 

toisistaan.1400 Esimerkiksi Henrika Zilliacus-Tikkasen haastattelemat Yleisradion 

toimittajat tekivät 1980-luvun lopulla eroa feminiinisen ja maskuliinisen journa-

lismin välille.1401 Myös norjalaistutkija Torild Skardin vuosina 1981–1983 haas-

tattelemista toimittajanaisista enemmistö piti naiserityistä näkökulmaa mahdolli-

sena, kun taas vähemmistö vastaajista painotti sukupuolten samuutta.1402 Iiris 

Ruoho ja Sinikka Torkkola ovat kuitenkin muistuttaneet, ettei toimittajien tulisi 

automaattisesti nähdä toimivan biologisen sukupuolensa mukaisesti joko Naisina 

tai Miehinä.1403 Omassa aineistossani mediatutkijoiden tekemä huomio käy hyvin 

ilmi seuraavasta Katso-lehdessä julkaistusta A-studion toimittajien välisestä mie-

lipiteenvaihdosta: 

Arto Tuominen: Nykyisellään meidän aiheemme saattaa olla liian raskaita ja 

liian paljon pelkästään miehiä huomioivia. 

Riittasisko Jukkala-Benisch: Ai että naisille pitäisi olla niitä kevyempiä aihei-

ta! 

Leena Vihtonen: Mua kyllästyttää tää ainainen jakaminen vuohiin ja lampai-

siin, miehiin ja naisiin, oikeistolaisiin ja vasemmistolaisiin, meidän kai pitäisi 

ottaa huomioon katsojakunta kokonaisuutena.1404 

Tekstinpätkä tukee Ruohon ja Torkkolan tulkintaa toimittajan sukupuolen ja jour-

nalistisen työn välisen suhteen monitahoisuudesta. Samanaikaisesti se kuitenkin 

paljastaa kahtiajaon naisten ja miesten aiheisiin eläneen 1960- ja 1970-lukujen 

toimituksissa, mihin etenkin Leena Vihtosen kommentti kiinnitti huomiota. Yllä 

siteeratun keskustelun valossa kahtiajaosta näyttävät pitäneen tiukimmin kiinni 

miestoimittajat, kun taas naistoimittajilla oli sekä kykyä että halua liikkua jousta-

vammin maskuliinisesti ja feminiinisesti merkittyjen aiheiden välillä. 

                                                        
1399 Dorer 2008, 105. 
1400 Ks. esim. van Zoonen 1998, 35–37. 
1401 Zilliacus-Tikkanen 1997, 69–71. 
1402 Skard 1984, 74. 
1403 Ruoho & Torkkola 2010, 131. Ks. myös Craft & Wanta 2004, 126; Skidmore 1998, 204, 217. 
1404 Liisa Knuuti, ”Katsojille uutisten tausta. Tekijöille vatsahaavan aihe.” Katso 12/1971, 6–8. 
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Toimittajilta keräämässäni muistitietoaineistossa journalismin sukupuolittu-

minen peittyi naistoimittajien kertomuksissa – ainakin ensi kuulemalta – voimak-

kaan samanlaisuuspuheen alle. Valtaosa informanteista korosti, ettei toimituksissa 

tehty eroa naisten ja miesten töihin vaan kaikki tekivät kaikkea1405. Useat infor-

manteista myös kertoivat esimerkkejä työtehtävistä, joissa he olivat toimineet niin 

sanotusti perinteisesti maskuliinisina pidetyillä alueilla. Eräs haastateltava kom-

mentoi muun muassa seuraavasti: ”Minäkin oon käyny metsäretkeilyllä ja tehny 

metsäherrojen kanssa sieltä juttua. Ja minust oli ihan mukavaa. […] Että me vaan 

tehtiin kaikkee, mikä niin kun piti tehdä.”1406 Metsäretkeilyn tavoin myös esimer-

kiksi tulipalot, erilaiset liikenneonnettomuudet, jäärata-ajot, lampaan teurastuksen 

seuraaminen ja maanjäristykset näyttäytyivät aineistossa selkeämmin maskuliini-

sesti kuin feminiinisesti määrittyneinä teemoina,1407 vaikka haastateltavat korosti-

vatkin työtehtävien jakautuneen sukupuolesta riippumatta. 

 

Kuva 6. Toimituksissa naiset ja miehet tekivät samoja töitä. Kuva Helsingin Sanomien 

toimituksesta 1960-luvun alusta. Lähde: Maija-Liisa Heinin arkisto. KA. 

                                                        
1405 Haastattelut numerot 1, 2, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 29, 35 ja 36, naisia. Ks. myös Sirpa Sainion, Hilk-
ka Tukkimäen ja Maire Vaajakallion haastattelut. SJLV94. SJLYA. 
1406 Haastattelu numero 11, nainen. 
1407 Ks. esim. haastattelut numerot 9, 17 ja 23, naisia; kirjoitukset numerot 7, 34 ja 35, naisia. 
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Kokemus tasapuolisuudesta ei tarkoittanut, että sukupuolen ei olisi muistettu 

vaikuttaneen esimerkiksi juttuaiheiden jakamiseen.1408 Suuressa maakunnallisessa 

valtalehdessä johtavassa asemassa työskennellyt nainen muotoili asian seuraavas-

ti: 

Kyllähän se jonkun verran tietenkin näky ja niin kun minä aina sanon mo-

lempia tarvitaan. Ja kieltämättä on aiheita, on työtehtäviä, johon paremmin 

soveltuu miestoimittaja lähtemään taas kun nainen. Ei sitä ettei kumpikin ky-

kenisi hoitamaan sitä asiaa, ja sillä lailla jonkun verran ehkä aivan auto-

maattisestikin se tapahtuu. […] Jos joku välttämättä ei halua lähteä suolle 

rämpimään ja joku on vapaaehtoinen sinne niin sen kuin menee. Voi olla siis 

tämmösiä kohteita, että on luontevaa, mutta ei muuten.1409 

Työtehtävien merkitsemisestä naisten ja miesten aiheiksi kertoo myös sanomaleh-

dessä 1960-luvulla työskennelleen naishaastateltavan kokemus. Informantin mu-

kaan hän sai yleisreporttina tehdäkseen hyvin monenlaisia juttuja ja hänet lähetet-

tiin heti alusta lähtien vaativille juttukeikoille. Toimenkuvaan kuului myös oma-

ehtoinen juttuaiheiden metsästäminen lähikunnista, minkä seurauksena toimitta-

janainen kirjoitti runsaasti yhteiskunnallisia ja kunnallispoliittisia lehtitekstejä. 

Naisiin ja miehiin liitetyistä käsityksistä kertoo kuitenkin se, että kyseinen nais-

toimittaja sai kollegoiltaan kuulla tekevänsä niin sanottuja kovia juttuja.1410 Mies-

toimittajan kohdalla vastaavaa kommenttia olisi tuskin koettu tarpeelliseksi. Kyse 

ei ollut myöskään yksittäisestä tapauksesta, vaan nainen sai kuulla kommentin 

myös myöhemmin siirryttyään toisen toimituksen palvelukseen. 

Mieshaastateltavat eivät korostaneet työnjaon tasapuolisuutta yhtä vahvasti 

kuin naishaastateltavat. Heidän mukaansa taloudesta ja politiikasta uutisoiminen 

säilyi pitkälti miesten käsissä,1411 ja sukupuoli vaikutti muutenkin siihen, minkä-

laisille juttukeikoille kukakin toimittaja lähetettiin.1412 Aihejaolla saatettiin myös 

leikitellä asettamatta sitä viime kädessä kuitenkaan kyseenalaiseksi. Yksi haasta-

teltavista esimerkiksi kertoi lähettäneensä naistoimittajia tekemään niin sanottuja 

miesten juttuja, koska sillä tavoin hän sai niihin erilaisen näkökulman.1413 Kahden 

mieshaastateltavan vastauksista paistoi puolestaan läpi toimituksissa vallinnut, 

hienoisen suojeleva asenne naistoimittajia kohtaan: naisia ei mielellään lähetetty 
                                                        
1408 Ks. esim. haastattelut numerot 15, 16, 17, 30, 35 ja 37, naisia. 
1409 Haastattelu numero 35, nainen. 
1410 Haastattelu numero 36, nainen. 
1411 Ks. esim. haastattelut numerot 25 ja 27, miehiä. 
1412 Haastattelut numerot 26 ja 32, miehiä. 
1413 Haastattelu numero 28, mies. 
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kaikkein epämiellyttävimpiin paikkoihin, kuten paleltumaan pakkaseen.1414 Suu-

ren sanomalehden aluetoimittajana työskennellyt mies kommentoi asiaa seuraa-

vasti: 

Sanotaan nyt, jos nainen on ainoo aluetoimittaja niin hänhän menee paikalle 

sitten, taikka meni paikalle sitten oli se kysymys mistä aiheesta tahansa, siinä 

kun mieskin. Mutta ilmeisesti hiukan sitten ainakin sovittiin, että ei nyt kaik-

kein epämiellyttävimpiin paikkoihin tarvinnu mennä esimerkiks X:ssä. Niin. 

Y:llä oli X:ssä 3 toimittajaa, joista yks oli nainen. Ei hän ihan kaikkein epä-

miellyttävimpiä keikkoja joutunu kokeen. Mä tarkotan nyt esimerkiks onnet-

tomuuspaikkoja ja tämmösiä. Ne ei oo kauniita paikkoja ja sillä lailla.1415 

Vaikka herrasmiesmäisessä käytöksessä ei välttämättä ollut kyse tietoisesta poli-

tiikasta, sitä voidaan tulkita keinona ylläpitää sukupuolten kahtiajakoa.1416 Me-

nemällä itse epämiellyttävimpiin paikkoihin miestoimittajat toisin sanoen asetti-

vat naiskollegansa sukupuolensa mukaiselle paikalleen. 

Erityisen selkeästi työtehtävien merkitseminen näkyi Suomen Journalistiliiton 

veteraanihaastatteluissa. Useimmat liiton toimintaan aktiivisesti osallistuneet 

mieshaastateltavat toivat esiin näkemyksiä, joiden mukaan naisten paikka toimi-

tuksissa oli nimenomaan perinteisesti naisellisiksi miellettyjen aiheiden parissa. 

Esimerkiksi erään sanomalehden aluetoimittajan mukaan: ”Oli helpottavaa, kun 

naisaiheisille keikoille saattoi pyytää naistoimittajaa.”1417 Toinen vastaaja puoles-

taan piti naistoimittajia tärkeinä, koska lehdissä julkaistiin paljon muotijuttuja, 

jotka olivat hänen mukaansa luonnostaan naisten alaa.1418 Kolmas vastaaja huo-

mautti, ettei naisten tulosta toimituksiin aiheutunut loppujen lopuksi ongelmia. 

Vähättelevä suhtautuminen tuli kuitenkin esiin vastaajan huomauttaessa naistoi-

mittajien yrittäneen ”sanoa, että kyllä nainen pystyy tekemään kaikkea.” Vastaa-

jan kohdalla raja meni kuitenkin sotaharjoituksissa, joiden uutisoimisen hän ei 

katsonut kuuluneen naisten asiaksi.1419 On toki muistettava, että armeijaan ja so-

taan liittyneet juttuaiheet nähtiin yleisemminkin aihepiirinä, jonka ei katsottu 

kuuluneen naistoimittajien osaamisalueeseen.1420 Naiseuden yhdistäminen armei-

                                                        
1414 Haastattelut numerot 16 ja 26, miehiä. Ks. myös haastattelu numero 37, nainen. 
1415 Haastattelu numero 16, mies. 
1416 Ks. esim. Niskanen 2007, 49. Naisten suojelemisesta miesvaltaisella alalla ks. myös Paaskoski 
2008, 181–182. 
1417 Risto Turpon haastattelu. SJLV94. SJLYA. 
1418 Jukka Martinkarin haastattelu. SJLV94. SJLYA. 
1419 Mauno Ihamäen haastattelu. SJLV94. SJLYA. 
1420 Ks. esim. haastattelut numerot 9, 23 ja 28, naisia ja mies. 
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jaan oli niin odottamatonta, että naistoimittajajoukon tutustumiskäynti Helsingin 

rannikkotykistöön nousi vielä vuonna 1978 kolmasosasivun kokoisena juttuna 

Uuden Suomen palstoille.1421 

Suomen Journalistiliiton veteraanihaastatteluissa esiintyneiden mielipiteiden 

kärjekkyys selittyy sillä, että ammattiliiton haastattelemat miehet edustivat tutkit-

tuna aikana pääsääntöisesti toimitusten vanhempaa polvea, kun taas omat infor-

manttini olivat vasta astuneet toimituselämän piiriin. Toisin sanoen vanhemmalle 

toimittajapolvelle jako naisten ja miesten töihin näyttää olleen selkeämpi kuin 

1960- ja 1970-luvulla uransa aloittaneille toimittajille. Tämä ei tarkoittanut kui-

tenkaan sitä, etteikö jakoa olisi toimituksissa pidetty yllä. Sekä vanhemman että 

nuoremman polven miestoimittajat liittivät naistoimittajuuteen perinteisesti femi-

niinisinä pidettyjä ominaisuuksia, jotka samanaikaisesti ylläpitivät stereotyyppisiä 

käsityksiä naiseudesta ja mieheydestä. On kuitenkin syytä muistaa, etteivät nais-

puoliset informantitkaan kyseenalaistaneet niin kutsuttujen pehmeiden aiheiden 

liittämistä toimittajanaisten vastuualueeksi. Osa heistä arveli naisten itse toivo-

neen pehmeitä aiheita1422 tai tehneen niitä, koska kukaan ei olisi muuten tehnyt 

aihepiirin juttuja.1423 Lisäksi teemojen esitettiin jakautuneen kunkin toimittajan 

omien kiinnostuksen kohteiden tai vahvuuksien mukaan.1424 Informanttien pu-

heissa ei kuitenkaan esiintynyt enää näkemyksiä siitä, että naistoimittajat olisivat 

olleet miestoimittajia tunteenomaisempia jutuntekijöitä, kuten Antero Okkonen 

vielä vuonna 1961 esitti. 

Muistitietoaineistossa esiintynyttä hienoista ristiriitaa voidaan selittää median 

uutispainotteisuudella ja uutiskriteereiden maskuliinisuudella.1425 Kysymys ei 

näin ollen ollut ensisijaisesti siitä, että naisille olisi annettu mahdollisuus tehdä 

miesten kanssa vastaavia töitä, vaan median yleisestä logiikasta, joka painotti 

journalismin maskuliinisia käytäntöjä. Etenkin uutistoimituksissa työskennellei-

den naisten oli alalla toimiakseen kyettävä omaksumaan maskuliinisesti määritty-

neet toimittamisen säännöt. Tilanteen niin vaatiessa heidän oletettiin kuitenkin 

huolehtivan myös feminiinisiksi mielletyistä teemoista sukupuolelleen ominaises-

ti. Mediatutkija Liesbet van Zoonen onkin huomauttanut, että naistoimittajan on 

jokapäiväisessä työssään osoitettava olevansa varteenotettava toimittaja, mutta 

                                                        
1421 Riitta Vihavainen, ”Mars, mars naiset…”. Uusi Suomi 5.9.1978. 
1422 Ks. esim. haastattelut numerot 9 ja 13, naisia. 
1423 Ks. esim. haastattelu numero 29, nainen; Annikki Wiirilinnan haastattelu. SJLV94. SJLYA. 
1424 Ks. esim. haastattelut numerot 2, 9, 14, 17, 20 ja 29, naisia. 
1425 Ks. esim. Ruoho & Torkkola 2010, 134; Ruoho 2006, 182–183. 
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tämä ei saa tapahtua todellisen naiseuden kustannuksella1426. Kaksoisstandardi 

kirjoittautui sisään muistelupuheeseen naisinformanttien korostaessa juttuaiheiden 

moninaisuutta. Se näkyi myös pohdittaessa nais- ja miestoimittajien liikkumista 

ensisijaisesti naisille tai miehille merkittyjen aihepiirien välillä. Vaikka miestoi-

mittajat saattoivat esimerkiksi henkilökohtaisesta elämäntilanteestaan johtuen 

pitää tärkeänä selkeämmin naisellisiksi määrittyneitä teemoja,1427 ei miestoimitta-

jien juurikaan muistettu työskennelleen niin kutsuttujen pehmeiden aiheiden tai 

naisten medioiden parissa.1428 Yksittäiset miestoimittajat saattoivat erikoistua 

esimerkiksi naiskysymystä käsitelleisiin juttuaiheisiin,1429 mutta naistoimittajat 

horjuttivat kertomuksissa miehiä innokkaammin sukupuolten välistä kahtiajakoa 

työskentelemällä niin kutsuttujen kovien aiheiden parissa.1430 

Osaltaan uutisjournalismin ytimeen kuuluneiden aihepiirien suurempi veto-

voima johtui siitä, ettei uutistyö kyseenalaistanut journalismissa vallinnutta suku-

puolittumisen logiikkaa.1431 Toisaalta kyse oli medioiden välisistä statuseroista, 

mihin on kiinnittänyt huomiota varhaisia yhdysvaltalaisia naistoimittajia ja heidän 

marginaalista asemaansa tutkinut Jan Whitt. Mediatutkijan mukaan naiset eivät 

naisten palstojen toimittajina kilpailleet miestoimittajien kanssa, mutta eivät 

myöskään saaneet heidän arvostustaan. Tästä johtuen toimittajanaiset joutuivat 

omaksumaan miesten muotoileman ammatillisen kulttuurin pelisäännöt voidak-

seen saavuttaa uran naisten palstojen ulkopuolella.1432 On kuitenkin muistettava, 

että myös perinteisemmin naisten aiheina nähtyjen teemojen pariin siirtyneet 

miestoimittajat asemoituivat toimittajamaskuliinisuuksien välisessä hierarkiassa 

uutistoimittajan normin ulkopuolelle. Juha Numminen kuvaili Tommy Taberman-

nin elämäkerrassa kanssatoimittajien suhtautumista runoilijan edustamaan peh-

meämpään maskuliinisuuteen seuraavasti: 

Tommy tulee yhtä hyvin toimeen tiukkojen kuin lempeidenkin pomojen kanssa. 

Vanhemmassa ikäluokassa esiintyy epäluuloisuutta. Sovinismi istuu järjes-

telmässä tiukasti. Joidenkin on vaikea kuvitella rankkaan uutistyöhön miestä, 

                                                        
1426 van Zoonen 1998, 37; van Zoonen 1994, 54. 
1427 Ks. esim. Arvi Lindin haastattelu. TVU40. 
1428 Ks. esim. haastattelut numerot 11 ja 24, naisia; kirjoitus numero 16, mies. 
1429 Ks. esim. haastattelut numerot 2 ja 36, naisia. 
1430 Ks. esim. haastattelut numerot 9, 11, 35 ja 36, naisia. 
1431 Ks. esim. Zilliacus-Tikkanen 2008, 153. 
1432 Whitt 2008, 35–36, 40–41. 
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joka puhuu ja kirjoittaa jatkuvasti akkojen asioista eli rakkaudesta ja suku-

puolten tasa-arvosta.1433 

Naisten töihin perinteisesti liittyvän matalamman arvostuksen vuoksi1434 peh-

meämpiä juttuaiheita käsitelleet miestoimittajat saattoivatkin kohdata kanssatoi-

mittajien kummastuksen. Juttujen teossa mieheys antoi kuitenkin suurempia va-

pauksia leikitellä juttutyyleillä, kuten tulen myöhemmin osoittamaan. 

Maskuliiniseksi mielletyn uutisjournalismin korkeampi arvostus näkyi 1960- 

ja 1970-lukujen Suomessa myös alan sisällä vallinneina statuseroina. Suurin ar-

vostus kohdistui uutispainotteisiin medioihin, kun taas sekä iltapäivälehdet että 

aikakauslehdet yleensä ja naistenlehdet erityisesti kärsivät alhaisesta arvostukses-

ta.1435 Myös sanomalehdissä ja Yleisradion uutistoimituksissa naisten palstat ja 

muut uutiskriteerein mitattuna vähempiarvoiset teemat luokiteltiin helposti höm-

päksi.1436 Televisiouutisten pitkäaikaisena kulttuuritoimittajana uransa tehnyt 

Eila-Maija Mirolybov (ent. Saksa) on esimerkiksi kertonut, kuinka 1970-luvulla 

tärkeät uutiset tulivat aina kotimaan tai ulkomaan politiikasta. Sen sijaan kulttuu-

ria pidettiin huuhaa-aiheena, eikä sille tahtonut löytyä lähetyksissä tilaa.1437 Miro-

lybovin kokemus saa tukea muista uutisveteraanihaastatteluista, joissa nimen-

omaan politiikka nähtiin 1970-luvun ykkösaiheena.1438 Mielenkiintoista tämän 

tutkimuksen kannalta on se, että tutkijat ovat ajoittaneet naistenlehtiin kohdistu-

neen kritiikin terävöitymisen juuri 1960-luvulle,1439 minkä voidaan osaltaan nähdä 

kärjistäneen vastakkainasettelua journalismin eri lajityyppien välillä. 

On kuitenkin muistettava, etteivät kaikki miesten hallitsemat osa-alueet naut-

tineet korkeaa arvostusta, sillä esimerkiksi urheilu ja rikosuutisointi on perintei-

sesti arvotettu uutistoimittajan työtä matalammalle. Monika Djerf-Pierre on myös 

huomauttanut, ettei sukupuoli ole ainoa statukseen vaikuttava tekijä vaan sen 

ohella toimittajan asemaa määrittää myös esimerkiksi tämän sosiaalinen luok-

                                                        
1433 Numminen 2010, 68. 
1434 Työnjaon mallien sukupuolisidonnaisuudesta kirjoittaneet tutkijat ovat huomanneet, että naiset 
voivat siirtyä perinteisesti maskuliinisina nähtyihin tehtäviin suhteellisen helposti. Sen sijaan miehillä 
perinteisesti feminiinisinä nähdyt tehtävät aiheuttavat arvostuksen laskua. Östman 2000, 219–220; 
Silvasti 2001, 42. Ks. myös Suopajärvi 2009, 283. 
1435 Ks. esim. haastattelu numero 21, nainen; kirjoitus numero 18, nainen. Ks. myös Pirkko Kolben ja 
Kyösti Reunasen haastattelut. SJLV94. SJLYA. 
1436 Ks. esim. haastattelut numerot 2, 23 ja 29, naisia; Pentti Kiipulan haastattelu. SJLV94. SJLYA; 
Annikki Wiirilinnan kirjoitus. Bha5. SSLHA. HYKA. 
1437 Eila-Maija Mirolybovin haastattelu. TVU40. 
1438 Ks. esim. Kalle Heiskasen, Hannu Lehtilän, Seppo-Heikki Salosen ja Jussi Suomalaisen haastatte-
lut. TVU40. 
1439 Malmberg 1991b, 282–283. Ks. myös Ruoho & Torkkola 2010, 44. 
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ka1440. Sukupuolen merkitsemisen tapojen monikerroksisuudesta näkyi merkkejä 

myös omassa aineistossani. Toimittajan status oli nimittäin suoraan kytköksissä 

paitsi sukupuolelle annettuihin merkityksenantoihin myös uutisaineksen laatuun. 

Esimerkiksi uutiskriteerein matalalle sijoittunut urheiluosasto oli 1960- ja 1970-

luvulla ammattikunnan piirissä heikosti arvostettu toimittamisen laji,1441 ja urhei-

lutoimittajista eli käsitys joko juoppoina tai huonoina kirjoittajina.1442 Mainees-

taan huolimatta urheilutoimitukset olivat 1960-luvulla kuitenkin toimittajamääril-

tään suurimpia erikoistoimituksia. Esimerkiksi Helsingin Sanomissa oli vuonna 

1963 yhtä monta urheilutoimittajaa kuin ulkomaantoimittajaakin. Ainoastaan 

kotimaan osasto sekä eri alojen avustajista koostunut kirjallisuus-, taide- ja mu-

siikkitoimitus olivat toimittajamäärissä näitä suurempia.1443 

Toimittajan statukseen vaikutti myös mediatalon asema joukkoviestimien vä-

lisessä hierarkiassa. Helsingin Sanomien toimittaja oli osastosta riippumatta aina 

arvostetummassa asemassa kuin jonkin pienemmän lehden toimittaja.1444 Lehden 

tuoma status käy erityisen hyvin ilmi seuraavasta kahden aluetoimittajana työs-

kennelleen naisen vuoropuhelusta: 

1) Me kummatkin edustettiin niin arvovaltasia lehtiä ja tiedotusvälineitä, että 

meihin suhtauduttiin kyllä aika lailla, sillä lailla arvostaen. Eiks niin. 

2) Juu. Mä olen. 

1) Niin suorastaan, jotkut suorastaan vähän pelkäsivät. 

2) Niin. Juu. Ja se sitten se näky sillä tavoin, ett kun mentiin johonkin infoon 

tai jotain tämmöstä näin. 

1) Niin. 

2) Niin ohjattiin niin kun hyvälle paikalle. 

1) Joo. Kyllä. 

2) Isännän viereen. 

                                                        
1440 Djerf-Pierre 2007, 97–98. 
1441 Ks. esim. Veikko Tarvainen, ”Urheilutoimittajan vastuu”. Fair Play 1/1968, 2–3; Pentti Vuo-
rio, ”Itsestämme se riippuu”. (pk) Fair Play 2/1970, 3–4; Esa Sulkava, ”Katseet itseemme”. Fair Play 
2/1970, 15, 17. 
1442 Ks. esim. Nils Rosbergin haastattelu. SJLV94. SJLYA. 
1443 Henkilöluettelo 1963. SOA. PLA. 
1444 Ks. esim. kirjoitus numero 18, nainen; haastattelu numero 17, naisia. Ks. myös Anna-Maija Kata-
jan haastattelu. SJLV94. SJLYA. 
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1) Kyllä. 

2) Ja jotain tämmöstä. Ett ei se. Ei. 

1) Joo. Että se anto ihan selvästi. Kyllä minä tajusin, että X antoi semmosta 

taustaa mulle, että jos ei mua itseäni niin oliskaan otettu, niin lehti otettiin.  

2) Joo. Ja sama se on Y:n kanssa.1445 

Toisin sanoen arvovaltaisen työnantajan maine takasi toimittajalle sellaisen sta-

tuksen, ettei edes sukupuoli pystynyt sitä mitätöimään. Eroa tuottaneiden tekijöi-

den risteämistä huolimatta sukupuoli säilyi kuitenkin yhtenä keskeisimmistä teki-

jöistä, joka takasi miestoimittajille naisia laajemman liikkumavaran. Statuserot 

näkyivät esimerkiksi eri joukkoviestimiä edustaneiden toimittajien keskinäisessä 

hierarkiassa. Ylimpänä hierarkiassa olivat miesvaltaisen sanomalehdistön toimit-

tajat.1446 Sen sijaan vastaperustetun television uutistoimituksen arvostus oli vielä 

kaukana Yleisradion uutisten nykyisestä statuksesta,1447 vaikka yhtiön sisäisessä 

hierarkiassa uutistoimitus olikin arvoasteikon huipulla.1448 Kaikkein matalinta 

arvostusta nautti iltapäivälehdistö sekä naisvaltaisen aikakauslehdistön toimittaja-

kunta, joka edelleen jakautui arvostetumpien yleisaikakauslehtien sekä median 

pahnanpohjimmaisina pidettyjen sensaatiolehtien ja naistenlehtien toimittajiin.1449 

Alhainen arvostus näkyi myös ajan kaunokirjallisuudessa, jossa naistenlehtien 

toimittajia kuvailtiin muun muassa seuraavasti: 

Ajatella, että siellä oli koko naistenlehtikaarti edustettuna, tietysti. Karmeata 

joukkoa. Joka naistenlehdestä, ihan tiedättekös tuntui ilmassa semmonen pii-

levä kotkotus. Siellä oli monenlaista tukkalaitetta, jokainen vahti toinen tois-

taan ja katseen suunta oli niinku päästä jalkoihin enimmäkseen. Hyi. Minua 

ne eivät noteeranneet kun mulla oli vain suora tukka ja tämä pärekori.1450 

Jalo Heikkisen kirjoittaman Viides mahti -teoksen naistenlehtien toimittajissa 

yhdistyivät naiseuteen perinteisesti liitetyt negatiiviset ominaisuudet, kuten keski-

näinen kyräily ja turhamaisuus. Samanaikaisesti kuvauksen keskiössä olleen Aa-

                                                        
1445 Haastattelu numero 17, naisia. 
1446 Ks. esim. kirjoitus numero 18, nainen; Pirkko Kolben ja Kyösti Reunasen haastattelut. SJLV94. 
SJLYA. 
1447 Ks. esim. Börje Holmlundin, Hannu Lehtilän ja Arvi Lindin haastattelut. TVU40; haastattelut 
numerot 25 ja 29, mies ja nainen. 
1448 Ks. esim. haastattelut numerot 29, 30 ja 36, naisia. 
1449 Ks. esim. haastattelut numerot 12, 18, 21 ja 26, naisia ja mies. 
1450 Heikkinen 1970, 25–26. 
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mun Uutiset -lehden uutistoimituksen naiset näyttäytyivät miesmäisine tapoi-

neen ”oikeina” toimittajina. Vaikka romaani on fiktiivinen kuvaus 1960- ja 1970-

lukujen taitteen uutistoimituksesta, kirjoittajan tapa kuvata eri toimittajaryhmiä 

antaa viitteitä omana aikanaan vallinneista asenteista. Ne tulevat hyvin esiin myös 

Riitta Lindegrenin muistelmista, jossa menestyksekkään uran naistenlehtimaail-

massa tehnyt toimittaja kuvaili suhtautuneensa naistenlehtiin uransa alkuvaihees-

sa halveksuen. Lindegren kertookin uhonneensa päiväkirjassaan 1960-luvun puo-

livälissä seuraavasti: ”Olen päättänyt, että minusta tulee Suomen kaikkien aikojen 

suurin, vaikutusvaltaisin ja arvostetuin sanomalehti(!)nainen, älykäs, viisas, 

charmikas ja rakastettu.”1451 

Naistenlehdissä oli myös oma hierarkiansa, jonka alimmilla portailla olivat 

juorutoimittajat. Heille naureskelivat myös lehtien omat toimittajat, sillä juoru-

toimittajia ei pidetty oikeina toimittajina. He olivat ”likaisen työn” tekijöitä, joille 

suotiin siitä hyvästä toimittajakollegoita parempi palkkaus.1452 Matalasta arvos-

tuksesta kertoo sekin, että valtaosa Me naisten alkuvuodesta 1971 haastattelemista 

juorutoimittajista korosti olevansa epätyypillisiä juorutoimittajia.1453 Lehden oma 

toimittaja Ritva Enäkoski esimerkiksi piti positiivisista juoruista, kun taas Helsin-

gin Sanomien Maija Hollmen muistutti palstansa uutismaisuudesta. Selkeimmin 

juorutoimittajan negatiivinen leima näkyi ajan juorukuningattarena pidetyn Anu 

Seppälän kommentoidessa seuraavasti: 

Lehteä ei enää tehdä ihanteiden mukaan. Lehti on bisnis, jota myydään niillä 

juoruilla, joita lukija lukee. Jossakin vaiheessa toimittajan on pakko tajuta, 

että hänen on kaupattava kykyjään ja myös tyyliään, jolla hän myy itseään 

kustantajille. Tämän ammatin rasite on se, että tämä totuus on pakko kes-

tää.1454 

Myös Annan Riitta Lindegren esitti samansuuntaisen kommentin haastattelunsa 

lopuksi: 

Olen tehnyt välit selväksi itseni kanssa. Olen hupiteollisuuden virkailija. Jos 

minulla ilmenee lahjoja johonkin muuhun, ne tulevat itsestään esiin. Palvelen 

                                                        
1451 Lindegren 2011, 19. 
1452 Ks. esim. haastattelut numerot 18, 21 ja 26, naisia ja mies. Juorutoimittajien arvostuksesta ks. 
myös Mikko Haljoki, ”Juorutädin kova elämä”. Suomen Kuvalehti 32/1973, 36–39. 
1453 Anja Angel, ”Oletteko kuulleet Kameleontti että 008 on Riitan mukana kertomassa Kuukauden 
kuulumisia Ystävistä tuttavista Ihmisistä. Ja Ruletti pyörii Tänään tästä”. Me naiset 6/1971, 4–9. 
1454 Ibidem. 
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kaupallista lehdistöä ja palstani on saavuttanut tarkoituksensa kun joku sitä 

lukee.1455 

Juorutoimittajan negatiivinen leima ei toisin sanoen liittynyt varsinaisesti suku-

puoleen, vaan kyse oli ennen kaikkea ajan kaupalliseen lehdistöön kohdistuneesta 

kritiikistä. Merkille pantavaa on myös se, ettei juorutoimittajien ammattikunta 

koostunut yksinomaan naisista. Anu Seppälän Mata Harin ohella juorutoimittajien 

parhaimmistoon luettiin 1970-luvulla myös Anna-lehden Teuvo Joki eli Teukka 

Menopäällä sekä samaisessa lehdessä 008-palstaa pitänyt Pertti Klemola. 

Toimittajan statuksen kytkeytyminen viihde–asiallisuus-akselille näkyi myös 

sensaatiohakuisen kirjoittelun suomalaisille lehtimarkkinoille tuoneen Hymy-

lehden aiheuttamissa reaktioissa.  Lehden tähtitoimittaja Veikko Ennala sai mai-

neen likasankojournalistina, ja häneen on liitettävissä myös sosiaaliporno-

käsitteen ilmaantuminen suomalaiselle mediakentälle.1456 Suomen Kuvalehden 

toimittaja Sakari Virkkunen jopa esitti Ennalan kirjoituksillaan estävän aikakaus-

lehdentoimittajien arvostuksen kohoamisen.1457 Ennala on myös hyvä esimerkki 

siitä, miten objektiivisen uutisjournalismin ravistelijoina nousivat 1960- ja 1970-

lukujen Suomessa esiin ennen kaikkea ajan miestoimittajat eivätkä suinkaan pe-

rinteisesti pehmeämpää kirjoittamistapaa edustaviksi luokitellut naiset. Feature-

tyylisen kirjoittamisen eturiviin nousi sellaisia tunnettuja toimittajia kuten Juha 

Tanttu, Sakari Räsänen, Simopekka Nortamo ja Sakari Määttänen, jotka kaunokir-

jallista journalismia tutkineen Maria Lassila-Merisalon mukaan vaikuttivat kukin 

tahoillaan merkittävästi tyylin rantautumiseen suomalaiselle lehtikentälle1458. 

Ensimmäisten feature-toimittajien miesvoittoisuus saakin kysymään, missä olivat 

ajan naistoimittajat. Oliko niin, että miesten oli sallitumpaa kokeilla journalistisen 

kirjoittamisen konventioiden rajoja, koska he edustivat joka tapauksessa toimitta-

jan maskuliinista normia? Vai välttivätkö naiset tietoisesti tuomasta juttuihinsa 

liikaa perinteisesti naiselliseksi miellettyä pehmeämpää otetta? Molempiin kysy-

myksiin voidaan todennäköisesti vastata myöntävästi. Organisaatiotutkimuksen 

piirissä tehdyt tutkimukset osoittavat, että feminiinisenä pidetty käyttäytyminen 

on työelämässä naisille riski, kun taas miehet voivat liikkua joustavammin mas-

kuliinisen ja feminiinisen käytöksen välillä1459. 

                                                        
1455 Ibidem. 
1456 Lahdenperä 1978, 178–179. Ks. myös Lassila-Merisalo 2009, 143. 
1457 Sakari Virkkunen, ”Varsinainen likasankkojournalisti”. Suomen Kuvalehti 1/1970, 25. 
1458 Lassila-Merisalo 2009, 144–151. 
1459 Ks. esim. Eagly & Carli 2007, 66. 
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Monika Djerf-Pierre on esittänyt jaon pehmeisiin ja koviin aiheisiin ylläpitä-

neen 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla käsitystä naisista ja miehistä toistensa 

täydentäjinä.1460 Kuten olen esittänyt, tilanne oli 1960- ja 1970-lukujen toimituk-

sissa jo hieman monitahoisempi. Yhtäältä naisilla ja miehillä nähtiin olevan suku-

puolelleen ominaiset vahvuusalueet. Toisaalta naisten odotettiin omaksuvan mas-

kuliinisen toimittajakäsityksen, joka häivytti näkyvistä sukupuolen merkitykset 

ammattikunnassa. Yhtäläisiä mahdollisuuksia rajasivat kuitenkin sekä yksittäisten 

toimittajien asenteet että sukupuolittuneisuuden nivoutuminen ammattikunnan 

vakiintuneisiin käytäntöihin. Tähän kiinnitti huomiota päällikkötehtävissä työs-

kennellyt miestoimittaja, joka kertoi omissa nimityskäytännöissään ottaneensa 

huomioon niin naisia kuin miehiäkin. Varsinaista tasa-arvoajattelua mies ei toi-

mintansa taustalta tunnistanut vaan korosti valintojen riippuneen toimittajien 

kyvyistä. Tärkeintä oli saada toimitukseen hyviä toimittajia sukupuolesta riippu-

matta. Informantin avarakatseisuudesta huolimatta naisten pääsyä toimituksen 

arvostetuimmille paikoille vaikeutti vallinneista käytännöistä johtunut työkoke-

muksen puute: 

Kyllähän se oli käytännössä tämmönen samanlainen equal opportunity  

-harha kuin monessa muussakin asiassa, että varmasti olisi ollut ihan terve-

tullut tämmönen piinkova poliittinen reportteri, mutta missä niitä olisi kasva-

nut kun koko mediassa vallitsi tää tämmönen, että nää on miesten hommia et-

tä naiset hoitaa muotinäytökset ja lasten hoidon. Hyvin pimeetä ajattelua tie-

tysti näin jälkikäteen ajateltuna.1461 

Esimerkki osoittaakin erinomaisesti toimituksissa vallinneen työnjaon itseään 

uusintaneen kehän, jota alalle tulleiden toimittajanaisten oli vaikea murtaa. Koska 

naisilta puuttui kokemus niin kutsuttujen kovien aihepiirien uutisoimiseen, heidän 

oli vaikea päästä toimituksellisen vallan ytimiin. 

Uudella toimittajapolvella oli kuitenkin jo mahdollisuus tarkastella vallinnei-

ta käytäntöjä kriittisesti, kuten käy ilmi Sanomien toimittajakoulun opiskelijoiden 

vuonna 1973 tekemästä selvityspyynnöstä. Siinä opiskelijat ilmaisivat huolensa 

esiharjoittelussa annettujen työtehtävien jakautumisesta sukupuolen mukaan.1462 

Kirjeessä ei kuvattu tilannetta tarkemmin, mutta oletettavasti opiskelijat tarkoitti-

vat niin kutsuttujen kovien juttuaiheiden painottumista miesharjoittelijoille, jol-

                                                        
1460 Djerf-Pierre 2007, 89. 
1461 Haastattelu numero 25, mies. Samasta teemasta ks. myös haastattelu numero 30, nainen. 
1462 Sanomain toimittajakoulun oppilaskunnan kirje Sanomain toimitusosastolle 3.9.1973. Sanomain 
toimitusosaston hallituksen pöytäkirjat 1972–1973. Ab1. STOA. PLA. 
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loin naisille jäivät pehmeämmät aihepiirit. Arkistolähteet eivät paljasta aiheutuiko 

selvityksestä jatkotoimenpiteitä, mutta selvityspyyntö itsessään osoittaa, että nuo-

rempi toimittajapolvi osasi jo kiinnittää huomiota sukupuolen merkityksiin työn-

jaossa. Pääsääntöisesti nuoren polven esittämällä kritiikillä lienee ollut suuri mer-

kitys perinteisesti miesvaltaisten toimitusten avatessa ovensa ensimmäisille nais-

puolisille toimittajille 1960- ja 1970-lukujen kuluessa. 

4.2.2 Erikoisosastojen ainokaiset eivät horjuta miesten valta-asemaa 

Mielikuvat maskuliinisista ja feminiinisistä aihepiireistä eivät ole staattisia, sillä 

sukupuolelle merkitsemisen tavat ovat jatkuvassa liikkeessä ja sidoksissa histori-

alliseen kontekstiinsa. Monika Djerf-Pierren mukaan sukupuolittaminen tapah-

tuukin eri tavoin eri aikoina ja eri medioissa. Esimerkkinä Djerf-Pierre on käyttä-

nyt tutkivaa journalismia, joka oli naisten hallitsema, matalalle arvostettu ala 

1900-luvun alussa, mutta muuttui 1970-luvulla miesten juttutyypiksi.1463 Muutos 

ei edellytä aina kokonaisen aihepiirin uudelleen arvottamista, vaan se voi tapahtua 

myös yksittäisen jutun kohdalla esimerkiksi uutisen muuttuessa rivitapahtumasta 

etusivun uutiseksi.1464 Tarkastelenkin seuraavaksi, minkälaisessa liikkeessä suku-

puoli oli 1960- ja 1970-lukujen suomalaisissa toimituksissa, joissa naiset pääsivät 

vähitellen osallistumaan politiikan, ulkomaiden, talouden ja urheilun uutisointei-

hin niin sanomalehdissä kuin televisiossa. Kysyn, mitkä tekijät nostivat ensim-

mäiset toimittajanaiset miesvaltaisiin osastoihin ja miten heidän läsnäolonsa vai-

kutti sukupuolen merkityksiin ammattikunnassa. 

Näen miesvaltaisiin toimituksiin ensimmäisinä siirtyneet naiset omien eri-

koisalojensa pioneereina, vaikka onkin muistettava, että yksittäiset naiset olivat 

saattaneet toimia perinteisesti maskuliinisina mielletyillä sektoreilla jo aikaisem-

min. Esimerkiksi ensimmäinen vakinainen ulkomaanuutisten toimittaja oli Päivä-

lehdessä vuodesta 1893 työskennellyt Tekla Hultin, joka myös kehitti ulkomaan 

uutisointia. Esko Keräsen mukaan Hultin ei nimittäin tyytynyt ajan tavan mukaan 

pelkästään kääntämään uutisia vaan laati myös omia kirjoituksia, joissa kommen-

toi sekä henkilöitä että tapahtumia.1465 1900-luvun alussa vaikuttanutta Anni Col-

lania voidaan puolestaan pitää Suomen ensimmäisenä naispuolisena urheilutoi-

mittajana. Hän toimitti Suomen Urheilulehteen naisurheilupalstaa vuosina 1909–

1910 ja perusti vuonna 1911 naisurheilua tukeneen Kisakenttä-lehden. Collan 
                                                        
1463 Djerf-Pierre 2007, 96. 
1464 Melin 2008, 121–122. 
1465 Keränen 1984, 95, 135. 
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toimi Kisakentän päätoimittajana vuosina 1911–1921 ja 1929–1936.1466 Sekä 

Hultin että Collan olivat kuitenkin poikkeuksia oman aikansa lehtimaailmassa, ja 

heidän edustamiensa erikoisalojen voidaan katsoa avautuneen naisille varsinaises-

ti vasta 1960-luvulta alkaen. 

Suomalaisten toimitusten differentioitumiskehitys tapahtui vähitellen 1900-

luvun kuluessa, kun toimitusten koon kasvaessa toimitustehtävät muuttuivat hie-

rarkkisemmiksi ja yksittäiset toimittajat erikoistuivat tietyn aihekokonaisuuden 

erikoistuntijoiksi. Esimerkiksi urheilu-uutiset alkoivat kiinnostaa sanomalehtiä jo 

1880-luvulla, ja Hufvudstadsbladet palkkasi ensimmäisen vakinaisen urheilutoi-

mittajan vuonna 1902. Myös ulkomaan uutisia alettiin välittää 1800-luvun lopul-

la, jolloin sanomalehdet julkaisivat tilapäisten avustajien matkoiltaan lähettämiä 

kirjeitä ja palkkasivat ensimmäiset vakinaiset kirjeenvaihtajansa. Ulkomaanosas-

ton arvostus alkoi kuitenkin nousta vasta 1910-luvulla, ja sanomalehdet alkoivat 

rakentaa päätoimisten ulkomaankirjeenvaihtajien verkostoa 1920-luvulla. Lisäksi 

Turussa ja Porissa käytettiin 1920-luvulta lähtien niin kutsuttuja satamatoimitta-

jia, jotka haastattelivat laivojen mukana saapuneita vip-henkilöitä.1467 

Varsinainen buumi urheilutoimittajan vakanssien perustamisessa ajoittui 

1940-luvulle, jolloin useimmat sanomalehdet palkkasivat urheilutoimittajan en-

simmäiseksi erikoistoimittajakseen. Hyvin pian tämän jälkeen lehdet alkoivat 

palkata urheiluosastolleen useampia toimittajia, ja osastot saivat ensimmäisenä 

myös oman esimiehen.1468 Sen sijaan nykyisin ehkä arvostetuimpien toimitusosas-

tojen, politiikan ja talouden, eriytyminen kotimaan uutisoinnista tapahtui varsin 

myöhään. Uutiskriteereissä talouselämän tapahtumien ja lainalaisuuksien selvit-

täminen ei noussut vielä 1950-luvullakaan arvoasteikossa erityisen korkealle,1469 

ja taloudesta uutisoineet toimittajat kärsivät matalasta arvostuksesta. Vaikka en-

simmäinen taloustoimittajan vakanssi oli perustettu jo vuonna 1913, tapahtui 

taloustoimittajan palkkaaminen useimmissa lehdissä keskimäärin vasta vuonna 

1965. Enenevässä määrin taloustoimittajia alettiin palkata vasta 1970-luvulla, ja 

erikoisalan merkityksen nousu heijastelikin paitsi toimittajan työn eriytymistä 

myös maan elinkeinorakenteessa tapahtuneita muutoksia. Politiikan toimittajien 

ammattikunnan kehitystä kuvaa puolestaan se, että vielä vuonna 1984 julkaistussa 

väitöskirjassaan Esko Keränen saattoi todeta, ettei nimitys poliittinen toimittaja 

ollut vielä virallisessa käytössä kaikissa suurissa toimituksissa. Politiikan toimitus 

                                                        
1466 Kleemola 2008, 106, 114. 
1467 Keränen 1984, 127–128, 134–137. 
1468 Keränen 1984, 127–129. 
1469 Mikkonen 1998, 119. 
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ei ollut myöskään eriytynyt vielä kaikissa sanomalehdissä omaksi erikoisosastok-

seen.1470 Politiikan toimittajia ei eritelty esimerkiksi Helsingin Sanomien henkilö-

kuntaluettelossa vuonna 1963,1471 ja Kalevassa kotimaan politiikka kuului vuonna 

1969 samaan osastoon ulkomaan uutisten kanssa.1472 Tästä huolimatta päätyönään 

politiikkaa seuranneiden toimittajien määrä kasvoi koko ajan 1960-luvun lopulta 

lähtien.1473 Kun Poliittiset toimittajat ry:hyn kuului 51 jäsentä vuonna 1968,1474 

jäsenmäärä oli vuosiin 1978–1979 mennessä noussut 80:een.1475 Luvut eivät sisäl-

täneet maakuntalehtien politiikan toimittajia, sillä 1980-luvulle asti Helsingin 

ulkopuolella toimipaikkaansa pitäneistä toimittajista ainoastaan Kalevan toimitta-

jat hyväksyttiin yhdistyksen jäseniksi.1476 

Erikoisosastojen kehittyminen kasvatti 1960- ja 1970-luvulla toimittajakun-

nan keskinäisiä arvostuseroja, kun talouselämän, politiikan ja ulkomaan uutisoin-

tia alettiin arvostaa aiempaa korkeammalle1477. Sukupuolen näkökulmasta kes-

keistä on, että etenkin alkuvaiheessa erikoistoimittajien vakanssit ohjautuivat kuin 

itsestään miestoimittajille, kun taas ainoastaan yksittäisille naisille avautui 1960- 

ja 1970-luvulla mahdollisuuksia raottaa miesvaltaisten toimitusosastojen ovia. 

Toimitustehtävien eriytyminen ja uusien erikoisosastojen syntyminen merkitsikin 

samanaikaisesti aihepiirien entistä voimakkaampaa eriytymistä sukupuolen mu-

kaan. Esimerkiksi Talouselämä-lehteen vuonna 1958 omalla nimellään kirjoitta-

neesta 187 henkilöstä ainoastaan yksi oli nainen1478. Politiikan toimittajien kärki-

kastiin kuuluneen mieshaastateltavan mukaan sektoria pidettiin puolestaan 1960- 

ja 1970-luvulla niin kovana, ettei naisten pärjäämiseen alalla uskottu.1479 Tämä 

käy ilmi myös Sanomien toimittajakoulusta valmistuneiden politiikan toimittajien 

sukupuolijakaumasta. Kuuden ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista viisi oli 

vuoden 1976 tietojen mukaan sijoittunut Helsingin Sanomien politiikan toimituk-

seen. Heidän joukossaan oli ainoastaan yksi nainen, Anneli Sundberg.1480 Politii-

kan toimituksen miesvaltaisuus näkyi myös Sanoma Osakeyhtiön henkilöstöleh-

                                                        
1470 Keränen 1984, 132, 138–139, 154. 
1471 Henkilöluettelo 1963. SOA. PLA. 
1472 A.M., ”Osastolta osastolle. Toimitus”. Kaleva Katsaus 2/1969, 1–2. 
1473 Keränen 1984, 138; Väisänen 1992, 5, 8–10. 
1474 Väisänen 1992, 10. 
1475 Poliittiset toimittajat. Politiska journalisterna. Jäsenluettelo 1979, passim. 
1476 Väisänen 1992, 10. 
1477 Ks. esim. Okkonen 1979, 75–76, 80. 
1478 Mikkonen 1998, 83. 
1479 Haastattelu numero 27, mies. 
1480 Hannu Savola, ”Toimittajakoulu pian 10-vuotias”. HESA 7/1976, 4–7. 
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den vaaliuutisointia käsitelleissä artikkeleissa, joissa toimitus henkilöityi nimen-

omaan siellä työskennelleisiin miestoimittajiin.1481 

Talous- ja poliittisen journalismin miesvaltaisuus tulee konkreettisesti esiin 

tarkasteltaessa vuosina 1948 ja 1967 perustettujen alan toimittajayhdistysten jä-

senkantoja. Pidemmän perinteen omannut Taloustoimittajain Kerho oli 1960-

luvun alussa vielä puhdas herraklubi, josta jäsenyysperusteita pohtimaan asetettu 

toimikunta kirjoitti mietinnössään seuraavasti: ”Aikaisemmin on kerhon jäsenenä 

ollut myös naistoimittaja, mutta koska naishenkilön mukanaolo esimerkiksi retkil-

lä aiheuttaa isännille ylimääräisiä järjestelyjä, ei johtokunta yleisen kokouksen 

kannanilmaisun mukaisesti ole hyväksynyt uusia naisjäseniä eronneiden tilal-

le.”1482 Muutoksen tuulet kuitenkin puhalsivat, ja vuonna 1969 kerho teki histori-

aa hyväksymällä ensimmäisen naistoimittajan täysivaltaiseksi jäsenekseen. 

Kymmenen vuotta myöhemmin kerhon jäsenet olivat valmiita valitsemaan nais-

puheenjohtajan, mikä yhdistyksen historian kirjoittaneen Antti Mikkosen mukaan 

oli tietoinen valinta: kerho etsi puheenjohtajaksi nimenomaan naista. Syitä tähän 

voi ainoastaan spekuloida, mutta valintaan oltiin mitä ilmeisimmin tyytyväisiä, 

sillä ensimmäisenä puheenjohtajan nuijaa heiluttaneen Hilkka Kunnaksen jälkeen 

tehtävään nousi toinen naistoimittaja, Eila Nevalainen.1483 Naistoimittajien nou-

seminen kerhon ylimpään johtoon ei tarkoittanut kuitenkaan sitä, että ammattiala 

olisi muuttunut aiempaa tasapainoisemmaksi. Vuonna 1978 julkaistun jäsenluette-

lon mukaan kerhoon kuului 12 naistoimittajaa ja 77 miestoimittajaa.1484 

Pekka Väisäsen kirjoittamassa Poliittiset toimittajat ry:n historiikissa kysy-

mystä toimittajien sukupuolesta ei juuri sivuta, mutta historiikin sivuilla niminä 

vilahtavat naistoimittajat osoittavat ammattialan avautuneen vähitellen myös heil-

le. Yhdistyksen 11.4.1967 pidetyssä perustavassa kokouksessa oli 19 toimittajan 

joukossa kaksi naista: Sisko Kiuru ja Kristina Ingman. Kuvateksteissä puolestaan 

mainitaan 1960- ja 1970-lukujen kohdalla esimerkiksi Ann-Mari Snellman, Pirk-

ko Frank, Maija Siikala, Marja-Helena Tuomioja ja Ritva Remes.1485 Yhdistyksen 

1970-luvulla julkaisemat jäsenluettelot osoittavatkin ammattialan sukupuolija-

kauman painottuneen hieman taloustoimittajia tasaisemmin. Vuonna 1973 ker-

                                                        
1481 ”Vaaliyönä Helsingin Sanomissa”. HESA 1/1972, 12–13; Hannu Savola, ”HS:n vaalikone kuuma-
na”. HESA 7/1976, 18–19; Ritva Remes, ”Presidentinvaalit: HS:n vaalikoneisto toimi kellon lailla”. 
HESA 1/1978, 14–15. 
1482 Mikkonen 1998, 121. 
1483 Mikkonen 1998, 121–122, 124. 
1484 Taloustoimittajain Kerho/Ekonomiska Journalistklubben. Jäsenluettelo 1978, passim. 
1485 Väisänen 1992, 8–9, 15, 21, 29. 
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hoon kuului kuusi naistoimittajaa ja 59 miestoimittajaa1486. Vuosina 1978–1979 

jäsenistä naisia oli 13 ja miehiä 67.1487 Naistoimittajien suhteellinen osuus nousi 

toisin sanoen miestoimittajien osuutta nopeammin, mutta ala säilyi tästä huolimat-

ta miestoimittajien hallitsemana linnakkeena. Vuonna 1992 kootussa kaikkien 

aikojen jäsenluettelossa yhdistyksen 356 jäsenestä naisia oli 66,1488 mikä omalta 

osaltaan osoittaa 1960- ja 1970-luvulla alkaneen kehityksen keskeneräisyyden. 

Mitkä tekijät vaikuttivat naisten pääsyyn uusien erikoisosastojen toimittajik-

si? Tulkintani mukaan kehityksen taustalla vaikutti viisi osin toisistaan erillistä 

kehityskulkua, joita tarkastelen seuraavaksi. 

Yksi keskeisimmistä tekijöistä oli naistoimittajakunnan sosiaalisen pääoman 

kasvu. Alalle tuli entistä suuremmassa määrin naisia, joilla oli joko alan ammatti-

tutkinto tai yliopistotutkinto.1489 Nuorilla suomalaisnaisilla ei näytäkään olleen 

yhtä suuria esteitä toimittajakoulutuksen hankkimiseen kuin heidän ruotsalaisilla 

kollegoillaan, joiden hakemukset toimittajakouluun päätyivät alkuvaiheessa use-

ammin hylkäämiseen kuin opiskelupaikan saamiseen.1490 Työssä oppimisen perin-

teestä kertoo kuitenkin se, ettei tiedollinen pääoma edellyttänyt 1960- ja 1970-

luvullakaan välttämättä muodollista koulutusta, vaan toimittajanainen saattoi 

hankkia tietopohjansa myös työtehtävillään.1491 Varsinaista tutkintoa tärkeämpi 

meriitti saattoi olla myös hyvä kielitaito, jonka ansiosta naistoimittajilla oli usein 

mieskollegoitaan paremmat valmiudet haastatella kansainvälisiä haastatelta-

via.1492 

Koulutuksen merkitys korostui esimerkiksi kahden Sanomien toimittajakou-

lun kasvatin kohdalla, jotka kertoivat kurssin toiseksi parhaina saaneensa valita 

haluamansa toimituksen ensimmäiseksi työpaikakseen. Toinen sijoittui politiikan 

toimitukseen, kun taas toinen valitsi vielä heikosta arvostuksesta kärsineen talous-

toimituksen.1493 Suuressa alueellisessa sanomalehdessä politiikan toimittajana 

aloittanut nainen kertoi puolestaan suuntautumisvaihtoehdon olleen itselleen selvä 

alusta lähtien, koska hän oli Tampereen yliopistossa opiskellut sanomalehtiopin 

ohella juuri valtio-oppia ja kansainvälistä politiikkaa.1494 Koulutus toi toisin sano-

                                                        
1486 Poliittiset toimittajat. Politiska journalisterna. Jäsenluettelo 1973, passim. 
1487 Poliittiset toimittajat. Politiska journalisterna. Jäsenluettelo 1979, passim. 
1488 Väisänen 1992, 76–78. 
1489 Ks. esim. haastattelut numerot 2, 5, 9, 10, 11, 13, 24, 30, 33, 36 ja 37, naisia. 
1490 Djerf-Pierre 2007, 89–90. 
1491 Ks. esim. haastattelut numerot 7, 12, 15, 19 ja 34, naisia. 
1492 Ks. esim. haastattelut numerot 24, 26 ja 29, naisia ja mies. 
1493 Anneli Sundbergin haastattelu. Historiahaastattelut. SOA. PLA; haastattelu numero 33, nainen. 
1494 Haastattelu numero 11, nainen. 
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en kyseisille naisille sellaista lisäarvoa, jota toimituksissa ei ollut enää mahdollis-

ta sivuuttaa. 

Karttuneen sosiaalisen pääoman lisäksi kyse oli kuitenkin myös naisten aktii-

visesta halusta sijoittua perinteisesti miesvaltaisiin toimituksiin. Aktiivinen pyrky 

näkyi etenkin politiikan toimittajissa, joiden joukosta nousi 1960- ja 1970-luvulla 

esiin muutamia sittemmin erityisen näkyvän uran tehneitä naisia. Esimerkiksi 

sanomalehti Kalevan kotitoimituksessa vuonna 1971 aloittanut Pirjo Kukko-

Liedes siirtyi politiikan toimituksesta vuonna 1983 perustamaan Kalevan Helsin-

gin toimitusta1495. Yleisradion ruotsinkielisen uutistoimituksen päälliköksi vuonna 

1971 kohonnut Astrid Gartz puolestaan saavutti arvostetun aseman television 

puolella. Erityisesti Gartzin vuonna 1976 aloittama poliittinen haastattelusar-

ja ”Om vi skall hålla oss till sanningen” herätti kiinnostusta myös suomenkieli-

sessä mediassa1496. Sanomien toimittajakoulun kasvatti Anneli Sundberg aloitti 

puolestaan Helsingin Sanomissa työmarkkinapolitiikkaan erikoistuneena toimitta-

jana ja saavutti 1980-luvulla legendaarisen maineen politiikan avainhenkilöistä 

tekemillään henkilökuvilla.1497 Gartzille myönnettiin valtion tiedonjulkistamis-

palkinto vuonna 1977 sekä Topelius-palkinto vuonna 1983, ja Kukko-Liedes sekä 

Sundberg on palkittu valtion journalistipalkinnoilla.1498 

Useampien tähtitoimittajien nouseminen esiin vähälukuisesta politiikan toi-

mittajien joukosta herättää kysymään, mistä tämä johtui. Avasiko 1960- ja 1970-

lukujen politiikan toimitusten miesvaltaisuus vain poikkeuksellisen päteville nais-

toimittajille mahdollisuuden erikoistua politiikan toimittajiksi, vai lisäsikö poliit-

tinen erikoisala itsessään sen parissa työskennelleiden naistoimittajien statusta? 

Tulkintani mukaan kyse oli molempien tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Yhtäältä 

poliittinen sektori vaati sille hakeutuneilta naistoimittajilta vahvaa halua alalle, 

mikä lienee lisännyt heidän tarvettaan saavuttaa miestoimittajien hyväksynnän 

ammattitaidolleen. Toisaalta poliittinen sektori kuului niin sanottuihin koviin 

uutisiin, mikä toi harjoittajalleen automaattisesti korkeamman statuksen kuin 

naistoimittajille perinteisesti kuuluneet kotimaan reportterin työt tai erilaisten 

kodin osastojen toimittaminen. Median sisäisten statuserojen ja toimittajan suku-

puolen väliseen kytkökseen on kiinnittänyt huomiota Liesbet van Zoonen, jonka 

                                                        
1495 Hämäläinen 2002, 87. 
1496 Moring & Wiik 2007, 438. 
1497 Opetusministeriön tiedote valtion journalistipalkinnon saajista vuodelta 2006. 
1498 Opetusministeriön lehdistötiedotteet valtion journalistipalkinnon saajista vuosilta 2006 ja 2009; 
luettelot Valtion tiedonjulkistamispalkintojen ja Svenska Publicistförbundetin publicistprisetin saajis-
ta. 
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mukaan naisten toimintamahdollisuuksien rajat ovat sidoksissa medialajin statuk-

seen. Esimerkiksi radio menetti television yleistyttyä osan statuksestaan ja muut-

tui sen seurauksena miestoimittajien silmissä vähemmän kiinnostavaksi työpai-

kaksi. Samanaikaisesti naisten mahdollisuudet työskennellä radiotoimittajina 

paranivat.1499 Kotimaisten politiikan toimitusten kohdalla ei ollut kysymys siitä, 

että ne olisivat menettäneet statustaan ja auenneet siten aiempaa selvemmin nais-

ten työkentäksi, mutta kysymys ammatillisen statuksen ja sukupuolen tiiviistä 

kytköksestä näkyi politiikasta raportoineiden toimittajanaisten lisääntyneenä ar-

vostuksena. 

Työskenteleminen miesvaltaisissa toimitusosastoissa ei tehnyt naisista kui-

tenkaan tasaveroisia miestoimittajien kanssa. Horisontaalinen segregaatio vain sai 

uusia ilmenemismuotoja toimitustehtävien jakauduttua erikoisosastojen sisällä 

sukupuolen mukaisesti. Toisena naistoimittajien tuloon vaikuttaneena tekijänä 

pidänkin erikoisalojen sisällä tapahtunutta teemojen moninaistumista, jonka seu-

rauksena muodostui eri tavoin naisille ja miehille soveltuviksi katsottuja tehtäviä. 

Taloustoimittajana uransa tehnyt informantti kertoi asiasta seuraavasti: 

Minulle annettiin aina nämä naisten alat. Seurasin aika pitkään kansainvälis-

tä taloutta syystä, että sitä ei tehnyt kukaan muu. Jossain vaiheessa sain sinne 

avukseni kääntäjän, jonka oli tarkoitus kääntää jutut, jotka minä editoin. Se 

ei kuitenkaan toiminut, kun ei ollut toimittajataustainen henkilö. Lehti halusi 

kuitenkin, että kansainvälisiä uutisia tulee ja kansainvälisistä asioista kirjoi-

tetaan. […] Hoidin myös erilaisia tapahtumia, joita täällä oli, kuten tekstiili-

teollisuuden seminaareja ja muita. Ne kaikki tungettiin yleensä minulle. 

Pankkejakin hoidin aika pitkälle jossain vaiheessa, kun muut eivät olleet siitä 

innostuneita. Oli vain selvää se, että XY halusi hoitaa tätä isoa teollisuutta. 

Toimialoja ja tehtäviä kierrätettiin välillä, kun joku ei jaksanut enää seurata 

jotain tiettyä.1500 

Sukupuolittunut työnjako näkyi myös ulkomaanosastoissa, joissa työtehtävät 

saattoivat olla sukupuolen mukaan merkittyjä. Tyyppiesimerkkinä oli uutissäh-

keiden kirjoittaminen, jota naiset joutuivat tekemään pidempään kuin heidän 

miespuoliset kollegansa, jotka pääsivät usein hyvinkin nopeasti juttumatkoille 

ulkomaille.1501 Tulkinta noudattaa Susan Halfordin ja Pauline Leonardin huomio-

ta, jonka mukaan sukupuolittunut ammattikuva saattaa yhteiskunnan tai ammatil-

                                                        
1499 van Zoonen 1994, 50. 
1500 Kristiina Ritvoksen haastattelu. Historiahaastattelut. SOA. PLA. 
1501 Haastattelu numero 24, nainen. 
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listen tarpeiden muuttuessa täydentyä eri tavalla sukupuolittuneilla osa-alueilla. 

Tutkijoiden esimerkki käsitteli sairaanhoitajan ammattia 1960-luvun Isossa-

Britanniassa, jossa miehiä alettiin rekrytoida alalle korostamalla sairaanhoitajan 

identiteettiin perinteisesti kuuluneen hoivan sijaan työn teknistä luonnetta.1502 

Vastaavasti journalismin erikoisalojen sisälle muodostui 1960- ja 1970-luvulla 

feminiinisesti määrittyneitä osa-alueita. 

Naistoimittajien sijoittuminen uusille erikoisaloille ei olisi onnistunut ilman 

positiivisesti asiaan suhtautuneita päällikkötoimittajia, minkä olen nimennyt kol-

manneksi selittäväksi tekijäksi. Päällikkötoimittaja saattoi pyrkiä muuttamaan 

vallinneita käytäntöjä nimittämällä naisia aikaisempaa haasteellisempiin tehtä-

viin1503 tai tukea heidän pysymistään erikoisalan piirissä.1504 Ilman heitä naiset 

olisivat myös saattaneet jäädä miesvaltaisina pysyneiden toimittajayhdistysten 

toiminnan ulkopuolelle.1505 Naistoimittajien kykyihin luottivat ennen kaikkea 

nuoret miehet. Neljäntenä toimittajanaisten toimintatilan laajenemiseen vaikutta-

neena tekijänä pidänkin samanaikaisesti kasvaneen nuoren miestoimittajakunnan 

laajamittaista siirtymistä toimituksiin. Naisten tavoin myös nuoret miehet olivat 

usein vanhempaa toimittajakuntaa koulutetumpia ja myös heidän näkemyksensä 

journalismista edustivat ammattimaisempaa otetta1506. Pyrkiessään muuttamaan 

toimitustyötä ammattimaisempaan suuntaan, toimitusosastojen päällikkötasolle 

nousseet nuoret miehet olivat valmiita hyödyntämään samalla tavoin journalis-

mista ajatelleiden naisten osaamista.1507 

Suopeasti naisten etenemiseen suhtautunut toimituksen johto saattoi jopa 

edesauttaa perinteisesti maskuliinisena nähdyn toimittamisenhaaran muuttumista 

naisten hallitsemaksi sektoriksi. Näin tapahtui sanomalehti Kalevassa, jonka poli-

tiikan toimitus naisistui 1960- ja 1970-luvulla.1508 Selitys lehden edistyksellisyy-

teen löytynee toimituksen maantieteellisestä sijainnista, joka jätti sen pääkaupun-

kiseudulle keskittyneen poliittisen journalismin ytimen ulkopuolelle. Näyttää 

nimittäin siltä, että naistoimittajien oli helpompaa siirtyä marginaalista keskiöön 

arvoasteikossa matalammalla olleissa medioissa. Keskeisempänä selityksenä 

toiminnan tilojen laajenemiseen pidän kuitenkin johtavassa asemassa olleen mies-

toimittajakunnan asenteissa tapahtunutta vähittäistä muutosta. Aiempaa suurem-

                                                        
1502 Halford & Leonard 2006, 20–22. 
1503 Ks. esim. haastattelut numerot 4 ja 36, mies ja nainen. 
1504 Ks. esim. kirjoitus numero 18, nainen. 
1505 Haastattelu numero 33, nainen. 
1506 Ks. esim. haastattelut numerot 4, 25, 27 ja 33, miehiä ja nainen. 
1507 Ks. esim. haastattelut numerot 25 ja 33, mies ja nainen; kirjoitus numero 18, nainen. 
1508 Haastattelut numero 11, nainen; Kalevan matrikkeli 1974. SKA. 
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masta luottamuksesta naistoimittajien kykyihin kertoo esimerkiksi Yleisradion 

pääjohtaja Erkki Raatikaisen positiivinen suhtautuminen naistoimittajien uusiin 

aluevaltauksiin. Antenni-lehden artikkelissa Raatikaisen kerrottiin kommentoi-

neen asiaa seuraavasti: 

Jos naiset ovat vain sopivia muilta edellytyksiltään hän pitää heitä yhdenver-

taisina myös talous- ja poliittisiksi toimittajiksi.1509 

Raatikaisenkin näkemyksessä naistoimittajan epäsuorana vertailukohtana näyttäy-

tyi kuitenkin miestoimittaja, jonka kaltainen hänen tuli olla. Päällikköasemassa 

olleiden henkilöiden positiiviset kannanotot eivät tarkoittaneet myöskään sitä, että 

tilanne kentällä olisi välttämättä muuttunut. Esimerkiksi taloustoimittajan paikat 

näyttävät pysyneen Yleisradiossa miesten käsissä, sillä Katsossa ja Antennissa 

julkaistuissa artikkeleissa sähköisen median puolella työskennellyt taloustoimitta-

ja oli lähes poikkeuksetta mies1510. Myös taloustoimittajasta annettu kuva nojasi 

vahvasti maskuliinisina pidettyihin piirteisiin, kuten asiallisuuteen ja objektiivi-

suuteen. 

Naistoimittajille saattoi kuitenkin olla myös hyötyä sukupuolestaan, sillä te-

levision myötä naiseudesta tuli tietoisesti korostettu tekijä, jolla tavoiteltiin katso-

jia. Viidenneksi naistoimittajien etenemistä selittäneeksi tekijäksi luokittelemasta-

ni katseenvangitsijan roolista näkyi viitteitä esimerkiksi Antenni-lehden kertoessa 

vuonna 1971 urheilutoimitukseen palkatusta naispuolisesta kesätoimittajasta. 

Artikkelissa keskeiseksi syyksi Marjukka Luomalan valintaan Aikalisän1511 toi-

mittajaksi esitettiin nimenomaan hänen roolinsa ruudun kaunistajana. Vaikka 

toimittaja Leena Koski kävi jutussaan läpi Luomalan ansioita urheilun saralla, 

eivät ne näyttäneet yksin riittäneen Luomalan valintaan. Koski määritteli Luoma-

lan katseenvangitsijaksi jo artikkelin otsikossa, ja teksti alkaa seuraavasti: ”Mar-

jukka Luomala (26) on nimeltään tämä kesän Aikalisän kuvaruudun somistus.”1512 

Toimittaja Koski kertoi lukijoille Luomalan olleen Suomen ensimmäinen vi-

rallinen naispuolinen urheilutoimittaja, joka oli työskennellyt Helsingin Sanomis-

sa nimenomaan urheilutoimittajana. Luomalalla oli tekstin mukaan myös kilpaur-

heilutausta, ja lisäksi hän oli aktiivinen naisurheilun kannattaja. Mielenkiintoisen 

särön perinteiseen naiskuvaan antoi haastateltavan innostus ralliautoiluun, ja hä-
                                                        
1509 Irma Soinio, ”Naiset Yleisradion johtopaikoilla”. Antenni 2/1970, 8–9. 
1510 Ks. esim. Markku Saksa, ”Meneekö taloustieto perille?”. Antenni 42/1971, 29; Maija-Liisa Matts-
son, ”Hiljainen mies”. Antenni 10/1972, 24–25; Esko Helminen, ”Ranskanleivän hinnannousu”. An-
tenni 50/1972, 4–5. 
1511 Artikkelin mukaan Aikalisä oli Urheiluruudun kesäversio. 
1512 Leena Koski, ”Aikalisän katseenvangitsija on rivakka rallityttö”. Antenni 26/1971, 24. 
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nen kerrottiinkin olevan ”rivakka rallityttö”. Samanaikaisesti lukija sai kuitenkin 

tietää, että lapsen syntymän jälkeen Luomalalla ei ollut enää ollut entiseen tapaan 

aikaa harrastaa liikuntaa. Luomalan naisellisuutta korostettiin myös kertomalla, 

että ”hän on omasta mielestään päässyt pyöristymään juuri aktiivisen urheilun 

jäätyä olosuhteiden pakosta minimiin”. Luomalan rooli katseenvangitsijana tuo-

tiin esiin vielä artikkelin lopussa: ”Sisukas, tervejärkinen ja monipuolinen tämä 

uusi Aikalisän toimittaja Marjukka Luomala. Ja kiva katsella.”1513 

Marjukka Luomalan valinta Urheiluruudun kesäläiseksi kertoo katseenvan-

gitsijan roolin muodostuneen television naistoimittajiin liitetyksi kriteeriksi, mikä 

on huomioitu myös kansainvälisissä tutkimuksissa1514. Naisen valintaa Aikalisän 

kesätoimittajaksi voidaan kuitenkin pitää myös osoituksena luutuneiden asentei-

den tuulettumisesta ja urheilutoimitusten avautumisesta naisille. Luomala ei tosin 

ollut ensimmäinen television urheilutoimituksessa työskennellyt nainen, sillä jo 

vuonna 1970 urheilutuloksia oli lukenut Pirkko Hannula. Katso-lehdessä Hannu-

lan valinnan aiheuttamia reaktioita kuvattiin seuraavasti: 

Kun naispuolinen urheilutulosten lukija ensi kertaa esiintyi Aikalisässä, ja-

kaantui kansa kahteen leiriin. Toinen tuntui menettäneen uskonsa vanhojen, 

kunnon aikojen paluuseen, toinen hihkui innostuksesta ja jäi jännittyneenä 

odottamaan naisasianaisten seuraavaa siirtoa. Kolmikko Kukkonen – Kannas 

– Viljanen on nyt kuitenkin saanut vakituiseksi seuralaisekseen Pirkko Han-

nulan – tytön, jolle sekä piikkarit ja irtoripset ovat arkipäivän asia.1515 

Itse jutussa Hannulan avustajasopimuksen kerrottiin lähteneen liikkeelle urheilu-

toimituksen miestoimittajien aloitteesta. Koska Hannula ei ollut ammatiltaan 

toimittaja, näyttääkin kyse olleen ennen kaikkea yrityksestä houkutella katsojia 

naiskauneudella. Tähän viittasi Anna-lehden toimittaja Aino Mervi kuvatessaan 

Hannulan toimenkuvaa seuraavasti: 

Pirkko on saanut esittää näissä Aikalisä-ohjelmissa usein sitä naisen tavallis-

ta roolia urheilussa: tehdä kysymyksiä, joihin sitten viisaat miehet vastaa-

vat.1516 

                                                        
1513 Ibidem. 
1514 Ks. esim. Holland 1987, 134–137; van Zoonen 1998, 40, 43–46. 
1515 Mindele London, ”Tyttö urheiluruudussa. Pirkon arkivarusteita: piikkarit ja irtoripset”. Katso 
35/1970, 6–7. 
1516 Aino Mervi, ”Urheilun naisasianainen”. Anna 34/1970, 38–39. 
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Asenneilmaston vähittäisestä muutoksesta kertoo Radion urheilutoimituksen pääl-

likön virkaan vuodenvaihteessa 1971–1972 valitun Voitto Raatikaisen haastattelu, 

jossa viitattiin hieman yllättäen naistoimittajakysymykseen. Raatikaisen nimetes-

sä urheilun miestoimittajien hallitsemaksi kentäksi, haastoi toimittaja Urpo Virk-

kunen Raatikaista kysymällä: ”Sanoit miehen, entä naisen?” Raatikaisen vastaus 

kuului seuraavasti: 

Olisin tietysti iki-ihastunut, jos löytyisi pätevä naisselostaja. Mitähän ne pel-

käävät, kun monilla on kuitenkin riittävästi asiantuntemustakin? Tervetuloa, 

minua ei tarvitse pelätä, minulla on avara syli.1517 

Vastaus on mielenkiintoinen monestakin syystä. Ensinnäkin Raatikainen esitti 

naispuolisten urheilutoimittajien puuttumisen johtuneen naisista, jotka eivät us-

kaltaneet hakeutua urheilutoimituksiin. Vastaavaa selitystä käyttivät 1990-luvun 

lopulla haastatellut hollantilaiset miestoimittajat tutkijoiden kysyessä heiltä, miksi 

naiset ja etniset vähemmistöt olivat aliedustettuina urheilutoimituksissa1518. Sen 

sijaan urheilutoimitusten miesvaltaista kulttuuria Raatikainen ei noteerannut. Hän 

myös sisällytti vastaukseensa hienoisen seksuaalisen vivahteen esittäessään 

omaavansa avaran sylin. Yhtenä tehtävänä miesvaltaisiin toimituksiin sijoittuneil-

la naistoimittajilla näyttääkin olleen työyhteisön sulostuttajina toimiminen, mihin 

viittasi muun muassa Seppo Heikinheimo kirjoittaessaan Helsingin Sanomien 

urheilutoimittaja Marjut Svahnista: 

Hän oli koko toimituksen suloinen lemmikki ja väsymätön ilopilleri, ehkä 

hieman räväkkä suustaan mutta häikäisevän kaunis ulkomuodoltaan. Häntä 

ei olisi ikinä luullut suomalaiseksi; pikimustien hiustensa, tummahkon hi-

piänsä, korkeiden poskipäidensä ja jännittävästi vinojen silmiensä takia hän-

tä olisi luullut lähinnä Niniven kuningattareksi.1519 

Marjut Svahnin ja Marjukka Luomalan ohella urheilusta uutisoi 1960- ja 1970-

luvulla ainakin Helsingin Sanomien päätoimittajaksi myöhemmin kohonnut Reet-

ta Meriläinen.1520 Ennen heitä oli urheilutoimittajana työskennellyt Helsingin 

                                                        
1517 Urpo Virkkunen, ”En ole mikään Tiilikainen”. Antenni 3/1972, 5. 
1518 Claringbould et al. 2004, 713. 
1519 Heikinheimo 1997, 440–441. 
1520 Marjut Svahn työskenteli Helsingin Sanomien urheilutoimittajana vuosina 1968–1985 ja Reetta 
Meriläinen vuosina 1974–1984. Marjukka Luomalan urheilutoimittajaurasta ei ole saatavissa tarkkoja 
tietoja. Ainakaan vuonna 1978 hän ei työskennellyt enää urheilun parissa, sillä Luomala valittiin 
tuolloin Me naiset -lehden toimittajaksi. Suomen urheilutoimittajat 1986, 115, 136; ”Henkilösano-
mia”. HESA 5/1978, 30. Ks. myös Timo Nyholm, ”HS ja IS Montrealissa. Toimitusjoukkueet voittaji-
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Sanomissa myös Tellervo Ahonen,1521 mutta vielä vuonna 1986 Urheilutoimitta-

jain Liittoon kuului ainoastaan 13 naistoimittajaa, mikä muodosti 3,8 prosenttia 

liiton 340 jäsenestä.1522 Yksittäisistä urheilutoimituksiin tiensä raivanneista naisis-

ta huolimatta ala onkin säilynyt nykypäiviin asti sukupuolittuneimpana journalis-

min haarana. Urheilujournalismin miesvaltaisuus ei ole kuitenkaan yksinomaan 

suomalaiselle toimittajakunnalle leimallinen piirre, sillä vastaavia tuloksia on 

saatu esimerkiksi Hollannista ja Yhdysvalloista1523. 

4.2.3 Eteneminen uusille aloille tapahtuu hitaasti 

Olen edellä kuvannut niitä tekijöitä, jotka auttoivat naisia nousemaan perinteisesti 

miesvaltaisiin toimituksiin. Kehitys ei kuitenkaan edennyt kaikilla journalismin 

osa-alueilla yhtä suotuisasti, ja seuraavaksi tarkastelen kolmen tapausesimerkin 

avulla toimitustehtäviin sisäänkirjoittautuneita sukupuolittuneita valtasuhteita 

naisten ulossulkemisen näkökulmasta. Yleisradion ulkomaankirjeenvaihtajaver-

kosto tarjoaa mahdollisuuden tarkastella tilannetta, jossa toiminnan ammattimais-

tuminen sysäsi tehtävää aikaisemmin harjoittaneet naiset syrjään. Uutistenluki-

jainstituutiossa on puolestaan kyse käytännöistä, joilla estettiin naisten pääsy 

eetteriin pääuutislähetyksen lukijana. Kolmannen tapausesimerkin muodostaa 

TV2:n ajankohtaistoimitus, josta löytyy lyhyen ajanjakson sisältä sekä naistoimit-

tajien määrässä tapahtunut positiivinen kehitys että näkyvyyden väheneminen. 

Tapaus osoittaakin, etteivät sukupuolten väliset suhteet kehittyneet väistämättä 

lineaarisesti kohti parempaa vaan tilanne saattoi myös huonontua naisten kannal-

ta. Vaikka aineisto koostuu televisiotoimittajien työkentistä, vastaavia ulossulke-

misen mekanismeja on esiintynyt eri aikoina myös muissa tiedotusvälineissä. 

Kotiäidit vaihtuvat miespuolisiin ammattitoimittajiin 

Helsingin Sanomat ja Uusi Suomi lähettivät ensimmäiset ulkomaankirjeenvaihta-

jat maailmalle 1920- ja 1930-lukujen taitteessa. Berliinistä palkattu Ada Norna 

raportoi Uuden Suomen lukijoille Saksan tapahtumista,1524 Helsingin Sanomien 

                                                                                                                                    
na maaliin”. HESA 5/1976, 8–10; Hannu Savola, ”Toimittajakoulu pian 10-vuotias”. HESA 7/1976, 4–
7; Marjut Svahn, ”Toimittajilla kiire EM-taitoluisteluissa”. HESA 2/1977, 17. 
1521 ”Ei ollut ensimmäinen”. Fair Play 3/1971, 11. 
1522 Arponen 1986, 78. 
1523 Claringbould et al. 2004, 709–710; Hardin & Whiteside 2009, 628. 
1524 Vesikansa 1997, 326–327. 
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Yrjö Niiniluoto piti vuodesta 1926 lähtien asemapaikkanaan Geneveä, ja Uuden 

Suomen Juho Timonen sijoitettiin Lontooseen vuonna 1932.1525 Tämän jälkeen 

ulkomaankirjeenvaihtajien määrä kasvoi verkkaisesti, sillä vuonna 1967 kotimai-

sista sanomalehdistä ainoastaan Helsingin Sanomat, Uusi Suomi ja Kansan Uuti-

set olivat lähettäneet toimittajiaan ulkomaisiin pääkaupunkeihin. Mitä Missä Mil-

loin -kirjassa kommentoitiinkin kotimaisten sanomalehtien kirjeenvaihtajaverkos-

ton kehitystä seuraavasti: 

Kansainvälisen vuorovaikutuksen lisääntyminen ja lukijakunnan kasvanut 

mielenkiinto ulkomaanuutisiin on aiheuttanut Suomen lehdistön ja radion 

päätoimisten kirjeenvaihtajien lähettämisen ulkomaiden tärkeimpiin pääkau-

punkeihin. […] Lehdistöllä on suunnitelmia kirjeenvaihtajien määrän lisää-

miseksi, mutta toiminnan kalleus ja sopivien henkilöiden puute ovat viivästyt-

täneet suunnitelmien toteuttamista.1526 

Sukupuolijakaumaltaan Euroopan metropoleihin lähetetty joukko oli miesvaltai-

nen: kahdestatoista kirjeenvaihtajasta ainoastaan kaksi oli naisia. Eeva Lennon oli 

toiminut Uuden Suomen Pariisin kirjeenvaihtajana vuodesta 1965 lähtien, ja sa-

mana vuonna Helsingin Sanomien Maija-Liisa Heini sai asemapaikakseen Tuk-

holman.1527 Kesällä 1967 Kansan Uutiset nimitti Moskovan kirjeenvaihtajakseen 

kuitenkin pitkän linjan toimittajan Sisko Kiurun, ja kulttuuritoimittaja Lisa Ho-

vinheimo tuurasi pohjoismaisten uutistoimistojen Moskovan kirjeenvaihtajaa 

syksyn 1968.1528 

Sanomalehtien tavoin Yleisradio pyrki toisen maailmansodan jälkeisessä 

Suomessa tarjoamaan kuuntelijoilleen ja katselijoilleen ajankohtaisia ulkomaan 

uutisia. 1950-luvulla ja 1960-luvun alussa kirjeenvaihtajaverkosto koostui kuiten-

kin avustajista, joilla ei useinkaan ollut journalistista koulutusta. Yhteensä 13 

kirjeenvaihtajasta eli stringeristä vain viisi oli ammattitoimittajia, heidän joukos-

saan Genevestä raportoinut Paula Porkka. Sukupuolen näkökulmasta keskeistä on, 

että osa avustajista oli niin kutsuttuja perheenäitikirjeenvaihtajia, joille kirjeen-

vaihtajan työ antoi mahdollisuuden hankkia lisätuloja uudessa kotimaassa. Tilan-

ne kuitenkin muuttui vuonna 1965, jolloin Yleisradio alkoi rakentaa ammattimais-

ta toimittaja-kirjeenvaihtajien verkostoa. Vaikka avustajina käytettiin edelleen 

                                                        
1525 Keränen 1984, 137. 
1526 ”Suomen sanomalehtien päätoimiset ulkomaankirjeenvaihtajat”. Mitä, Missä, Milloin 1967, 263. 
1527 ”Suomen sanomalehtien päätoimiset ulkomaankirjeenvaihtajat”. Mitä, Missä, Milloin 1967, 264–
268. 
1528 Uskali 2003, 265–268. 
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myös perheenäitikirjeenvaihtajia, miehitettiin kokopäiväisten kirjeenvaihtajien 

paikat miestoimittajilla. Jo vuonna 1962 oli New Yorkin kirjeenvaihtajaksi va-

kinaistettu Jussi Himanka, ja vuonna 1965 Yleisradion kokopäiväiseksi Mosko-

van kirjeenvaihtajaksi nimitettiin tointa jo aiemmin sivutoimisena hoitanut Aarre 

Nojonen. Vuoden 1966 alusta nimitettiin puolestaan Esko Tommola Tukholman 

kirjeenvaihtajaksi, ja myöhemmin samana vuonna aloittivat Knud Möller Pariisis-

sa, Pasi Rutanen Washingtonissa ja Pertti Salolainen Lontoossa.1529 Kirjeenvaihta-

jasektorin vakiintuminen katkaisi naisilta tien tähän tehtävään lähes pariksikym-

meneksi vuodeksi. Ensimmäinen vakinainen naiskirjeenvaihtaja nimitettiin vasta 

vuonna 1984, jolloin Sinikka Siekkinen valittiin Tukholman kirjeenvaihtajaksi1530. 

Vakituisten kirjeenvaihtajien sukupuoli ei yllätä, sillä aikalaistekstien valossa 

työ näyttää olleen korkealle arvostettu. Tähän kiinnitti vuonna 1977 huomiota 

Uuden Suomen Bonnin kirjeenvaihtajana toiminut Jyrki Vesikansa kirjoittaessaan 

seuraavasti: 

Yleensähän sanomalehden toimittajan nimi ei jää ihmisten mieleen. […] Si-

nänsä en siis ylläty siitä, että vuoden 1972 jälkeen tekemääni työtä kotimaas-

sa eivät useimmat ole panneet merkille. Tuttavien toteamukset todistavat sen 

sijaan sen, että ulkomaankirjeenvaihtaja huomataan ja tunnetaan ”omana 

miehenä maailmalla”.1531 

Tekstissään Vesikansa ei kuitenkaan viitannut ainoastaan tehtävän sisältämään 

arvostukseen vaan tuotti samalla näkemystä ulkomaankirjeenvaihtajan maskulii-

nisuudesta. ”Oma mies maailmalla” ei ollut kuitenkaan pelkkä kielikukkanen, 

vaan myös aikalaisteksteissä elänyt käsite. Esimerkiksi Me naiset -lehdessä ulko-

maankirjeenvaihtajat nimettiin joko otsikossa tai jutun ingressissä vastaavaan 

tapaan. Henkilöhaastatteluissa lukijoille esiteltiin niin ”miehemme Genevessä, 

Lähi-idässä, Pariisissa kuin Lontoossakin”.1532 Huomioitavaa on, että ainoa nais-

puolinen ulkomaankirjeenvaihtaja, Yleisradion varsinaisen Yhdysvaltain kirjeen-

vaihtajan avustajana freelancer-sopimukselle työskennellyt Victoria Schultz ei 

                                                        
1529 Salokangas 1996, 187, 190–191. 
1530 Länsiluoto 2009d, 267. 
1531 Jyrki Vesikansa, ”Lehtiemme ulkomaankirjeenvaihtajat”. Suomen Lehdistö 10/1977, 14–16. 
1532 Paula Hietaranta, ”Maailman tapahtumien seuraaminen on veressä sanoo työstään Juhani Lehtola”. 
Me naiset 41/1970, 10–11; Markku Saksa, ”Dave Liebkind miehemme Genevessä”. Me naiset 7/1971, 
52–53; Kirsti Eklund, ”Mikko Valtasaari miehemme Pariisissa”. Me naiset 8/1971, 14–15; Marke 
Jokinen, ”Marcus Ölander mies kiehuvassa Lähi-Idässä”. Me naiset 15/1973, 6–7, 29. Ks. 
myös ”Miehemme Washingtonissa Pariisissa”. Katso 30/1968, 30–31; ”Esko Lumikero kahden Sak-
san tiedotusmies joutui televisioselostajaksi vastoin tahtoaan”. Katso 46/1968, 46–47. 
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saanut haastattelussaan vastaavaa titteliä. ”Naisemme New Yorkissa” näyttää 

1970-luvun Suomessa olleen mahdoton ajatus, sillä Schultzin henkilökuvan ot-

sikko oli lainattu kirjeenvaihtajan katsojille esittämästä tervehdyksestä ”Täällä 

Victoria Schultz, New-York!”1533 Kyse ei ole voinut olla yksinomaan Schultzin 

avustavasta asemasta, sillä Italiassa asemapaikkaansa pitänyt freelancer-toimittaja 

Jouni Lilja luokiteltiin vakinaisten mieskirjeenvaihtajien tavoin ”mieheksemme 

Roomassa”1534. Tarkastelenkin seuraavaksi, miten sukupuoli kietoutui ulkomaan-

kirjeenvaihtajista julkaistuihin lehtihaastatteluihin. 

Me naiset -lehden ohella Katso- ja Antenni-lehdistä kerättyyn aineistoon si-

sältyy neljä henkilöhaastattelua naispuolisista kirjeenvaihtajista. Näistä toimittaja 

Markus Similän artikkeli on esimerkki kotiäitikirjeenvaihtajasta, josta luodaan 

haastattelussa selkeän kotikutoinen kuva. Similä tuo Italian tapahtumista Yleisra-

diolle uutisia välittäneen Else Santoron harrastelijamaisuuden esiin sekä kerto-

malla tämän päätyneen radion kirjeenvaihtajaksi sattumalta, miehensä ehdotuk-

sesta että kuvailemalla naista seuraavasti: 

Else Santoro ei oikein vastaa olemukseltaan mielikuvaa journalistista, ei ai-

nakaan jos toimittajaa ajattelee menevimmillään. Hän ei hypistele kelloaan, 

tuijota kärsimättömästi puhelinta, istu neulasilla. Rauhallinen satakuntalai-

nen vilkkaitten italialaisten seurassa, tarvittaessa epäilemättä tehokaskin. 

Sattui vain olemaan kirjeenvaihtajan hiljainen päivä, oli aikaa olla ’vain’ äi-

ti.1535 

Santoron tavoin kirjeenvaihtajan työ oli sivutoimi myös Prahan kirjeenvaihtaja 

Lieko Zachovaloválle, mutta Riitta Mäkelän kirjoittamalle artikkelille oli leimal-

lista harrastelijamaisuuden sijaan Zachovalován ammattitaidon korostaminen. 

Samanaikaisesti Prahan kevään tapahtumien myötä koko kansan Liekoksi muut-

tuneen Zachovalován toimittajakuva kiinnittyi kuitenkin tämän naiseuteen, sillä 

artikkelin kehyksenä toimi Mäkelän ja Zachovalován yhteinen ostosreissu Hel-

singin keskustassa. Kun Zachovalová nähtiin jutun yhteyteen otetuissa kuvissa 

hypistelemässä suomalaisia designvaatteita ja kokeilemassa italialaisia kenkiä,1536 

Riitta Mäkelän vuotta myöhemmin haastatteleman Pasi Rutasen henkilökuva 

korosti yksinomaan miehen journalistisia kykyjä. Kuvituskuvana lukijoille näytet-

tiin still-kuva Rutasesta antamassa selostusta Washingtonista, ja artikkelin otsikko 

                                                        
1533 Liisa Simola, ”Täällä Victoria Schultz, New-York!”. Me naiset 50/1974, 38–40. 
1534 Tuula Laurila-Coladonato, ”Jouni Lilja miehemme Roomassa”. Me naiset 10/1971, 36–39. 
1535 Markus Similä, ”Ääni Roomasta”. Antenni 22/1969, 8. 
1536 Riitta Mäkelä, ”Liekon kanssa kaupungilla”. Antenni 8/1969, 6–7. 
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kuului ”’Loistava Rutanen’”, millä viitattiin kirjeenvaihtajan teokseen maailman 

ensimmäisestä kuukävelystä.1537 Rutasen henkilökuvaa vasten Zachovalová näyt-

täytyykin paitsi toimittajana myös perheenäitinä, jolle ostoslista Suomen tuomi-

sista oli vähintään yhtä tärkeä kuin hänen työnsä Prahan tapahtumien uutisoijana. 

Ostosreissun kuvaamisessa on tosin voinut olla kyse myös tehokeinosta, jolla 

toimittaja teki kontrastia helsinkiläisten kauppojen tavarapaljouden ja Prahan 

vaatimattomampien olojen välille. Jos haastateltavana olisi ollut mieskirjeenvaih-

taja, kontrastia olisi kuitenkin todennäköisesti etsitty toisaalta. 

Naispuolisten kirjeenvaihtajien työ näyttää 1970-luvulla muuttuneen tavan-

omaisemmaksi, sillä Eeva Lennonista ja Victoria Schultzista kirjoitetut artikkelit 

kiertyivät aiempaa selkeämmin naisten työn ympärille. Markku Saksan kirjoitta-

massa Lennonin henkilöhaastattelussa kerrottiin perustiedot naisen toimitta-

janurasta ja Lennon sai myös tilaa kertoa näkemyksiään Ison-Britannian yhteis-

kunnallisista oloista1538. Liisa Simolan henkilökuva Victoria Schultzista rakentui 

puolestaan kirjeenvaihtajan työn kiireisen arjen ympärille. Samanaikaisesti Simo-

la kuitenkin vertasi Schultzia ja kirjeenvaihtajan vakituista tointa hoitanutta Jussi 

Himankaa tavalla, joka tuotti hierarkkisen asetelman näiden välille. Himanka oli 

Simolan sanoin ”suuri ja mahtavaolemuksinen miehenköriläs”, kun taas Schultz 

oli ”pieni ja siro”. Luonteeltaankin toimittajat olivat toistensa vastakohtia, sillä 

Himangan ollessa ”rempseä ja ulospäinkääntynyt” Shultz oli ”hiljaisempi ja asial-

lisempi”.1539 Himangan räväkkänä kuvattu olemus noudatti vallinnutta toimitta-

jaihannetta, kun taas Shultzin asiallisuus oli sen kanssa ristiriidassa. Eron tekemi-

nen näkyi myös artikkeleiden tavassa kuvata kirjeenvaihtajan työtä. Santoron ja 

Schultzin työpäivää kuvattiin kertomalla, kuinka he hakivat päivän lehdet kotinsa 

lähellä olevasta lehtikioskista. Esko Lumikeroa ja Marcus Ölanderia esitelleet 

tekstit kiinnittivät puolestaan huomiota kirjeenvaihtajan työn jännittävyyteen, 

jopa sen vaarallisuuteen. Lumikero nosti itse kirjoittamassaan tekstissä esiin ase-

mapaikkansa sijainnin Länsi-Berliinin katumellakoiden keskipisteessä,1540 kun 

taas Beirutin kirjeenvaihtajana toimineen Ölanderin työn dramaattiseen puoleen 

kiinnitti huomiota toimittaja Markku Saksa. Vaikka toimittaja totesi Ölanderin 

asemapaikan muuttuneen rauhallisemmaksi, hän loi sankaritoimittajan kuvaa 

tekstissään seuraavasti: 

                                                        
1537 Riitta Mäkelä, ”’Loistava Rutanen’”. Antenni 8/1970, 6–7. 
1538 Markku Saksa, ”Ääni Englannista”. Antenni 40/1972, 6–7. 
1539 Liisa Simola, ”Täällä Victoria Schultz, New-York!”. Me naiset 50/1974, 38–40. 
1540 Esko Lumikero, ”Kirjeenvaihtajana Berliinissä”. Antenni 47/1971. 
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Matkoilla sen sijaan ulkopuolinenkin saattaa joutua tuijottamaan pistoolin 

piippuun. […] Ölander joutui erään lehtimiesseurueen kanssa vaikeuksiin. 

Rajalla ei näkynyt ketään vartijaa ja puomi oli auki. Lehtimiesporukka hu-

rautti puomista läpi, mutta silloin pensaasta nousi pyssymies uhkaavan nä-

köisenä ja vasta pitkien selittelyjen ja paperinesittelyjen jälkeen joukko pääsi 

jatkamaan matkaa.1541 

Teema toistui miesten Me naiset- ja Katso-lehdissä julkaistuissa haastatteluissa. 

Marke Jokinen kuvasi artikkelissaan Marcus Ölanderia rämäkkänä kaverina, joka 

oli ”milteipä enemmän sotakirjeenvaihtaja kuin tavallinen toimittaja.”1542 Esko 

Lumikerosta puolestaan luotiin Katso-lehden haastattelussa kuva toimittajana, 

joka kaikissa maailmankolkissa onnistui olemaan aina tapahtumien keskipistees-

sä.1543 Osaltaan painotus selittyy Esko Lumikeron ja Marcus Ölanderin sijoittumi-

sesta kansainvälispoliittisesti kriittisiin asemamaihin. Työn vauhdikkuus hallitsi 

kuitenkin myös yhteiskunnallisilta oloiltaan rauhallisemmissa maissa työskennel-

leiden kirjeenvaihtajamiesten julkisuuskuvaa. Vaikka mieskirjeenvaihtajien haas-

tatteluissa viitattiin työn rutiineihin, kuten radion kuuntelemiseen ja päivän lehti-

en lukemiseen, niissä keskityttiin useimmiten kirjeenvaihtajahistorian dramaatti-

siin vaiheisiin tai työn muuten tarjoamiin haasteisiin. Pariisissa toimineiden Knud 

Möllerin ja Mikko Valtasaaren kohdalla kyse oli vuoden 1968 mellakoista,1544 

Lontoon kirjeenvaihtajan Juhani Lehtolan kohdalla viitattiin Pohjois-Irlannin 

kiperään tilanteeseen,1545 Roomassa freelancer-toimittajana työskennelleen Jouni 

Liljan kerrottiin johtavan suvereenisti kaupungin kansainvälisten toimittajien 

yhteisjärjestöä,1546 ja Dave Liebkind edusti mielikuvaa itseoppineesta toimittajas-

ta.1547 

Dave Liebkindillä ei ollut ammattitoimittajan taustaa, eikä hän toimenkuvan-

sa alussa ollut kyennyt kommunikoimaan kuin yhdellä Sveitsin virallisista kielistä 

eli ranskalla. Puutteistaan huolimatta Liebkindistä luotiin kuvaa vauhdikkaana ja 

pätevänä toimittajana, jonka maskuliinisuutta korvakuulolta opittu kielitaito vain 

                                                        
1541 Markku Saksa, ”Kirjeenvaihtajana Beirutissa”. Antenni 38/1971, 6–7. 
1542 Marke Jokinen, ”Marcus Ölander mies kiehuvassa Lähi-Idässä”. Me naiset 15/1973, 6–7, 29. 
1543 ”Esko Lumikero kahden Saksan tiedotusmies joutui televisioselostajaksi vastoin tahtoaan”. Katso 
46/1968, 46–47. 
1544 Ks. esim. Aake Jermo, ”Moni-ilmeinen ilmiö nimeltä Knud Möller”. Antenni 22/1967, 4–5; Mar-
jatta Le Louarn, ”Mukavat Möllerit”. Antenni 33/1968, 4–5; Kirsti Eklund, ”Mikko Valtasaari mie-
hemme Pariisissa”. Me naiset 8/1971, 14–15. 
1545 Ari Valjakka, ”Täällä Lontoo – ja Juhani Lehtola”. Antenni 48/1969, 6–7. 
1546 Tuula Laurila-Coladonato, ”Jouni Lilja miehemme Roomassa”. Me naiset 10/1971, 36–39. 
1547 Riitta Mäkelä, ”Dave Liebkind Genevestä”. Antenni 26/1969, 5. 
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vahvisti. Samanaikaisesti hänestä rakennettiin toimittajiin perinteisesti liitettyyn 

lupsakkuuteen ja joviaaliuteen kiinnittynyttä hurmurimaskuliinisuuden ilmenty-

mää. Vaikka jutussa kiinnitettiin tavanomaista enemmän huomiota myös Liebkin-

din perheeseen, jutun tapa kuvata miehen perhettä poikkesi esimerkiksi Else San-

toron äidillisyyttä ja perhekeskeisyyttä kuvanneesta artikkelista. Jutun yhteyteen 

valitun perhekuvan kuvateksti kuuluu seuraavasti: 

Kirjeenvaihtajan työ on niin rikkonaista ja liikkuvaa, että perheneuvottelut 

vaimon kanssa on syytä pitää yleensä aamulla anivarhain. Muuten ne voivat 

lykkääntyä illalla hyvin myöhään. Näin kodikasta perhekuvaa, missä sekä 

Dave, Rayne-rouva että Yael-tytär (8) ja Ira-poika (6) ynnä koira ovat muka-

na, onkin syytä epäillä lavastetuksi.1548 

Perhe toimikin ennen kaikkea kerronnallisena elementtinä, jolla korostettiin kir-

jeenvaihtajan työn kiireisyyttä. Samalla tavoin viittaukset Esko Lumikeron tuo-

reeseen avioliittoon muodostivat Katso-lehden haastattelussa eräänlaisen peilin, 

jonka avulla miehen kirjeenvaihtajakuvaa rakennettiin1549. Artikkelit noudattavat-

kin Jonita Siivosen tekemää huomiota. Mediatutkijan mukaan perhe-elämää käsi-

tellään molempia sukupuolia esittelevissä henkilökuvissa, mutta naisten kohdalla 

se määrittää työelämää, kun taas miehillä perhe liittyy vapaa-aikaan.1550 Esimerkit 

myös osoittavat mielikuvan uutiskirjeenvaihtajan työstä keskittyneen niin kutsut-

tuihin koviin aihepiireihin, mikä vahvisti miestoimittajien asemaa toimenkuvan 

hoitajina. Kirjeenvaihtajan työn ammattimaistumisen myötä Else Santoron kaltai-

set kotiäitikirjeenvaihtajat joutuivat väistymään, mikä noudattaa Monika Djerf-

Pierren huomiota uutistenlukijan toimen kehityksestä. Djerf-Pierren mukaan var-

haiset uutistenlukijat olivat Ruotsin televisiossa naisia, jotka hoitivat samanaikai-

sesti kuuluttajan tointa. Naiset kuitenkin siirrettiin syrjään 1960-luvulla yhtiön 

tehdessä päätöksen siitä, että uutistenlukijoiden olisi oltava ammattitoimittajia.1551 

Television uutishuone säilyy Kahiloiden valtakuntana 

Keväällä 2009 YLE TV1:n Kotikatsomo-sarja Uutishuone kuvasi 1960- ja 1970-

lukujen television uutistoimitusta ja siellä työskennelleitä ihmisiä. Faktaa ja fik-

                                                        
1548 Ibidem. 
1549 ”Esko Lumikero kahden Saksan tiedotusmies joutui televisioselostajaksi vastoin tahtoaan”. Katso 
46/1968, 46–47. 
1550 Siivonen 2007, 262–263, 272–277. 
1551 Djerf-Pierre 2007, 89. Ks. myös Löfgren Nilsson 2004, 40. 
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tiota sekoittanut sarja ei ollut dokumentti televisiouutisten historiasta, mutta ker-

ronta piti sisällään teemoja, jotka vastaavat menneisyyden tapahtumia. Yksi näistä 

teemoista oli uutistenlukijainstituution maskuliinisuus, jota tarkasteltiin sarjan 

päähenkilön Raijan näkökulmasta. Vuoteen 1968 sijoittuneessa sarjan ensimmäi-

sessä jaksossa nuori Raija Aalto asetti tavoitteekseen uutisten lukemisen. Miesten 

paikaksi nähtyyn uutistenlukijan toimeen pääseminen ei ollut kuitenkaan helppoa, 

ja Raijan tavoite toteutui vasta sarjan viimeisessä, vuoteen 1979 sijoittuneessa 

jaksossa. Kamppailu uutistenlukijan tehtävästä muodostuikin yhdeksi tarinaa 

eteenpäin kuljettaneista elementeistä. Kyse oli Raijan tietoisesta pyrkimyksestä 

raivata tiensä miestoimittajien linnakkeeksi muodostuneeseen tehtävään.1552 

Tämän tutkimuksen aineistoista ei ole löydettävissä jälkiä Uutishuone-

sarjassa kuvatusta kamppailusta, mutta lähteet kertovat fiktiivisen tarinan tavoin 

toimenkuvasta, joka oli pääsääntöisesti suljettu naistoimittajilta koko 1960- ja 

1970-lukujen ajan. Vaikka Astrid Gartz pääsi lukemaan uutisia Yleisradion ruot-

sinkielisellä puolella jo vuonna 1966,1553 ja Liisa Laine nostettiin ruutuun suo-

menkielisellä puolella vuonna 1968,1554 pääuutislähetys säilyi maskuliinisena 

vyöhykkeenä. Naislukijoita käytettiin suomenkielisellä puolella ainoastaan säh-

keuutisten ja myöhäisillan lyhyiden lähetysten lukijoina.1555 Uutistenlukijan teh-

tävä säilyi myös monissa muissa maissa pitkään miesten käsissä.1556 Isossa-

Britanniassa naislukijoita kokeiltiin televisiouutisissa jo 1960-luvun alussa, mutta 

vasta vuosina 1975 ja 1978 brittikatsojille esiteltiin ensimmäiset vakinaiset nais-

puoliset uutistenlukijat Angela Ribbon ja Anna Ford.1557 Yhdysvalloissa Barbara 

Walters palkattiin suurella rahalla maan ensimmäiseksi naisuutistenlukijaksi 

vuonna 1976, mikä herätti pahennusta muun muassa Waltersin kanssa-

ankkurissa.1558 

Naisille suunnattu Hopeapeili esitteli Astrid Gartzin ja Liisa Laineen lukijoil-

leen vuonna 1968 artikkelissa ”Television uutistytöt”. Jutun ingressissä toimittaja 

Eila Saarinen arveli, ettei Gartzin ja Laineen naiseudesta kannattanut enää puhua, 

koska ”meillähän on tasa-arvoisuus”. Samanaikaisesti toimittaja antoi kuitenkin 

lukijoiden ymmärtää rivien välistä, ettei naisuutistenlukijoita olisi otettu täysin 

avosylin vastaan. Uutistenlukijainstituution maskuliinisuus kävi ilmi myös Liisa 

                                                        
1552 Kurvinen 2011, 7–14, 19, 21. 
1553 Haastattelu numero 19, nainen. Ks. myös Östling 2009, 14–15. 
1554 Rantala 2007, 162; Länsiluoto 2009a, 68. 
1555 Haastattelu numero 24, nainen. Ks. myös Nyrhinen 2009a, 12–13. 
1556 Ks. esim. Allan 2004, 120–121; van Zoonen 1998, 42–43. 
1557 Holland 1987, 134–135. 
1558 Walters 2008, 281–309. 
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Laineen kertomuksesta, jonka mukaan uusia uutistenlukijoita alettiin käyttää 

myöhäislähetyksen aloittamisen myötä, mutta aluksi oletusarvona oli, että lukijoi-

na toimisivat uutistoimituksen miestoimittajat. Vaikka Laine pyysi aktiivisesti 

mahdollisuutta lukea uutisia vuorollaan, hän pääsi ruutuun lopulta sattumalta. 

Minä pilkata räkätin ja yrittelin hiljakseen ehdotella itseäni, mutta mitään ei 

tapahtunut. Sitten Hannu Karpo joutui yllättäen Ruotsiin, minulle huikat-

tiin: ”Liisa, nyt on sinun mahdollisuutesi.” Niin laadin uutiset ja jouduin ka-

meran eteen.1559 

Uutistoimituksen maskuliinisesta ilmapiiristä saa viitteitä myös kotimaan toimi-

tukseen vuonna 1969 palkatun naistoimittajan kertomuksesta. Hänen mukaansa 

naisuutistenlukijoita alettiin kokeilla samalla, kun televisiouutisille haettiin uutta 

muotoa. Myös haastateltava pääsi kerran kokeilemaan uutistenlukemista, mutta 

tämän jälkeen häntä ei enää päästetty ruutuun, koska hän näytti uutispäällikön 

mukaan liian kokemattomalta ja nuorelta1560. Koska myös syksyllä 1967 vakitui-

sesti lukemaan päässeet miestoimittajat, Arvi Lind ja Kari Toivonen, olivat lähes 

yhtä nuoria,1561 on syytä ihmetellä, miksi he eivät kärsineet samalla tavalla uskot-

tavuusongelmasta kuin nuori naistoimittaja. Olisiko niin, että nämä toimituspääl-

likkö Jukka Rusin sanoin ”uudet jyrät”1562 edustivat sukupuolensa vuoksi niitä 

piirteitä, joita uutisilta uskottiin odotettavan? Tähän suuntaan tulkintaa ohjaa edel-

lä mainitun naispuolisen kertojan kokemus siitä, ettei uutistenlukijan paikkaa 

pidetty Yleisradiossa sopivana tehtävänä naiselle, mistä johtuen Liisa Lainetta-

kaan ei käytetty lukijana erityisen usein.1563 Hieman toisenlaisen kuvan tilanteesta 

antavat kuitenkin sittemmin ajankohtaistoimituksessa mittavan uran tehneen haas-

tateltavan muistikuvat. Hänen mukaansa ohjaaja Mikko Niskanen oli ehdottanut 

häntä uutistenlukijan tehtävään, ja kokeilumielessä tapahtuvasta myöhäisuutisten 

lukemisesta oli myös sovittu uutispäällikön kanssa. Hanke kuitenkin kaatui uu-

tishuoneessa työskennelleiden kuvaussihteerien uhatessa istumalakolla, mikäli 

arkistopuolella työskennellyt nainen olisi nostettu lukemaan uutisia.1564 Kerto-

muksen valossa näyttää toisin sanoen siltä, ettei ainakaan uutispäälliköllä olisi 

ollut mitään naisuutistenlukijaa vastaan. Sen sijaan naisvaltainen kuvaussihteerien 

joukko käytti valtaansa estääkseen alempana hierarkiassa olleen naisen ylenemi-
                                                        
1559 Eila Saarinen, ”Television uutistytöt”. Hopeapeili 5/1968, 32–33, 54. 
1560 Haastattelu numero 24, nainen. 
1561 Pernaa 2009, 77. 
1562 Sampo Ruutu, ”Mitä merkitsee remontti uudessa talossa?”. Antenni 40/1967, 4–5. 
1563 Haastattelu numero 24, nainen. 
1564 Haastattelu numero 7, nainen. 
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sen arvostettuun uutistenlukijan tehtävään. Kertomus haastaakin kiinnittämään 

huomiota työelämässä vallitsevien sukupuolittuneiden valtasuhteiden moninaisiin 

muotoihin. 

Ruotsinkielisessä Från dag till dag -ohjelmassa1565 uutistenlukijan tehtävä ei 

kiinnittynyt yhtä vahvasti lukijan maskuliinisuuteen kuin suomenkielisissä uuti-

sissa. Astrid Gartz pääsi lukemaan uutisia kylmiltään oltuaan Yleisradion palve-

luksessa vasta muutaman päivän.1566 Gartzia haastatellut toimittaja kirjoitti en-

simmäisestä lähetyksestä seuraavasti: 

Kameran punaisista käynnistysvaloista ei Astrid Gartz tiennyt mitään joutu-

essaan ensi kertaa lukemaan uutisia. Knud Möller, joka ei itse jännitä kos-

kaan, huikkasi hänelle toimituksessa eräänä iltana: ”Hei, tule lukemaan uuti-

set.” Astrid meni, mutta ei lähetyksen aikana kunnolla tiennyt missä päin 

toimiva kamera oli.1567 

Gartz luki uutisia vuoteen 1972 asti, jonka jälkeen Kvällsnyttin vakituisena luki-

jana aloitti Monica Welling. 1970-luvulla ruotsinkieliset uutiset nostivat ruutuun 

myös toisen naistoimittajan, Kristina Wallendorffin.1568 Näyttääkin siltä, että toi-

mittajanaisilla on jossain määrin ollut laajemmat toimintamahdollisuudet ruotsin- 

kuin suomenkielisissä televisiouutisissa. Selitystä tähän voidaan hakea toimitus-

ten kokoeroista, jotka vaikuttivat työskentelykulttuureihin. Ruotsinkielisessä toi-

mituksessa uutisia tehtiin huomattavasti pienemmällä toimittajamäärällä, mistä 

johtuen työtehtävät eivät päässeet samalla tavoin eriytymään kuin suomenkieli-

sessä uutistoimituksessa1569. Tehtävien merkitseminen feminiinisiksi tai maskulii-

nisiksi onkin aina sidoksissa paitsi omaan aikaansa myös kulttuuriseen konteks-

tiin. 

Uutistenlukijan maskuliiniseen kuvaan alkoi 1970-luvun lopulla tulla säröjä 

myös suomenkielisissä televisiouutisissa, kun Liisa Laineen rinnalle otettiin nais-

puolisiksi lukijoiksi toimittajat Eila-Maija Saksa (myöh. Mirolybov) ja Kristiina 

Alatalo.1570 Aikalaisjulkisuudessa naislukijat eivät kuitenkin nousseet esiin, sillä 

esimerkiksi Antennissa ja Katsossa heidän ilmestymistään ruutuun ei noteerattu 

                                                        
1565 Yleisradion ruotsinkielinen uutistoiminta aloitettiin vuonna 1965. Viitenä päivänä viikossa lähete-
tyt uutiset kulkivat nimellä Från dag till dag. Moring & Wiik 2007, 436. 
1566 Leena Järstä, ”Minulla on verenpaine kuin 90-vuotiaalla, sanoo Astrid Gartz”. Katso 30/1971, 12–
13. 
1567 Eila Saarinen, ”Television uutistytöt”. Hopeapeili 5/1968, 32–33, 54. 
1568 Tieto on peräisin television historiaa kartoittaneen Muistikuvaputki-ohjelman internet-sivuilta. 
1569 Haastattelu numero 19, nainen. 
1570 Tieto on peräisin television historiaa kartoittaneen Muistikuvaputki-ohjelman internet-sivuilta. 
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millään tavalla, vaikka uudet mieslukijat esiteltiin usein aukeaman kokoisissa 

henkilöhaastatteluissa1571. Lehdissä ei ollut tartuttu edes Liisa Laineen uraa uurta-

neeseen ensimmäiseen uutislähetykseen, vaikka myöhemmin hänet mainittiinkin 

lyhyemmissä teksteissä ensimmäisenä naispuolisena uutistenlukijana1572. Etsittä-

essä selitystä lehtien vaikenemiseen on vastausta haettava uutistenlukijainstituuti-

on maskuliinisuutta 1960- ja 1970-lukujen Suomessa ylläpitäneistä käytännöistä. 

Ne kiteytyivät Anna-lehden toimittajan Elina Simosen kirjoittaessa vuonna 1970 

aikansa suurimmasta uutiskasvosta Heikki Kahilasta kertoneessa henkilöhaastat-

telussa seuraavasti: 

Uutisista tulee jotenkin luotettavammat kun tuttu mies kertoo ne. Niinkuin 

Juha Vainio sanoo: minua hämää jos joku oudompi mies lukee uutisia. Olen 

tottunut aukaisemaan television tiettyyn aikaan ja näkemään tietyn tyypin 

siellä. Kuvio menee sekaisin jos siellä on joku muu.1573 

Simonen ei uhrannut tekstissään ajatustakaan sellaiselle mahdollisuudelle, että 

lukijana voisi olla nainen. Katsojien luottolukijan vastinpari oli naistoimittajankin 

mielessä automaattisesti toinen mies. Maskuliinisten piirteiden korostaminen 

näkyi myös Lasse Lehtisen tavassa kirjoittaa uudeksi mieheksi uutistenlukijoiden 

ketjuun vuonna 1970 nimitetystä Heimo Tauriaisesta. Lehtisen mukaan Tauriai-

nen ”valittiin virkaansa paitsi ammattitaitonsa ja kokemuksensa takia, myös siksi, 

että hän on luottamusta herättävä”. Luottamus kiteytyi toimittajan mukaan miehen 

rauhalliseen esiintymistapaan ja tämän kasvoihin, jotka olivat ”keski-ikäiset, ter-

veet [ja] kiireettömät”.1574 

Uutistenlukijainstituution maskuliinisuus kytkeytyi ajatukseen, jonka mukaan 

ainoastaan uutisia lukeva mies saattoi vakuuttaa kuulijansa tai katsojansa. Erityi-

sen selvästi ajattelutapa vaikutti käytäntöihin ammattikunnan varhaisimmassa 

vaiheessa. Esimerkiksi Sveriges Radion kokeilu naisesta uutistenlukijana aiheutti 

vuonna 1938 vastalauseiden tulvan, koska naislukijan ei katsottu kykenevän ker-

tomaan kuulijoille kovista uutisista, kuten sodista1575. Vastaavaa keskustelua käy-

                                                        
1571 Ks. esim. Lasse Lehtinen, ”Luottamusta herättävä kotimies”. Antenni 46/1970, 6–7; Liisa Knuu-
ti, ”Neutraali, asiallinen, hillitty, pidättyvä”. Katso 49/1970, 12–13. 
1572 ”Kenen tilalle Liisa Laine?”. Katso 13/1976, 17; Seppo Valjakka, ”Ohjaajan tuoli. Liisa Laine 
ohjaa uutiset”. Katso 29/1978, 12. 
1573 Elina Simonen, ”Kansallinen julkkis 5. Kahilan Heikki uutismies”. Anna 11/1970, 34–37. 
1574 Lasse Lehtinen, ”Luottamusta herättävä kotimies”. Antenni 46/1970, 6–7. Samankaltaiset ominai-
suudet korostuivat Katso-lehden haastattelussa. Ks. Liisa Knuuti, ”Neutraali, asiallinen, hillitty, pidät-
tyvä”. Katso 49/1970, 12–13. 
1575 Lyytinen 2007, 189. 
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tiin Isossa-Britanniassa, jossa BBC:n naispuoliset kuuluttajat ja haastattelijat kär-

sivät 1930-luvulla arvovallan puutteesta. Suomessa naispuolisten uutistenlukijoi-

den vakuuttavuus nousi radion osalta keskusteluun niinkin myöhään kuin vuonna 

1965, jolloin ensimmäinen naispuolinen lukija, Anna-Liisa Anttila, aiheutti mies-

kuuntelijoissa vastalauseiden tulvan.1576 Anna-lehden toimittaja Jari Kunnaksen 

arvion mukaan Anttila oli kuitenkin ensimmäinen,1577 joka oli onnistunut vakuut-

tamaan kuuntelijat äänensä asiallisuudella, ja jutussaan hän tituleerasikin Anttilaa 

äänivallin murtajaksi.1578 Kuvaavaa on kuitenkin se, että kollegoiltaan The Voice  

-lisänimen saaneen Anttilan myöhempinä vuosina saamat kiitokset kohdistuivat 

hänen äänensä miellyttävyyteen, kun taas toimittajanaisen vakuuttavuuteen ei 

otettu kantaa.1579 Naislukija ei näytä myöskään muodostuneen radion uutistoimi-

tuksessa vakiintuneeksi käytännöksi, sillä vuoden 1969 alussa toimittaja Riitta 

Mäkelä viittasi Anttilan lukijanuraan jo menneessä muodossa1580. Toimittaja Rit-

va-Liisa Sumu ei vuonna 1971 kiinnittänyt enää edes huomiota kuusi vuotta ai-

emmin tapahtuneeseen äänivallin murtumiseen. Sumu otti lukijakysymykseen 

kantaa varsin kipakasti ja haastoi Yleisradion antamaan naistoimittajille mahdolli-

suuden kasvaa tehtävään: 

Seija Kokkonen lueskeli tässä taannoin Tänään iltapäivällä säätiedotuksia 

niin tyylikkäästi, että rupesin jälleen kerran miettimään, miksi radiossa ei ole 

naispuolisia uutistenlukijoita. Minulle on kyllä joskus kerrottu syykin: naisen 

ääni ei kuulemma ole tarpeeksi vakuuttava. Eikä vakuuttavaksi koskaan tule-

kaan, ellei anneta lukea vakuuttavaa tekstiä. Tässä nyt radiolla olisi tilaisuus 

lähteä rooliaitoja kaatamaan.1581 

Syitä naislukijan häivyttämiseen lähetyksistä voidaan vain pohtia. Yhtenä vaihto-

ehtona on, ettei Anttila itse halunnut jatkaa uutisten lukemista. Vastausta voidaan 

kuitenkin hakea myös naisäänen kuuntelijoissa aiheuttamista reaktioista. Vaikka 

kipakka palaute ei jättänyt Anttilan lukijanuraa yhteen kokeiluun, kuuntelijoiden 

                                                        
1576 Haastattelu numero 36, nainen. 
1577 Jari Kunnas viittaa artikkelissaan siihen, että STT:ssä oli harkittu naislukijan palkkaamista jo 
useamman vuoden ajan, mutta ajatus oli kaatunut kuuntelijoiden vastustukseen. 
1578 Jari Kunnas, ”Anna-Liisa murtaa äänivallin”. Anna 48/1965, 42–43. 
1579 ”Katsojan kannalta”. Katso 40/1970, 17; ”Katsojan kannalta”. Katso 38/1970, 55; Matti Paavonsa-
lo, ”Radio-ohjelmien arvostelu: Linnoissa herrojen taas juhlittiin”. Katso 52/1970, 63; Matti Paavon-
salo, ”Radio-arvostelu: Itäisen Suomen vanhoilla valleilla”. Katso 41/1976, 51. 
1580 Riitta Mäkelä, ”Miksi Päivän Peili klo 17.30?”. Antenni 1/1969, 4–5. 
1581 Ritva-Liisa Sumu, ”Kuulossa”. Antenni 13/1971, 32. 
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reaktiot vaikuttivat myöhempiin ratkaisuihin. Toimittaja Leena Koski toi tämän 

esiin vuonna 1970. 

Suomen kansa katsoi, että ainoastaan ja vain mies oli kyllin vakuuttava uutis-

ten lukijan osaan. Kuuntelijoiden mielestä naiset joko piipittävät tai änkyttä-

vät tai esittävät valheellista puppua.1582 

Anttila itse kommentoi jo vuonna 1965 radion uutispäällikkö Ralf Fribergin sano-

neen ennen ensimmäistä lähetystä seuraavasti: 

Jos lukisit uutisia niin nähdään miten kansa suhtautuu naisääneen. Jos ihmi-

set tulevat hulluiksi, jätetään asia siihen, kertoo Anna-Liisa hymyillen.1583 

Toisin sanoen naistoimittajia tukeneetkin miestoimittajat kuuntelivat yhteiskun-

nassa laajemmin vallinneita asenteita. Uutispäällikkö Friberg oli valmis kokeile-

maan naistoimittajaa uutistenlukijana, mutta ei aikonut suututtaa kuulijoita vaan 

oli tarvittaessa valmis lopettamaan kokeilun. Asenteiden hitaasta muuttumisesta 

kertoo se, että radion naisuutistenlukija herätti lehtien palstoilla kummastusta, 

edelleen vuonna 19761584. 

Television mukanaan tuoman visuaalisen elementin myötä vakuuttavuuden 

rinnalle nousi kysymys naislukijoiden ruumiillisuudesta. Esimerkiksi 1960-luvun 

alun Isossa-Britanniassa lukijoina käytettyjä naistoimittajia syytettiin mieskatsoji-

en keskittymisen häiritsemisestä, ja edelleen 1970-luvun jälkipuoliskolla keskus-

telu naislukijoiden ympärillä kietoutui heidän ulkonäköönsä.1585 Suomessa nais-

puolisten uutistenlukijoiden ulkoinen olemus ei herättänyt vastaavaa keskustelua, 

mutta toimenkuva nähtiin esimerkiksi vuonna 1976 maskuliinisesti merkittynä. 

Liisa Laineen luettua kuuden vuoden tauon jälkeen iltauutisia olivat katsojat ky-

selleet, oliko joku sairastunut tai saanut potkut, kun Laine oli päässyt lukemaan 

uutisia. Oletusarvona näyttää olleen, ettei naista voitu palkata vakituiseksi uutis-

tenlukijaksi. Liisa Laine joutuikin lyhyen uutisjutun loppukaneettina vielä vakuut-

tamaan, että ”kyllä se minusta naisenkin työksi sopii.”1586 Seppo Valjakan Lai-

neesta seuraavana vuonna kirjoittamassa lyhyessä jutussa nainen uutistenlukijana 

näyttäytyi kuitenkin edelleen poikkeuksena säännöstä. Naislukijan nouseminen 

                                                        
1582 Leena Koski, ”Muutto Lappeenrantaan on paikallaan sanoo Anna-Liisa Anttila”. Anna 37/1970, 
86, 91. 
1583 Jari Kunnas, ”Anna-Liisa murtaa äänivallin”. Anna 48/1965, 42–43. 
1584 Asta Heickell, ”Tarua ja totta”. Katso 33/1976, 3; Matti Paavonsalo, ”Radio-arvostelu: Nainen 
uutisen kertojana”. Katso 35/1976, 51. 
1585 Holland 1987, 134–138. 
1586 ”Kenen tilalle Liisa Laine?”. Katso 13/1976, 17. 
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pääuutislähetykseen oli nimittäin Valjakan mukaan mahdollista ”poikien ollessa 

lomalla tai muuten estyneitä.”1587 

Keväällä 1978 Katso-lehdessä käytiin lyhyt debatti aiheesta nainen uutisten-

lukijana. Keskustelun kirvoittajana toimi Marjut Jousen kirjoitus, jossa toimittaja 

esitteli lyhyesti uutistenlukijatilannetta Yhdysvalloissa ja tiivisti Ruotsissa tehdyn 

tutkimuksen tulokset: ainoastaan 13 prosenttia ruotsalaisista halusi kuulla uutiset 

yksinomaan mieslukijan suusta. Tekstin loppukaneetti kuului seuraavasti: 

Kannattaisiko Suomessa edes tehdä vastaavaa tutkimusta? Vahvoilla nuo 

miehiset uutistenlukijat ainakin tuntuvat olevan kaikkien äänestysten mu-

kaan.1588 

On vaikea sanoa, oliko Jousen kannanotossa kyse ironiasta vallitsevaa tilannetta 

kohtaan. Ainakin se oli yritys nostaa teema keskusteluun sekä osoitus suomalai-

sen uutistenlukijainstituution vahvasta sidoksesta maskuliinisuuteen. Varsinaista 

ammatillista keskustelua kirjoitus ei onnistunut synnyttämään, mutta kaksi lehden 

lukijoista tarttui siihen. Nimimerkki ”Mummo joka ihailee nuoria” tiivisti kantan-

sa seuraavasti: 

Moni muukin kuin allekirjoittanut on kyllästynyt illasta iltaan katselemaan 

näitä ikääntyviä ukkeleita [Heikki Kahila ja Heimo Tauriainen]. Värillinen 

kuvaruutu on heille tosi armoton. Kaipa joku toinenkin pystyisi uutiset luke-

maan – onko välttämätöntä saman henkilön ne valmistella? Nuori huoliteltu 

nainen viehättäisi useimpia katsojia, ja vaihtelu tekisi hyvää tässäkin asias-

sa.1589 

Positiivisesta suhtautumisestaan huolimatta myös mummon usko naistoimittajien 

kykyihin uutistoimittajina oli vähäinen, joskin myös hänen käsityksensä uutisten-

lukijan työstä oli epärealistinen. Esittihän hän jonkun muun voivan valmistella 

luettavat uutiset naislukijoiden puolesta. Myös viittaukset nuoreen ikään ja huoli-

teltuun ulkonäköön antavat olettaa lukijan kaivanneen naislukijoita nimenomaan 

katseen kohteiksi. Tätäkin selvemmin jakoa naisten ja miesten välille teki kuiten-

kin nimimerkki ”Pois turha suun pieksentä”, jonka mukaan keskustelua naisuutis-

tenlukijoista ei tulisi edes käydä. Perinteisistä sukupuolirooleista kiinni pitäneen 

lukijan asenteet kiteytyivät seuraavasti: 

                                                        
1587 Seppo Valjakka, ”Ohjaajan tuoli. Liisa Laine ohjaa uutiset”. Katso 29/1978, 12. 
1588 Marjut Jousi, ”Naapurilähiö. Olisiko naisista kilpailijoiksi?”. Katso 19/1978, 56. 
1589 Mummo joka ihailee nuoria, ”Katsojan kanta. Naisia uutisten lukijoiksi”. Katso 22/1978, 71. 
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Naisasiakiihkoilua on turha sekoittaa näihin yhteyksiin. Sillä aivan yhtä oi-

keutetusti voitaisiin kysyä, miksi tv:n kuuluttajina on yksinomaan naisia, 

vaikka miehet tuosta touhusta selviäisivät varmasti kaikella kunnialla. Toisiin 

tehtäviin kun sopisivat paremmin naiset, toisiin miehet. Siitä ei päästä mihin-

kään!1590 

Ammattikunnan sisällä muutoksen idut olivat kuitenkin alkaneet orastaa, mistä 

kertoo muun muassa Ritva-Liisa Sumun vuonna 1971 esittämä kommentti Seija 

Kokkosen lukijantaidoista.1591 Esikuvia katseltiin myös valtameren takaa, mikä 

näkyi Barbara Waltersin uutisankkurinimityksen saamana huomiona.1592 Yhtenä 

muutoksen mittarina voidaan pitää myös Jukka Kajavan vuonna 1979 kirjoitta-

maa televisiokolumnia. Siinä Kajava ei nähnyt naislukijaa enää puutteellisena 

miestoimittajana, vaan esikuvana, jolta toisetkin uutistenlukijat voisivat ottaa 

mallia. Kajava kirjoitti seuraavasti: 

Yksi näistä osaavista, jäsentävistä ja tarjoavista lukijoista on Anna-Maija 

[po. Eila-Maija] Mirolybov. Tämä toimittaja osaa uutisensa, monien ponnis-

tellessa kameran edessä jopa sisälukuvaikeuksien parissa, jolloin välittymi-

sestä ei enää voi olla kysymys. Niinikään Mirolybovin sähkeuutisissa suhtau-

dutaan vakavasti sanaan. Kaikki, mitä paperille on kirjoitettu, on myös tar-

koitettu ilmaistavaksi. Ja ilmaistaan. Tällä periaatteella katsojan on helppo 

mieltää niin terästeollisuuden yhdistymispyrkimykset kuin Iranin tilanteen 

kehittyminenkin. Osaavan ilmaisemisen asioita muutkin uutistenlukijat voisi-

vat opetella lisää, etsiä varmuutta lukemiseen.1593 

Alkaneesta keskustelusta huolimatta suomenkieliset pääuutislähetykset säilyivät 

yksinoikeudella miesten käsissä aina vuoteen 1981,1594 jolloin Mainostelevisio 

aloitti uutistoiminnan ja horjutti vallinnutta tasapainoa palkkaamalla kaksi nais-

ankkuria, Pirkko Arstilan ja Leena Rousekin (myöh. Kaskela). Arstila siirtyi uuti-

siin Yhdyspankin tiedottajan tehtävästä, Rousekilla oli takanaan pitkä ura Mai-

nostelevision kuuluttajana ja toimittajana. Naiset eivät kuitenkaan lukeneet uutisia 

yksin, sillä Mainostelevisio toi Suomeen samanaikaisesti Yhdysvaltojen esimerk-

kiä seuraten kahden uutisankkurin mallin. Myös uutisformaatti muuttui viihteelli-

                                                        
1590 Pois turha suun pieksentä, ”Katsojan kanta. Miesten työt ja naisten”. Katso 25/1978, 70. 
1591 Ritva-Liisa Sumu, ”Kuulossa”. Antenni 13/1971, 32. 
1592 Seppo Valjakka, ”Uutisten vetonaula Barbara Walters kamppailee katsojaluvuista”. Katso 
42/1977, 9. 
1593 Jukka Kajava, ”Kehutaan sähkeuutisia”. Helsingin Sanomat 4.12.1979. 
1594 Haastattelu numero 24, nainen. 
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semmäksi, kun uutisjuttujen pituutta lyhennettiin ja lähetysten loppuun lisättiin 

loppukevennys.1595 

Yleisradio ei luopunut yhden uutistenlukijan käytännöstä, mutta vastasi Mai-

nostelevision haasteeseen palkkaamalla vakituiseksi uutistenlukijaksi Eva Poltti-

lan.1596 Kilpailutilanteessa yhtiö oli toisin sanoen valmis ottamaan askeleen, johon 

se oli aiemmin suhtautunut nihkeästi, mikä noudattelee mediatutkija Patricia Hol-

landin tekemää tulkintaa. Hollandin mukaan kilpailu kaupallisen kanavan kanssa 

sai BBC:n siirtymään vuonna 1954 yhtiön symbolin käytöstä uutistenlukijoiden 

kuvaamiseen1597. Liesbet van Zoonen on puolestaan osoittanut uutistoiminnan 

kaupallistumisen vaikuttaneen merkittävästi naisuutistenlukijoiden aseman va-

kiintumiseen. Feminisoitumiskehityksen rinnalla uutisankkureiden luotettavuuden 

painottaminen on kuitenkin jopa korostunut,1598 mistä näkyy viitteitä myös Suo-

messa. Vuonna 1967 uutistenlukijana aloittaneen Arvi Lindin ja vuonna 1981 

palkatun Eva Polttilan suosion taustalla voidaan pitää nimenomaan heidän luotet-

tavaksi koettua olemustaan. Sukupuolen voimasta kertoo kuitenkin se, että Lind 

sai uutistenlukijavuosinaan tittelin Suomen luotettavimpana miehenä1599. Sen 

sijaan Suomen luotettavimman naisen titteli näyttää olleen mahdottomuus. 

Naisten palkkaaminen vakituisiksi uutistenlukijoiksi ei muuttanut asenteita 

hetkessä, ja nainen olikin uutistenlukijana aluksi altavastaajana. Pirkko Arstila on 

muistellut alkuvaiheen kokemuksiaan seuraavasti: 

Muistan kun elokuussa ennen ensi-iltaa kuivaharjoittelimme ja toimituksen 

miesväki kerääntyi monitorien ääreen ihmettelemään, että kyllä se on erilais-

ta kun NAINEN lukee kovia uutisia. Lähetysten alettua uutispäälliköt, miehiä 

muuten kaikki, jakoivat uutiset ankkureiden kesken aina niin, että mies luki 

kovat uutiset ja me ”tytöt” kerroimme pehmeät jutut. Lopulta vaatimukses-

tamme käytännöksi vakiintui aloitusten vuorottelu.1600 

Sitaatista käy hyvin ilmi jo aikaisemmin käsitelty miessukupuolen ja vakuutta-

vuuden välinen kytkös. Samalla tavoin kuin 1930-luvun lopun Ruotsissa, naissu-

kupuoli näyttäytyi 1980-luvun alun Suomessa vakavasti otettavuuden esteenä. 

Naisankkureiden arvostelu jatkui myös varsinaisten lähetysten alettua syyskuun 

ensimmäisenä päivänä, jolloin katsojat kiinnittivät huomiota niin naislukijoiden 
                                                        
1595 Lyytinen 2007, 189. Ks. myös Nyrhinen 2009b, 13. 
1596 Pernaa 2009, 210–211; Länsiluoto 2009b, 214. 
1597 Holland 1987, 146. 
1598 van Zoonen 1998, 41–44. 
1599 Ks. esim. Länsiluoto 2009c, 294. 
1600 Nyrhinen 2009b, 13. 
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vaatteisiin ja kampauksiin kuin heidän tapoihinsa esittää uutisia1601. Patricia Hol-

land onkin tulkinnut naisten ulkoisen olemuksen huomioimista tapana kyseen-

alaistaa heidän lupansa puhua julkisesti.1602 Ammatillisuuden kyseenalaistaminen 

ulkonäköpuheella ei ole kuitenkaan tyypillistä yksinomaan medialle, vaan esi-

merkiksi naiskansanedustajien ulkomuotoon on kiinnitetty huomiota ensimmäi-

sistä naiskansanedustajista lähtien.1603 

Naisuutistenlukijat eivät olleet yksin arvostelun kohteena, sillä myös mieslu-

kijoiden ulkonäkö herätti katsojissa kiinnostusta. Esimerkiksi televisiouutisten 

Esko Tommolan pitkät silmäripset herättivät 1970-luvun alussa katsojien huomi-

on1604. Arvi Lindin uudet silmälasit synnyttivät vuonna 1986 niin suuren keskus-

telun, että aiheesta julkaistiin jopa pilapiirros. Siinä mies kysyi vaimolta ”Oliko 

uutisissa jotakin tärkeätä?” vaimon vastatessa, että ”Arvilla oli lasit”.1605 Mieslu-

kijan lasien tai silmäripsien huomioiminen ei kuitenkaan kyseenalaistanut näiden 

asemaa toimittajina, vaikka saattoikin viedä huomion varsinaisista uutisista. Apu-

lehden haastattelussa Tommolan ammattilaisuutta korostettiin muun muassa seu-

raavasti: 

Esko Tommola ei ole uutistenlukija. Ei myöskään pitkäripsinen ruutuhymyili-

jä. Tai ainakaan hän ei halua olla sellainen. Hän haluaa olla toimittaja, joka 

välittää tietoja ja uutisia, ei itseään.1606 

Vaikka jutun kirjoittanut toimittaja oletti katsojien näkevän Tommolan lähes yk-

sinomaan ruutukasvona, hän korosti uutistenlukijan omaa näkemystä ammattitoi-

mittajuudesta. Jutun ingressissä toimittaja jopa näpäytti katsojia esittämällä heil-

le ”avoimen kysymyksen: mitä tekemistä pitkillä silmäripsillä on uutisten kans-

sa?”1607 Sen sijaan naislukijoiden kohdalla ulkonäkö kytkeytyi kiinteästi kysy-

mykseen vakuuttavuudesta tai oikeammin sen puutteesta ja katsojien luotettavuu-

den saavuttamisen oletettiin olevan heille miesuutistenlukijoita vaikeampaa. Uu-

tistoimituksessa työskennelleen informantin mukaan Yleisradion naisuutistenluki-

                                                        
1601 Ibidem. 
1602 Holland 1987, 136. 
1603 Ks. esim. Karvonen 2006, 9–11, 17–18; Railo 2011, 10–11; Sulkunen 2006, 11. 
1604 Ks. esim. Aikki Perttola-Flinck & Liisa Knuuti, ”Katso katselee”. Katso 33/1970, 2; Harri Alijo-
ki, ”Ykkösjuontaja”. Uusi Apu 21/1970, 40–42, 44. 
1605 Arvi Lindin haastattelu. TVU40. 
1606 Harri Alijoki, ”Ykkösjuontaja”. Uusi Apu 21/1970, 40–42, 44. 
1607 Ibidem. 
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joiden valinnassa keskeisenä kriteerinä olikin heidän ulkoisen olemuksensa neut-

raalius1608. 

Vuonna 1987 kirjoittamassaan artikkelissa Patricia Holland kysyi, onko nais-

ten etenemisessä uutistenlukijoiksi kyse tasa-arvon edistymisestä. Holland arvioi 

uutistenlukemisen saattavan välittävän ja esittävän luonteensa vuoksi hyvinkin 

muodostua naisten tehtäväksi, jolloin vaarana olisi naisten asettaminen sukupuo-

lensa mukaiselle paikalle.1609 1960- ja 1970-lukujen Suomessa uutistenlukijan 

tehtävä ei ollut vielä saanut Hollandin ennustamaa feminiinistä merkitystä vaan se 

oli edelleen selkeän maskuliinisesti määrittynyt. Mielikuva miehestä uutistenluki-

jana sulki toimittajanaiset tehtävänkuvan ulkopuolelle, vaikka he saivatkin lukea 

jo vähemmän tärkeinä pidettyjä uutislähetyksiä. Tulkitsenkin uutistenlukijainsti-

tuutiota symbolina, jonka avulla pidettiin yllä uutisjournalismin maskuliinisuutta 

katsojien keskuudessa suureen suosioon nousseiden uutistenlukijoiden edustaessa 

mielikuvaa oikeasta toimittajasta1610. Symbolista oltiin valmiita luopumaan vasta 

siinä vaiheessa, kun kaupallisten uutislähetysten aloittaminen pakotti Yleisradion 

kilpailemaan katsojista Mainostelevision valitsemilla keinoilla. 

Poikatoimittajien temmellyskenttä 

Tampereen Tohlopista lähetetylle kakkoskanavalle perustettiin kesällä 1969 ajan-

kohtaistoimitus tuottamaan rinnakkaisohjelmia ykkösverkon ohjelmille. Toimitus 

koottiin nopeasti ja sen ensimmäinen ohjelma, Ajankohtainen kakkonen, aloitti 

lähetyksensä heti syyskaudella 1969. Ensimmäisten makasiinilähetysten jutut 

olivat pääasiassa filmille tehtyjä reportaaseja ja haastatteluja. Makasiinilähetysten 

rinnalle kehittyi kuitenkin nopeasti myös keskustelu- ja haastatteluohjelmien 

perinne sekä reportaasituotanto.1611 

Vuonna 1967 perustetussa TV1:n ajankohtaistoimituksessa työskentelivät 

vuosikymmenten taitteessa Riittasisko Jukkala-Benisch sekä Mirja Pyykkö, ja 

toimitus oli sukupuolijakaumaltaan varsin tasainen.1612 TV2:n ajankohtaistoimitus 

                                                        
1608 Haastattelu numero 24, nainen. 
1609 Holland 1987, 149. 
1610 Katsojat saattoivat esimerkiksi luulla uutistenlukijoiden vastaavan koko lähetyksen tekemisestä, 
vaikka television uutistoiminnan alkuvaiheessa kaikki uutisia lukeneet toimittajat eivät edes osallistu-
neet uutisjuttujen tekemiseen. Ks. esim. haastattelut numerot 25 ja 27, miehiä. 
1611 Hujanen 1993, 8–27. 
1612 Ks. esim. Liisa Knuuti, ”Katsojille uutisten tausta. Tekijöille vatsahaavan aihe”. Katso 12/1971, 6–
8; Maija-Liisa Mattsson, ”Olavi Laine & kumpp. = Tv 1:n ajankohtaistoimitus”. Antenni 11/1972, 4–
5. 
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muodostui sen sijaan miestoimittajien valtapiiriksi. Aikalaisteksteissä toimituksen 

jäseniin viitattiin muun muassa ajankohtaistoimituksen poikatoimittajina eli a-

poikina. Pojittelu ei ollut tytöttelyn tavoin vähättelevää, vaan korosti työskentely-

kulttuurin omaleimaisuutta. Kirjoituksissa toimitus näyttäytyi kokeilevana, jopa 

hieman radikaalina, mikä vahvisti mielikuvaa toimittajakunnan maskuliinisuudes-

ta.1613 Toimituksen miesvaltaisuuteen kiinnitti huomiota muun muassa toimittaja 

Riitta Mäkelä kirjoittaessaan seuraavasti: 

Mitenköhän olisivat katsojaluvut kehittyneet, jos pojat – epätasapuolisen 

miesvoittoinen tämä Ajankohtaisen kakkosen tekijätiimi muuten on! – olisivat 

saaneet tahtonsa läpi […]?1614 

Toimituksen miesvaltaisuus ei Mäkelän mukaan näkynyt kuitenkaan ohjelmissa. 

Toimittaja antoikin kiitosta miesten kyvystä tehdä ohjelmaa, jonka Maija Meikä-

läinenkin ymmärsi. 

Se luunappi ei ole totisesti tarkoittanut ’rienaamista’ tai revolverihaastattelu-

ja, ei ainakaan mauttomuuksiin mennen. Vaan että tärkeitä asioita on käsitel-

ty siten, että maijameikäläinen tuntee saaneensa näpäyksen: ai juu, noinhan 

tuo asia sivuaa minunkin maailmaani. Ja maijameikäläinen on jaksanut kat-

soa ohjelman alusta loppuun juuri siksi, että siinä ei hienostella sivistys-

sanoilla eikä kurttuotsin: hyvä huuli voi putkahtaa esiin kuolemanvakavan 

asian välistä.1615 

Vaikka Mäkelän mukaan ajankohtaistoimituksen toimittajat tekivät miestoimitta-

jiksi poikkeuksellisen helposti lähestyttäviä ohjelmia, uudenlaiset toimittamisen 

tavat kiinnittyivät toimittajan arviossa viime kädessä maskuliiniseen rempseyteen. 

Ajankohtaistoimitus säilyi 1970-luvun alussa miesvaltaisena. Mediatutkija 

Taisto Hujasen mukaan esimerkiksi toimitussihteerilistan 31 nimestä vain kolme 

oli vuosina 1969–1991 naisia, ja heistä ainoastaan yksi oli virkaan valittu. Vuonna 

1974 toimitussihteerin vuoroja olivat tehneet Anna-Kaisa Hänninen (nyk. Hermu-

nen) ja Tuulikki Pykäläinen. Toimituskulttuurin maskuliinisuus alkoi rakoilla 

ensimmäisenä juontajainstituutiossa tapahtuneiden muutosten myötä. Vuodet 

1971 ja 1973 toivat juontajina ruutuun Paula Kaipaisen ja toimituksen vakiojouk-

koon ensimmäisenä naisena tulleen Lisa Kuhlbergin (nyk. Hovinheimo), ja vuon-

                                                        
1613 Ks. esim. P.A., ”Päähän potkittu Ajankohtainen kakkonen”. Antenni 40/1970, 7; Esko Musto-
nen, ”Hiljainen tv-bunkkeri Tohlopin yössä”. Katso 43/1975, 60–63. 
1614 Riitta Mäkelä, ”Ajankohtainen kakkonen. Lempeä luunappi nenälle”. Antenni 27/1972, 4. 
1615 Ibidem. 
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na 1974 jo neljännes lähetyksistä oli naisten juontamia. Varsinainen murros tapah-

tui kuitenkin vuosina 1975 ja 1976, jolloin ohjelma sai kaksi uutta vakiojuontajaa: 

Pekka Holopaisen ja Vuokko Niskasen.1616 

Naisjuontajan palkkaaminen huomioitiin myös Katsossa, jossa Vuokko Nis-

kanen nostettiin Tasavallassa tapahtuu -formaattia esitelleen jutun kärkeen. Vaik-

ka Niskasta käsiteltiin vain pienessä osassa koko tekstiä, hänestä oli tehty jutun 

pääkuva, jonka otsikko kuului ”Vuokosta tulee Tasavallan johtava nainen”. Kuva-

tekstissä toimittaja Heikki Hietamies käytti puolestaan häämetaforaa kirjoittaes-

saan, kuinka Vuokko sanoi tahdon, kun hänelle tarjottiin juontajan paikkaa, ja 

kuinka Tasavalta näin sai toisen juontajansa. Itse tekstissä Vuokosta annettiin 

kuitenkin pätevä kuva. Hietamies kertoi muun muassa, kuinka Vuokosta oli mai-

nittu eräässä televisioarvostelussa, että ”hänestä saattaa tulla vielä huomionarvoi-

nen tv-toimittaja.”1617 Vaikka jutussa ei varsinaisesti käsitelty uuden formaatin 

toimituksellista linjaa, näyttää siltä, että ainakaan jutun kirjoittaja ei ajatellut nais-

juontajan mukaan tulon muuttavan a-poikien tutuksi tullutta räväkkää toimitusta-

paa. On myös huomioitavaa, että toimittajataustastaan huolimatta Vuokko Niska-

nen oli varsinaiselta ammatiltaan opettaja. 

Tasavallassa tapahtuu -kausi muodostui selkeäksi murrosvaiheeksi ajankoh-

taistoimituksen sukupuolijakaumassa. Muutaman vuoden ajan naistoimittajien 

osuus kasvoi selkeästi, kun Helena Itkonen, Heta Tuominen ja juontajanakin toi-

minut Vuokko Niskanen osallistuivat juttujen tekemiseen. Naistoimittajien työ sai 

eniten näkyvyyttä vuonna 1975, jolloin he vastasivat 21 prosentista ohjelman 

jutuista.1618 Tarkkaa tietoa juttuaiheiden jakautumisesta ei ole, mutta ainakin Kat-

son uutisoinnissa Heta Tuomisen liittyminen ajankohtaistoimituksen kokoon-

panoon nivottiin perinteisesti naistoimittajille kuuluneiden sosiaalisten aihepiirien 

näkyvyyden lisääntymiseen1619. 1970-luvun viimeisinä vuosina naisten tekemien 

juttujen osuus kuitenkin väheni pudoten alimmillaan 2 prosenttiin. Uusi kausi 

alkoi 1980-luvun alussa, ja vuodesta 1983 lähtien naistoimittajien osuus jutunteki-

jöistä on ollut vähintään viidennes. Huippunsa se saavutti vuonna 1990, jolloin 

heidän osuutensa oli 34 prosenttia. Taantuma hävitti myös naisjuontajat ruudusta 

kokonaan vuoden 1976 jälkeen, ja he palasivat juontajan rooliin vasta vuonna 

1982. Vuosi 1983 olikin Ajankohtaisen kakkosen juontajainstituution naisvaltai-

                                                        
1616 Hujanen 1993, 44–46, 49. 
1617 Heikki Hietamies, ”Suuri luuta lakaisi kymmenen ohjelmaa yhden tieltä”. Katso 39/1975, 12–14. 
1618 Hujanen 1993, 46, 48, 52. 
1619 ”Lisää perhepolitiikkaa. Heta Tuominen ajankohtaisen kakkosen riveihin”. Katso 16/1975, 22. 
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sin: yli 90 prosenttia lähetyksistä oli joko pelkästään naisten juontamia tai vaihto-

ehtoisesti mukana oli juontajapari, jossa toinen oli mies ja toinen nainen.1620 

Taisto Hujasen huomio Ajankohtaisen kakkosen sukupuolijärjestyksessä ta-

pahtuneista muutoksista ei vastaa kysymykseen, miksi näin tapahtui. Millä voi-

daan selittää sitä, että naisten osuus hetkellisesti kohosi, mutta painui pian aikai-

semmalle tasolle? Tulkintani mukaan kytkös naistoimittajien aikaisempaa suu-

remman näkyvyyden ja vuosina 1975–1977 toimineen Tasavallassa tapahtuu  

-projektin välillä on selvä. Kauden alkaessa naisten osuutta lisättiin, kun taas sen 

loputtua naistoimittajat katosivat TV2:n ajankohtaisohjelmien toimituksen ohjel-

mista lähes kokonaan sekä juontajina että juttujen tekijöinä. 

Tasavallassa tapahtuu -kautta markkinoitiin yleisölle suurena uudistuksena, 

joka nostaisi ajankohtaisohjelmat uudelle tasolle ja siirtäisi ajankohtaisohjelmien 

hegemonian Tampereelle. Tämä merkitsi kymmenen aikaisemmin toteutetun oh-

jelmaformaatin lopettamista, niiden mukana kuusi vuotta pyörinyt Ajankohtainen 

kakkonen, ja siirtymistä neljä kertaa viikossa lähetettyyn viihteelliseen ajankoh-

taisohjelmaan. Uutta ohjelmaa ruvettiin tekemään laajennetuin voimin, joihin 

kuului Ajankohtaisen kakkosen toimituksen lisäksi viihde- ja dokumenttitoimitus-

ten työntekijöitä.1621 Tavoitteena oli yhdistää asia ja viihde, mikä näkyi ohjelmas-

sa kulttuurin, taiteen ja populaarikulttuurin alueilta nousseina juttuaiheina.1622 

Suurellisesti aloitettu Tasavallassa tapahtuu osoittautui kuitenkin pettymykseksi. 

Toimittaja Esko Mustonen esimerkiksi peräänkuulutti ohjelmasarjalta viihteelli-

sempää ja ihmisläheisempää otetta, mutta totesi samassa yhteydessä, että tä-

mä ”tuskin antaisi Tv 2:n ripeille pojille työstään täyttä tyydytystä.”1623 Projekti 

jäikin lopulta vain kahden vuoden mittaiseksi, ja lähetyskerrat vähenivät alun 

neljästä lähetyksestä viikossa lopun yhteen lähetykseen viikossa. Kevätkauden 

1977 jälkeen ajankohtaistoimituksessa palattiin takaisin alkuperäiseen formaat-

tiin, ja Ajankohtainen kakkonen palasi ruutuun tutulla nimellä.1624 

Esko Mustosen kritiikistä huolimatta Tasavallassa tapahtuu -ohjelma oli ai-

empaa viihteellisempi formaatti, mikä toi naistoimittajat ja juontajat näkyväm-

mäksi osaksi TV2:n ajankohtaisohjelmien toimitusta. Katja Valaskiven mukaan 

nimenomaan naiseus merkitsi jotakin kevyempää ja viihdyttävämpää, kun taas 

                                                        
1620 Hujanen 1993, 48, 52. 
1621 Hujanen 1993, 116; Valaskivi 2007, 374. Ks. myös Heikki Hietamies, ”Suuri luuta lakaisi kym-
menen ohjelmaa yhden tieltä”. Katso 39/1975, 12–14. 
1622 Valaskivi 2007, 375. 
1623 Esko Mustonen, ”Hiljainen tv-bunkkeri Tohlopin yössä”. Katso 43/1975, 60–63. 
1624 Hujanen 1993, 116. 
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vakavan toimittajan rooli säilyi miehillä1625. Naisen näkyvin paikka oli ohjelman 

juontajana. Valaskiven argumenttia voidaan pitää oikeutettuna, sillä viihteellisen 

formaatin kuoppaamisen ja naistoimittajien aseman heikkenemisen välillä näyttää 

olleen yhteys. Ei liene kaukaa haettu ajatus, että etsittäessä syyllisiä projektin 

epäonnistumiseen katseet kääntyivät jossakin vaiheessa viihteellisen ohjelmafor-

maatin toimituskulttuurissa aiheuttamiin muutoksiin. Koska naistoimittajien mu-

kaan tulo oli ollut näkyvin muutos ajankohtaistoimituksen kokoonpanossa ja viih-

teellistymisen sekä naiseuden kytkös oli niin vahva, on palaaminen ”poikatoimit-

taja”-kauteen ollut todennäköisesti helpoin tapa yrittää paikata epäonnistumista. 

Ajankohtaistoimituksen sukupuolijakaumassa tapahtunut kehitys kuvaakin hyvin 

sitä, ettei toimittajanainen ollut vielä 1970-luvun lopullakaan vakiinnuttanut paik-

kaansa toimituksissa. Epäonnistuneen kokeilun jälkeen heidät saatettiinkin edel-

leen sulkea pois miesten harjoittamasta ”oikeasta journalismista”, jonka tekijöinä 

nousivat esiin toimittajan normia edustaneet miesreportterit. 

4.3 Toimittajanaisten tömähdykset lasikattoon eivät murenna 
miesten asemaa päällikköinä 

Iiris Ruohon ja Sinikka Torkkolan 2000-luvun päällikkötoimittajilta keräämä 

haastatteluaineisto osoitti miestoimittajien edenneen urallaan selvästi naistoimitta-

jia rivakammin. 1960- ja 1970-luvulla nousujohteinen uraputki saattoi aueta mie-

hille jo ensimmäisen työvuoden jälkeen. Sen sijaan naistoimittaja oli 1970-luvulla 

edelleen poikkeus toimittajan maskuliinisesta normista, mikä heijastui myös ural-

la etenemisen mahdollisuuksiin. Ruohon ja Torkkolan tekemän huomion mukai-

sesti päällikkötehtävät aukesivat naistoimittajille vasta sen jälkeen, kun he olivat 

vakuuttaneet muut kyvykkyydestään toimittajina.1626 

Aloitan alaluvun tarkastelemalla kotimaisen median päällikköporrasta puh-

taasti mies- ja naiskysymyksenä. Tämän jälkeen laajennan näkökulmaa ja esitän, 

ettei päällikköportaan sukupuolijakaumaa tulisi käyttää toimittajakunnan tasa-

arvoisuuden yksioikoisena mittarina. Lähestyn aihetta juttuja tekevän toimittajan 

ihanteen kautta. Luvun lopussa siirryn analysoimaan informanttien kertomuksista 

hahmottuneita uramalleja. Niiden avulla selvitän, oliko nais- ja miestoimittajilla 

erilaiset mahdollisuudet toteuttaa toimittajan ammattia 1960- ja 1970-lukujen 

Suomessa. Lähtökohtanani on ruotsalaisen sukupuolihistoriantutkija Christina 

                                                        
1625 Valaskivi 2007, 374–375. 
1626 Ruoho & Torkkola 2009, 15–16, 51. 
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Carlsson Wetterbergin huomio, jonka mukaan historiantutkimuksessa olisi otetta-

va huomioon menneisyyden naisten ja miesten erilaiset toimintamahdollisuu-

det1627. 

4.3.1 Naistoimittajien urahissi kiihtyy, mutta hitaasti 

Sanomalehdissä toimitukselliset tehtävät alkoivat eriytyä toisen maailmansodan 

jälkeen, jolloin toimittajien lisääntynyt määrä synnytti monilukuisen päällikkö-

portaan. Toimitusorganisaatioiden hierarkisoituminen oli erityisen nopeaa 1960-

luvulta lähtien, jolloin useimmissa sanomalehdissä siirryttiin useamman toimitus-

sihteerin käytäntöön. Toimituksiin syntyi myös uusina päällikkövirkoina toimi-

tuspäällikön ja uutispäällikön toimet.1628 

Toimituspäällikön työnkuva oli alussa vakiintumaton, mutta se koostui toimi-

tustyön suunnittelusta, työnjohdollisista tehtävistä ja lehden sisällön kehittämises-

tä. Suurimmissa lehdissä toimituspäällikkö ei yleensä osallistunut varsinaiseen 

toimitustyöhön vaan hänestä tuli päätoimittajan varahenkilö, joka valvoi toimi-

tuksen työskentelyä, huolehti työvuorolistoista, osallistui lehden sisällön valvon-

taan ja suunnitteluun sekä vastasi usein toimitusharjoittelijoiden ja kesätoimittaji-

en valinnoista. Toimituspäällikön asema päätoimittajasta seuraavana näkyi muun 

muassa siinä, ettei hän enää periaatteessa voinut kuulua Suomen Sanomalehti-

miesten Liittoon. 1960-luvulta alkaen palkattujen uutispäälliköiden tehtäväksi tuli 

puolestaan toimitusten käytännöntyön johtaminen, mikä tarkoitti töiden jakamis-

ta, työskentelyn valvomista ja lehteen tulevan aineiston käsittelyä. Uutispäällikön 

toimenkuva on kuitenkin vaihdellut eri lehdissä suuresti, ja osassa lehdistä toimi 

on ollut rinnastettavissa toimituspäällikön tehtävään. Useimmissa lehdissä uutis-

päällikkö on kuitenkin johtanut kotimaan osastoa. Esimerkiksi Helsingin Sano-

missa uutispäälliköiksi nimitettiin vuonna 1982 kotimaan ja ajankohtaisosaston 

päällikköjä, kun taas muiden osastojen johtajista käytettiin nimitystä esimies.1629 

Toimitustehtävien eriytyminen keskittyi kasvavaan sanomalehdistöön, mutta 

hierarkiaa kehitettiin pienemmässä mittakaavassa myös aikakauslehdissä ja Yleis-

radiossa.1630 Yhteisenä piirteenä eri joukkoviestimille oli se, että toimitusten sisäi-

sessä työnjaossa tehtävien eriytyminen hoidettiin sijoittamalla naistoimittajat 

uutistoimittajiksi ja siirtämällä heidän miespuoliset kollegansa uusiin esimiesteh-

                                                        
1627 Carlsson Wetterberg 1992, 39. 
1628 Keränen 1984, 122, 126. 
1629 Keränen 1984, 122–126. 
1630 Ks. esim. Malmberg 1991b, 272; Pernaa 2009, 67, 78–79. 
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täviin. Toimitustyön differentioitumiskehitystä tutkineen Esko Keräsen mukaan 

naistoimittajien verkkainen eteneminen johtotehtäviin oli kuitenkin selitettävissä 

heidän miestoimittajia vähäisemmällä kokemuksella. Keränen arvelikin vuonna 

1984 ilmestyneessä tutkimuksessaan naisten määrän kasvavan johtoportaan tehtä-

vissä, kunhan heidän keskimääräinen toimittajaikänsä nousee.1631 

Ruotsalaista mediaeliittiä tutkineen Monika Djerf-Pierren mukaan etenemi-

nen päällikkötehtäviin edellyttää useimmiten pitkää uraa reportterina.1632 Me-

diatutkijan huomio selittää osaltaan naisten vähäistä määrää median johtoportaas-

sa 1960- ja 1970-lukujen Suomessa. Kuten olen osoittanut tutkimuksen toisessa 

pääluvussa, valtaosa naistoimittajista oli nuoria, vasta alalle tulleita toimittajia. 

Voidaankin perustellusti väittää, ettei heille ollut vielä auennut mahdollisuuksia 

edetä hallinnollisiin tehtäviin. Samaan aikaan alalle tulleiden nuorten miestoimit-

tajien urapolut kuitenkin osoittavat, ettei pitkä ura ollut 1960- ja 1970-lukujen 

Suomessa välttämätön edellytys johtotehtäviin. Miestoimittaja saattoi edetä toimi-

tussihteeriksi hyvinkin lyhyen työkokemuksen jälkeen, ja saattoipa hän aloittaa 

vakituisen uransa suoraan pienen paikallislehden päätoimittajanakin1633. 

Myös ammatin myöhempi kehitys osoittaa, ettei naistoimittajien lukumäärän 

ja keskimääräisen työkokemuksen lisääntyminen ole suoraan kasvattanut johta-

vissa tehtävissä toimivien naisten määrää. Naiset ovat toki edenneet Keräsen tut-

kimuksen jälkeen niin toimitussihteereiksi, toimituspäälliköiksi, uutispäälliköiksi 

kuin maakunnallisten lehtien päätoimittajiksikin, mutta seitsenpäiväisissä sano-

malehdissä on 2000-luvun ensimmäisten kymmenen vuoden aikana toiminut 

ainoastaan kaksi vastaavaa naispäätoimittajaa1634. Näyttääkin siltä, että johtavat 

asemat nähtiin niin 1960- ja 1970-luvulla kuin sen jälkeen itsestään selvästi mas-

kuliinisesti merkittyinä tehtävinä, joihin miestoimittajan sukupuoli pätevöitti 

automaattisesti, mutta naisilla oli mahdollista edetä niihin vain poikkeustapauk-

sissa. Tästä johtuen miehet saattoivat tutkittuina vuosikymmeninä edetä toimitus-

ten terävimpään kärkeen lyhyenkin työkokemuksen jälkeen, kun taas naisilla 

pitkäkään ura ei toiminut takeena johtoasemiin. Miehillä oli myös paremmat 

                                                        
1631 Keränen 1984, 97. 
1632 Djerf-Pierre 2005, 274. 
1633 Ks. esim. kirjoitukset numerot 9 ja 13, miehiä. Ks. myös Pentti Kiipulan, Nils Rosbergin ja Raimo 
Vaiston haastattelut. SJLV94. SJLYA. 
1634 Lappalainen 2010, 1, 45. Ks. myös Ruoho & Torkkola 2010, 10. Tämän tutkimuksen viimeistely-
vaiheessa Riikka Venäläinen nimitettiin Helsingin Sanomien virkaa tekeväksi vastaavaksi päätoimitta-
jaksi. Nähtäväksi jää valitaanko hänet tehtävään vakituisesti. Ks. esim. ”Omistajan oikeudella”. (pk) 
Helsingin Sanomat 28.5.2013; Teemu Luukka, ”Luottamuspula toi uuden johtajan”. Helsingin Sano-
mat 28.5.2013. 
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mahdollisuudet neuvotella itselleen edulliset työskentelyolosuhteet, kun taas nai-

silla päätoimittajuuskaan ei taannut vastaavaa neuvotteluasemaa. Paikallislehden 

päätoimittajana työskennellyt nainen kertoi saaneensa puolta pienempää palkkaa 

kuin hänen seuraajakseen nimitetty mies1635. Toinen vastaaja joutui puolestaan 

tulemaan päätoimittajana toimeen edeltäjäänsä vähäisemmällä aputyövoimal-

la.1636 

Naisten eteneminen vaikeinta sanomalehdissä 

Suomen ensimmäinen naispäätoimittaja on tiettävästi ollut Maria Ramstedt, joka 

toimitti Savonlinna-lehteä miehensä kuoleman jälkeen vuosina 1889–1894.1637 

Ramstedtin nousussa sanomalehden päätoimittajaksi ei ollut kyse varsinaisesta 

urakehityksestä, vaan se noudatteli 1800-luvulle tyypillistä kaavaa, jossa toimi-

tusvastuu saattoi periytyä lehden teossa auttaneelle aviovaimolle miehen kuole-

man jälkeen.1638 Vastaavaa tehtäväkiertoa esiintyi 1900-luvun ensimmäisinä vuo-

sikymmeninä, jolloin Valma Kivitie nousi Savonmaan päätoimittajaksi miehensä 

kuoleman jälkeen vuonna 1926 ja Elina Mäki otti Pieksämäen Sanomat johtoonsa 

vuonna 1932.1639 

Toimitussihteereinä naistoimittajia käytettiin sanomalehdissä laajamittai-

semmin toisen maailmansodan aikana, jolloin naiset paikkasivat rintamalle joutu-

neita miehiä. Esimerkiksi vuonna 1941 toimittajanuransa kotimaan reportterina 

aloittanut Maija-Liisa Heini työskenteli sotavuosina Helsingin Sanomien toimi-

tussihteerinä,1640 ja Etelä-Suomen Sanomissa vastuu siirtyi vuonna 1942 Irja Jär-

viselle.1641 Miesten palattua rintamalta toimitusten työnjako palautui kuitenkin 

pian entiselleen ja vanhat asenteet palasivat pintaan. Helsingin Sanomien toimi-

tussihteeri Jopi Ruotsalaisen esimerkiksi piti toimitussihteerin tehtävää naiselle 

sopimattomana työn rasittavuuden takia. Vuonna 1949 pidetyssä Naistoimittajain 

Kerhon kokouksessa Ruotsalaisen kerrotaan esittäneen kantansa seuraavasti: 

                                                        
1635 Kirjoitus numero 22, nainen. 
1636 Kirjoitus numero 32, nainen. 
1637 Keränen 1984, 95; Zilliacus-Tikkanen 2005, 109. 
1638 Naisten työskentelystä miesten rinnalla lehden toimituksissa ks. esim. Zilliacus-Tikkanen 2005, 
165. 
1639 Yhteydet käyvät selville julkaistuista toimittajamatrikkeleista. Suomen sanomalehtimiehet 1925, 
90–91; Suomen sanomalehdistön matrikkeli 1937, 67, 107. 
1640 Maija-Liisa Heinin henkilökortti. SOA. PLA. Ks. myös haastattelu numero 12, nainen. 
1641 Onnela & Akkanen 1968, 206. 
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Toimitussihteeri Ruotsalainen oli sitä mieltä, että toimitussihteerin työ vaikut-

taa hyvinkin raskaasti hermokoneistoon, ja että miehet kykenevät paremmin 

kestämään työn painetta ja hermorasitusta, siksi hän katsoo miehen soveltu-

van paremmin toimitussihteeriksi.1642 

Kokoukseen osallistuneiden naistoimittajien mielestä naiset kunnioittivat liikaa 

miespuolisten kollegoidensa työtä ja pelkäsivät arvostelua. Lempi Hanhisalo kan-

nustikin kanssasisariaan yrittämään rohkeasti, koska ”ellei nainen uskalla käydä 

käsiksi myös toimitussihteerin tehtäviin, ei hänestä voi koskaan tulla suurta toi-

mittajaa.”1643 

Naistoimittajien mahdollisuudet edetä toimituksen johtotehtäviin paranivat 

1960-luvulla, jolloin esimerkiksi Sanoma Osakeyhtiössä alkoivat puhaltaa uudet 

tuulet Helsingin Sanomien päätoimittajaksi nimitetyn Aatos Erkon myötä. Muisti-

tiedon mukaan Erkko luotti naisten toimittajankykyihin ja halusi kokeilla, miten 

nämä pärjäisivät toimitussihteerin vaativassa tehtävässä1644. Koska kysymys oli 

naisen kokeiluluontoisesta nimittämisestä tehtävään, asema näyttää sopineen 

päätoimittajan mielessä kuitenkin ensisijaisesti miestoimittajille. Hän ei ollut 

mielikuvineen yksin. Yhteiskunnallisen Korkeakoulun sanomalehtiopin lehtori 

Pentti Salmelin esimerkiksi kommentoi vuonna 1962 naisten yhteiskunnallisesta 

asemasta käydyssä paneelikeskustelussa toimitussihteerinä toimineita naisia seu-

raavasti: 

Varjelkoon, kun ne ovat kymmenenkin vuotta olleet raskaassa yötyössä, niin 

kyllä heissä naista on vähän!1645 

Vaikka Salmelin näki naisilla olevan kykyjä suoriutua toimitussihteerin työstä, 

edellytti tehtävän hoitaminen heiltä maskuliinisesti määrittyneiden käyttäytymis-

tapojen omaksumista, minkä seurauksena he kadottivat naiseutensa. Salmelinin 

näkemyksessä nainen muuttui tehtävän myötä toisin sanoen sukupuolelleen epä-

tyypilliseksi henkilöksi, mikä siirsi hänet naisen kategorian ulkopuolelle. Varauk-

sellinen suhtautuminen naisten kykyihin ei ollut kuitenkaan yksinomaan suoma-

laiselle toimittajakunnalle leimallinen piirre. Myös ruotsalaisissa toimituksissa 

naisia alettiin kokeilla keskijohdollisissa tehtävissä vasta 1960-luvulla1646. 

                                                        
1642 Pöytäkirja Naistoimittajain Kerhon kokouksesta 24.10.1949. Ca:1. NTA. HKA. 
1643 Ibidem. 
1644 Haastattelu numero 12, nainen. 
1645 ”Naisista ja neekereistä”. Yykoo 11–12/1962, 15. 
1646 Berger 1977, 311. 
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Asenteiden lasikattoa pitivät yllä myös lehtien kustantajat, jotka etenkin 

1960-luvulla saattoivat vielä epäillä naistoimittajien kykyjä suoriutua johtavista 

tehtävistä. Päivi Malin-Perho on tutkimuksessaan kertonut esimerkin toimittaja-

naisesta, jonka nimitys paikallislehden päätoimittajaksi sai lehden johtokunnan 

jäsenen kommentoimaan valintaa seuraavasti: ”Kyllä se nyt on maailmanlopun 

merkki, kun nainen valitaan päätoimittajaksi.”1647 Omassa aineistossani vastaa-

vantyyppisen esimerkin kertoi Pohjois-Suomessa uransa tehnyt toimittajanainen 

kirjoittaessaan seuraavasti: 

Kun lehtien aluetoimituksiin tuli ns esimies-järjestelmä, sain kuulla, että tie-

tämättäni esimiesnimityksestä oli puhuttu ja siitä myös alustavasti sovittu 

toimistomme toisen toimittajan, vasta jonkin aikaa toimittajana olleen, aiem-

min myymäläapulaisena työskennelleen miehen kanssa. Minulta ei ollut ky-

sytty mitään. Otin yhteyden toimituksemme pääluottamusmieheen ja tieduste-

lin, eikö kummaltakin toimittajalta ole tarkoitus kysyä valmiutta esimiestoi-

mittajaksi (palkankorotus, työnkuvassa ei ratkaisevia muutoksia, siis varsin 

edullinen toimi). Jonkin päivän kuluttua päätoimittaja soitti minullekin ja ky-

syi mielipidettäni ”päätöksenteon pohjaksi”. Vastasin luonnollisesti myöntä-

västi, vaikka en paljoa odottanut tältä ilmiselvästi vain muodon vuoksi tehdyn 

kyselyn vaikutukselta. Kuulin myöhemmin eräältä lehden hallituksen jäsenel-

tä, että asiasta oli noussut kiista kokouksessa, nimenomaan sukupuoleni 

vuoksi. Hän paljasti, että työtäni ei kukaan kritisoinut, nimenomaan joidenkin 

hallituksen jäsenten puheenvuoroissa oli kyse siitä, että nainen ei voi olla 

pomo. Myös politiikan uutisoinnin (lehti oli tuolloin maalaisliitto/keskustan 

äänenkannattaja) pelättiin sotkevan alueen poliittisia kuvioita, jos naisesta 

tulisi esimiesasemassa oleva toimittaja.1648 

Kyse on yksittäisestä esimerkistä, mutta se tuo kiteytetysti esiin ne esteet, jotka 

naisen oli ainakin 1960-luvun Suomessa ylitettävä johtavaan asemaan edetäkseen. 

Tullakseen edes harkituksi tehtävään hänen oli ensinnäkin tuotava itsensä ja am-

mattitaitonsa päätöksentekijöiden tietoon. Toisin sanoen hänen oli osoitettava 

olevansa miehen veroinen sukupuolestaan huolimatta. Tämäkään ei yksinään 

riittänyt, vaan päätöksentekijöiden oli kyettävä ylittämään ennakkokäsityksensä 

naisten huonommista johtajankyvyistä. Vasta tämän jälkeen naisilla oli mahdolli-

suus tulla valituksi alansa johtaviin tehtäviin, mikä ei tarkoittanut, että heidän 

                                                        
1647 Malin-Perho 1995, 16. 
1648 Kirjoitus numero 7, nainen. 
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nimityksiinsä olisi automaattisesti suhtauduttu positiivisesti. Esimerkiksi yllä 

siteeratussa tapauksessa paikkaa havitellut miestoimittaja haki naisen nimittämi-

sen jälkeen siirtoa toiseen toimitukseen1649. Toinen naisinformantti puolestaan 

kertoi miespuolisen kollegansa lähteneen toimituksesta hänen toimitussihtee-

rinimityksensä jälkeen,1650 ja kolmannessa tapauksessa osaston johtoon nostettu 

toimittajanainen joutui kohtaamaan kanssatoimittajan töykeän asenteen.1651 Toi-

mittajakollegoiden ohella johtaviin tehtäviin ylenneiden naisten oli kyettävä ra-

kentamaan toimivat suhteet myös muiden toimituksellisten ryhmien kanssa. 1960-

luvulla toimitussihteerin tehtävän vastaanottanut naisinformantti kuvaili suhteiden 

luomisen merkitystä miesvaltaisen latomotyöntekijöiden joukon kanssa seuraa-

vasti: 

Se oli sellainen koneisto se latomo, että jos ne ei olis hyväksyneet toimitussih-

teeriä, niin kyllä lehti olis myöhästynyt. Mutta kun ne tykkäs minusta, kun 

mähän rakensin sinne heti suhteet niihin miehiin niin nehän autto mua koko 

ajan.1652 

Alalla 1960-luvun ensimmäisinä vuosina vallinneet käsitykset naisten toimitta-

jankyvyistä pohjasivat ajattelumalliin, jossa naiselle ja miehelle oli varattu suku-

puolelleen ominainen paikka. 1960-luvun kuluessa asenteet alkoivat kuitenkin 

vähitellen muuttua, ja 1970-luvulla naistoimittajat etenivät niin apulaisuutispääl-

liköiksi, uutispäälliköiksi kuin toimitussihteereiksikin.1653 Vuoden 1979 Kuka 

kukin on lehdistössä -teoksen mukaan nainen työskenteli toimitussihteerinä kai-

ken kaikkiaan 21 sanomalehdessä. Vaikka toimitussihteereistä miehiä oli samai-

sen teoksen mukaan 143, ja toimi oli siten edelleen selkeän miesvaltainen, voi-

daan naisten toimitussihteerinimityksiä pitää osoituksena toimitustyön asteittai-

sesta tasa-arvoistumisesta. Naistoimittajan palkkaaminen ei tarkoittanut kuiten-

kaan välttämättä sukupuolten kahtiajaolle pohjanneen sukupuolikäsityksen hyl-

käämistä, sillä perusteluina naispuolisen toimitussihteerin nimittämiseen saatettiin 

käyttää naisille sukupuolensa vuoksi ominaisina pidettyjä piirteitä, kuten tark-

kuutta ja tunnollisuutta1654. Tehtävään nimittämisen taustalla saattoi olla myös 

pyrkimys pistää liian näkyvästi vallinnutta työskentelykulttuuria kyseenalaistanut 

nainen aisoihin sitomalla hänet juttujen kirjoittamisen sijaan niiden käsittelemi-
                                                        
1649 Ibidem. 
1650 Haastattelu numero 7, nainen. 
1651 Kirjoitus numero 33, nainen. 
1652 Haastattelu numero 12, nainen. 
1653 Ks. esim. Kuka kukin on lehdistössä 1979, 3–67. 
1654 Ks. esim. kirjoitus numero 31, mies. 
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seen. Vasemmistolaisessa puoluelehdessä työskennellyt miestoimittaja esimerkik-

si kuvasi toimitussihteerin pestiä keinona hiljentää naistoimittaja, joka käyttäyty-

misellään horjutti toimituksessa vallinnutta työskentelykulttuuria. Hän kirjoitti 

seuraavasti: 

Toinen heistä oli alan ammattikoulutuksen saanut, erittäin pätevä ja voima-

kastahtoinen. Hänkään tuskin olisi päässyt lehteen töihin, ellei hänen mie-

hensä olisi työskennellyt vaikutusvaltaisessa asemassa kustantajajärjestössä. 

Tämä nainen oli hyvin itsenäinen ja määrätietoinen ja yritti väkisin raivata 

itselleen tilaa. Tämä ei toiminut miehisessä ilmapiirissä, niinpä hänestä var-

sin pian tehtiin toimitussihteeri. Näin hänet saatiin ikään kuin vaiennettua, 

pois kirjoitustyöstä - sihteerin työhön; juttujen editointiin ja lehden ulkoasun 

suunnitteluun.1655 

Etenemisessä ei tässä tapauksessa ollutkaan kysymys ammatillisen vallan lisään-

tymisestä vaan näennäisestä valtapositiosta, joka turvasi vallinneiden journalistis-

ten käytäntöjen säilymisen. Osaltaan kehitykseen vaikutti uusien päällikön tehtä-

vien perustaminen, joiden seurauksena toimitussihteerin työ menetti osan sille 

aikaisemmin kuuluneesta valta-asemastaan työnjohdollisten tehtävien siirryttyä 

toimitus- ja uutispäällikköportaisiin.1656 Toisin sanoen kyse oli 1970-luvulla alka-

neesta muutoksesta siinä, miten toimitussihteerin työ ymmärrettiin,1657 ei perintei-

siin sukupuoliodotuksiin nojanneiden käsitysten hylkäämisestä. 

Toimituspäällikön ja päätoimittajan vakanssit eivät auenneet naisille yhtä 

helposti, vaikka poikkeuksiakin toki esiintyi. Esimerkiksi Kaarina Helander nimi-

tettiin Kalevan uutispäälliköksi vuonna 19701658 ja myöhemmin – tämän tutki-

muksen ajallisen rajauksen jälkeen – lehden toiseksi toimituspäälliköksi.1659 Sata-

kunnan Kansan Oili Vuolas eteni jo 1970-luvun lopulla uutispäälliköstä toimitus-

päälliköksi.1660 Vuosina 1977–1979 naispuolisia toimituspäälliköitä työskenteli 

Vuolaksen ohella Hämeen Sanomien, Itä-Savon ja Uuden Ajan toimituksissa.1661 

                                                        
1655 Kirjoitus numero 4, mies. 
1656 Haastattelu numero 18, nainen; Pietilä 2008, 93–94. Ks. myös Keränen 1984, 118. 
1657 Ammattinimikkeiden sukupuolittuneiden merkitysten uudelleen tuottamisesta ks. esim. Halford & 
Leonard 2006, 22; Lorber 1994, 215–216. 
1658 Kalevan henkilökunta 1974. SKA. Ks. myös Kuka kukin on lehdistössä 1977, 20; Kuka kukin on 
lehdistössä 1978, 20; Kuka kukin on lehdistössä 1979, 20. 
1659 Haastattelut numerot 15 ja 35, naisia. 
1660 Kuka kukin on lehdistössä 1977, 49; Kuka kukin on lehdistössä 1978, 49; Kuka kukin on lehdistös-
sä 1979, 49. 
1661 Kuka kukin on lehdistössä 1977, 14, 18, 59; Kuka kukin on lehdistössä 1978, 14, 18, 59; Kuka 
kukin on lehdistössä 1979, 14, 18, 59. 
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Päätoimittajan asema avautui toimittajanaisille vieläkin vaivalloisemmin, sillä 

Marja Hernesniemen vuonna 1968 tekemän selvityksen mukaan sanomalehdistön 

päätoimittajien joukosta löytyi ainoastaan yksi nainen.1662 Edelleen vuonna 1970 

ainoastaan kolmessa alle kolme kertaa viikossa ilmestyneessä sanomalehdessä oli 

naispäätoimittaja: Nokian Uutisista vastasi Ritva Perttu, Salmetar-lehdestä Eeva 

Remes ja Uutis-Valjakosta Helvi Oksanen.1663 Lisäksi Maija-Liisa Heini kutsuttiin 

Ilta-Sanomien päätoimittajaksi, mitä tehtävää hän hoiti kolme vuotta ennen kuin 

siirtyi takaisin Helsingin Sanomiin poliittiseksi erikoistoimittajaksi vuonna 

1974.1664 

 

Kuva 7. Aikansa tähtitoimittaja Maija-Liisa Heini oli yksi Suomen ensimmäisistä nais-

puolisista päätoimittajista. Lähde: Maija-Liisa Heinin arkisto. KA. 

Mediamaailman sisällä tapahtuneesta asenteiden vähittäisestä muutoksesta kertoo 

se, että 1970-luvun kuluessa naispäätoimittajia nimitettiin Etelä-Suomen Sano-

miin, Lalliin, Suomenmaahan ja Etelä-Pohjanmaahan sekä ruotsinkielisessä leh-

                                                        
1662 Hernesniemi 1968, 7–8, 13. 
1663 Lista Sanomalehtien Liiton – Tidningarnas förbundin jäsenlehdistä. Suomen Lehdistö 3/1970, 65. 
1664 Maija-Liisa Heinin henkilökortti. SOA. PLA. Ks. myös Malmberg 2001a. 
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distössä Åbo Underrättelseriin ja Arbetarbladetiin.1665 Valtaosa päällikköasemiin 

nousseista naisista eteni urallaan kohoamalla oman lehden tai lehtitalon sisäisessä 

hierarkiassa.1666 Tässä suhteessa johtoasemaan edenneet naiset poikkesivat mies-

kollegoistaan, jotka saattoivat hakea kannuksia siirtymällä lehdestä ja päällikkö-

asemasta toiseen1667. Miestoimittajien kohdalla uralla eteneminen suosi toisin 

sanoen työpaikan vaihtamista, kun taas naisia palkittiin uskollisuudesta työnanta-

jaa kohtaan. Vastaavan huomion teki vuonna 1973 paikallislehtien toimittajia 

tutkinut Riitta Savolainen, jonka mukaan päätoimittajina ja toimitussihteereinä 

työskennelleet naiset olivat aloittaneet mieskollegoitaan todennäköisemmin uran-

sa rivitoimittajina1668. Myös Päivi Malin-Perhon tutkimuksessa valtaosa sanoma-

lehtien päällikköasemaan kohonneista naisista oli saavuttanut asemansa palvele-

malla samaa työnantajaa.1669 Iiris Ruohon ja Sinikka Torkkolan mukaan naistoi-

mittajat edustavatkin usein ahkeria osaajia, jotka etenevät pitkän työuran jälkeen 

tutun median sisällä, kun taas miestoimittajissa on enemmän uraloikkaajia, jotka 

rakentavat uraansa siirtymällä mediasta toiseen.1670 

Lojaalius ei välttämättä yksin riittänyt, sillä erään haastateltavan tie päällik-

kötehtävään aukeni vasta sen jälkeen, kun toimituksen nuoremmat miehet olivat 

käyttäneet sitä ponnahduslautanaan muihin lehtiin.1671 Kyse ei ollut yksinomaan 

toimittajakunnalle ominaisesta kehityksestä, sillä toimittajanaisen kokemus nou-

dattelee Kirsti Niskasen tekemää huomiota, jonka mukaan taloustieteilijä Karin 

Kockin urakehitys eteni vasta miesten siirryttyä hierarkiassa ylemmäs tai poistut-

tua muihin tehtäviin1672. Suomenmaan Heini Mankin tapaus puolestaan osoittaa, 

ettei vakiintunut asemakaan taannut naistoimittajille aina toivottua urakehitystä. 

Timo Mikkilän mukaan päätoimittajan viransijaisuutta hoitanut Mankki joutui 

                                                        
1665 Eeva Danielsson, ”Naisjournalistin asemasta virinnyt vilkas keskustelu: ’Ukot päättävät mitkä ovat 
uutisia’”. Sanomalehtimies – Journalisten 22/1978, 5, 7. 
1666 Kaikki naispuoliset päätoimittajat etenivät urallaan saman talon sisällä. Hierarkian alemmilla 
portailla nainen saattoi kuitenkin edetä myös suoraan johtotehtäviin. Ääriesimerkkinä aineistossa on 
maakunnallinen lehti, jossa vailla lehtikokemusta ollut nainen palkattiin toimituspäälliköksi tämän 
upseerimiehen kuoleman jälkeen. Kirjoitus numero 15, nainen. 
1667 Ks. esim. Eero Helkkulan, Allan Liuhalan ja Oiva Luhtaselan haastattelut. SJLV94. SJLYA; 
haastattelu numero 4, mies. Osa toimittajamiehistä eteni kuitenkin naiskollegoidensa tavoin saman 
lehtitalon sisällä. Ks. esim. Kalervo Lindströmin ja Vilho Halmeen haastattelut. SJLV94. SJLYA. 
1668 Savolainen 1974, 36. 
1669 Malin-Perho 1995, 62–63. 
1670 Ruoho & Torkkola 2009, 52. 
1671 Haastattelu numero 34, nainen. Myös Yleisradiossa työskennellyt naistoimittaja kertoi vastaavan-
laisesta menettelystä. Muistelijan mukaan toimituksen sihteeriporrasta täytettäessä katsottiin aina 
ensin, kuka miehistä olisi tehtävään sopiva. Haastattelu numero 30, nainen. 
1672 Niskanen 2007, 75. 
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pestiä täytettäessä antamaan tietä nuoremmalle miestoimittajalle, mikä Mikkilän 

tulkinnan mukaan katkeroitti Mankin ja erkaannutti hänet loppuvuosikseen muus-

ta toimituksesta.1673 

Naispäälliköiden suhteellisen osuuden kehitystä on mahdollista tarkastella 

Sanomalehtien Liiton jäsenlehdistään vuodesta 1974 lähtien julkaiseman listauk-

sen avulla. Esimerkiksi vuonna 1974 vastaavina päätoimittajina toimi neljä naista, 

kun päätoimittajien kokonaismäärä oli 99. Sen sijaan askelta matalammalle tasol-

le naisilla oli jo paremmat mahdollisuudet edetä, sillä varapäätoimittajan tai toi-

sen toimittajan nimikkeellä lehdissä oli yhteensä 41 henkilöä, joista naisia oli 

kahdeksan. Toisaalta toimituspäällikön toimi oli säilynyt miesvaltaisena, sillä 47 

toimituspäälliköstä ainoastaan kaksi oli naisia. Uutispäällikköinä naisia oli neljä, 

mikä oli jo melkein viidennes kaiken kaikkiaan 24 uutispäälliköstä. Muiden pääl-

likköasemien osalta vertailua on mahdotonta tehdä, koska lehdet ovat ilmoittaneet 

tietoja hyvin eri tavoin. Näyttää kuitenkin siltä, että kaikista päällikköviroista 

naisten oli helpointa edetä kulttuuriosaston johtoon, sillä otokseen kuului kaiken 

kaikkiaan viisi naispuolista kulttuuriosaston esimiestä. Toimitussihteerin nimik-

keellä listaukseen oli päässyt ainoastaan kolme naista, mutta luku ei kerro koko 

totuutta, sillä etenkin suurimmat sanomalehdet näyttävät jättäneen toimitussihtee-

rit päällikköportaan ulkopuolelle. Näin ollen ainoastaan murto-osa Sanomalehtien 

Liiton jäsenlehdistä oli kirjannut tietoihinsa myös toimitussihteerit.1674 

Vaikka naisilla oli 1970-luvulla aiempaa paremmat mahdollisuudet edetä 

päällikön tehtäviin, johtoportaan sukupuolijakauma muuttui tasaisemmaksi varsin 

hitaasti. Vuonna 1978 Sanomalehtimies – Journalisten -lehden pääkirjoituksessa 

saatettiinkin todeta naisia olevan sanomalehden päällikkötoimittajista vain noin 

10 prosenttia, kun samanaikaisesti heidän osuutensa SSL:n jäsenistöstä oli nous-

sut jo 41 prosenttiin.1675 Toisin sanoen 117 pää- tai varapäätoimittajasta, toimitus- 

tai uutispäälliköstä 14 oli naisia.1676 Lisättäessä edellä mainittujen päällikkötoi-

mittajien joukkoon toimitussihteerit ja toimitusten esimiehet nousi naisten osuus 

18 prosenttiin.1677 Verrattaessa tietoja Sanomalehtien Liiton vuonna 1978 teke-

mään listaukseen näyttää tilanne olleen vielä hieman karumpi. Yhteensä 191 pää- 

tai varapäätoimittajasta, toimitus- tai uutispäälliköstä ainoastaan 13 eli noin 7 

                                                        
1673 Mikkilä 2008, 270–272. 
1674 ”Suomen sanomalehdistö”. Suomen Lehdistö 12/1974, 13–40. 
1675 Naisten osuutta nostaa Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liiton jäsenistö, jossa naisten osuus 
oli huomattavasti suurempi kuin sanomalehtitoimittajien puolella. Tästä johtuen esitetyt prosenttiluvut 
eivät ole täysin suoraan verrannollisia. 
1676 ”Tasa-arvon harhat”. (pk) Sanomalehtimies – Journalisten 6/1978, 1. 
1677 Kuka kukin on lehdistössä 1978, 3–68. 
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prosenttia oli naisia. Otettaessa mukaan toimitussihteerit ja osastopäälliköt nousi 

naisten osuus vain muutaman prosenttiyksikön: kaikkiaan 242 päällikkötoimitta-

jasta naisia oli 21 eli 9 prosenttia.1678 Näyttäisikin siltä, että Suomen Lehdistössä 

julkaistuissa tiedoissa kaikki päällikköasemaan nousseet naiset – kuten eivät 

myöskään heidän miespuoliset kollegansa – olisi tulleet listatuiksi. Tiedoissa 

myös esiintyi poikkeamia eri vuosina, sillä esimerkiksi Lalli ilmoitti Eila Järnfor-

sin varapäätoimittajaksi vuonna 1978,1679 mutta vuoden 1979 listauksessa ainoas-

taan päätoimittaja Erkki Järnfors oli nimetty.1680 

Suomen Lehdistöön koottujen listausten tiedot eivät olleet yhteismitallisia Sa-

nomalehtimiehen pääkirjoituksessa käytetyn Kuka kukin on lehdistössä -julkaisun 

tietojen kanssa, mutta molemmat antavat samansuuntaisia tuloksia: naistoimittajat 

olivat aliedustettuina päällikkötehtävissä myös 1970-luvun viimeisinä vuosina. 

Aivan kovimmassa kärjessä eli pää- ja varapäätoimittajina naisten osuus oli jopa 

laskenut vuoden 1974 jälkeen: vuonna 1978 vastaavina päätoimittajina naisia oli 

enää kaksi ja varapäätoimittajinakin heidän määränsä oli laskenut neljään1681. 

Naisten mahdollisuudet edetä urallaan myös olivat erilaiset eri sanomalehdissä, ja 

naispäälliköt kasautuivat näin ollen pieneen osaan lehdistöä. Vuonna 1978 Sano-

malehtien Liiton kaiken kaikkiaan 97 jäsenlehdestä ainoastaan kaksikymmentä oli 

nimennyt päällikköportaaseensa kuuluneen naisen tai naisia1682. On kuitenkin 

syytä muistaa, että naisten eteneminen päällikköasemiin tapahtui Suomessa aikai-

semmin kuin esimerkiksi Norjassa, jossa vuonna 1983 tehdyn tutkimuksen mu-

kaan ainoastaan 3 prosenttia pääkaupunkiseudun ulkopuolella työskennelleistä 

päällikkötoimittajista oli naisia.1683 

Hieman yllättäen naistoimittajien eteneminen päällikkövirkoihin näyttäisi ol-

leen hankalinta suurissa sanomalehdissä. Kuka kukin on lehdistössä 1979  

-julkaisun mukaan valtaosa naispuolisista toimitussihteereistä ja uutispäälliköistä 

työskenteli keskisuurissa, 5–7-päivänä viikossa ilmestyneissä sanomalehdissä.1684 

                                                        
1678 ”Suomen sanomalehdistö 1978”. Suomen Lehdistö 9/1978, 3–41. 
1679 Ibidem. 
1680 ”Suomen sanomalehdistö 1979”. Suomen Lehdistö 9/1979, 3–41. 
1681 ”Suomen sanomalehdistö”. Suomen Lehdistö 12/1974, 13–40; ”Suomen sanomalehdistö 1978”. 
Suomen Lehdistö 9/1978, 3–41. 
1682 ”Suomen sanomalehdistö 1978”. Suomen Lehdistö 9/1978, 3–41. 
1683 Skard 1984, 88–89. 
1684 Naispuolisia uutispäälliköitä työskenteli esimerkiksi Ilkassa, Kansan Lehdessä ja Hangötidnin-
genissä. Toimitussihteereitä oli palkattu muun muassa Borgåbladetiin, Iisalmen Sanomiin, Lapin 
Kansaan ja Keskisuomalaiseen. Kuka kukin on lehdistössä 1979, 5, 10, 15–16, 21, 30, 36. 
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Levikiltään suurimmista lehdistä1685 ainoastaan Hufvudstadsbladet, Kaleva ja 

Uusi Suomi olivat palkanneet naisen yhdeksi toimitussihteereistään ja Kalevassa 

ja Suomen Sosialidemokraatissa työskenteli myös naispuolinen uutispäällikkö. 

Lisäksi Etelä-Suomen Sanomien toisena päätoimittajana vaikutti Eeva Rissanen. 

Sen sijaan Aamulehdessä, Helsingin Sanomissa, Maaseudun Tulevaisuudessa ja 

Turun Sanomissa vallitsi kaikkien johtavien virkojen suhteen edelleen täydellinen 

mieshegemonia.1686 Näyttääkin siltä, että riittävän suuri toimituskoko edisti nais-

toimittajien etenemistä. Sen sijaan levikiltään suurimmissa lehdissä päällikkö-

asemaan liittynyt suurempi valtapositio kääntyi viime kädessä naisia vastaan. 

Paikallislehdissä nainen ei 1970-luvulla ollut päätoimittajanakaan enää harvi-

naisuus. Riitta Savolaisen pro gradu -tutkimuksen mukaan 30 prosenttia paikallis-

lehtien toimittajista oli vuonna 1973 naisia ja kymmenessä lehdessä nainen oli 

myös päätoimittajana. Kyselyn vastaamishetkellä naisten osuus päällikkötoimitta-

jista oli 10 prosenttia,1687 mutta määrä kasvoi 1970-luvun kuluessa ja vuosikym-

menen lopulla naisia oli päällikkötoimittajista jo reilut 20 prosenttia.1688 Pirjo 

Santosen tekemien laskelmien mukaan lähes 80 eri paikallislehteä oli valinnut 

aikavälillä 1950–83 päätoimittajakseen naisen ja kaiken kaikkiaan 101 naistoimit-

tajaa oli toiminut kyseisessä tehtävässä. Useimmat naiset vastasivat kuitenkin 

lehdistä, jotka ilmestyivät kerran tai kahdesti viikossa, kun taas kolmesti tai use-

amman kerran viikossa ilmestyneissä lehdissä naispäätoimittaja oli edelleen har-

vinaisuus.1689 Sanomalehtien Liiton jäsenkunnasta pientä paikallislehteä edusti 

Uutis-Valjakko, jossa päätoimittajan lisäksi myös varapäätoimittaja sekä molem-

mat vakituiset toimittajat olivat naisia. Sen sijaan Etelä-Pohjanmaan Paula Hämä-

läinen oli harvinaisuus johtaessaan vastaavana päätoimittajana neljä kertaa viikos-

sa ilmestynyttä sanomalehteä.1690 

Sähköisellä puolella ja aikakauslehdissä johtotehtävät sukupuolittuneita 

Naistenlehti Anna esitteli vuonna 1966 Yleisradion ajankohtaistoimituksen toimi-

tussihteeri Eila Rantasen lukijoilleen seuraavaan tapaan: 

                                                        
1685 Ks. taulukko ”Sanomalehdet levikin mukaisessa suuruusjärjestyksessä 1978”. Suomen Lehdistö 5–
6/1979, 20. 
1686 Kuka kukin on lehdistössä 1979, 3–67. 
1687 Savolainen 1974, 36–37. 
1688 Eeva Danielsson, ”Naisjournalistin asemasta virinnyt vilkas keskustelu: ’Ukot päättävät mitkä ovat 
uutisia’”. Sanomalehtimies – Journalisten 22/1978, 5, 7. 
1689 Santonen 1985, 201. 
1690 ”Suomen sanomalehdistö”. Suomen Lehdistö 12/1974, 14, 35. 
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Nainenko toimitussihteerinä ajankohtaisessa, eipä juuri muualla kuin meillä. 

Muualla ne ovat tärkeitä tyyppejä – ja miehiä.1691 

Toimitussihteerin tehtävää korkeammista pesteistä toimittajanaisten oli 1960-

luvun Yleisradiossa edes turha haaveilla, mihin kiinnitettiin huomiota myös aika-

laisteksteissä.1692 Tilanne alkoi kuitenkin muuttua 1970-luvulle tultaessa, ja vuo-

sikymmenen edetessä radion ja television parissa työskennelleet toimittajanaiset 

näyttävät saavuttaneen sanomalehdissä työskennelleitä kollegoitaan vahvemman 

jalansijan toimitusten päällikköportaasta. Esimerkiksi vuonna 1973 julkaistussa 

Kuka kukin on radiossa ja televisiossa -kirjasessa kaiken kaikkiaan kahdeksan 

Yleisradion toimittajanaista oli edennyt toimituspäällikköasemaan, mikä tarkoitti 

21 prosenttia yhtiön 39 toimituspäälliköstä. On kuitenkin syytä ottaa huomioon, 

että valtaosalla sähköisen puolen naispäälliköistä työnkuvat sijoittuivat perheen, 

kulttuurin, lasten tai kieltenopetusten aloille. Esimerkiksi perheradion päällikkönä 

oli Yleisradiossa toiminut vuodesta 1965 lähtien Asta Heickell,1693 lasten ohjelmia 

luotsasi Lea Pennanen, ja kieltenopetus kuului Meri Riutun valtapiiriin.1694 Vas-

taava jako näkyi kaupallisen television puolella, jossa vuonna 1965 Mainostelevi-

sion palkkalistoille siirtynyt Kyllikki Stenros (myöh. Virolainen) oli perheohjel-

mien jaoksen päällikkönä ainoa kanavan naispäälliköistä.1695 Naispäälliköiden 

keskittyminen feminiinisiksi mielletyille osastoille ei ollut 1960- ja 1970-luvulla 

mitenkään poikkeavaa, sillä myös Ruotsin televisiossa naiset saivat näkyvämmän 

aseman ainoastaan lasten- ja nuorten sekä perheohjelmien toimituksissa.1696 

Johtoviroissa vallinneesta kahtiajaosta huolimatta muutamien toimittajanais-

ten onnistui nousta myös maskuliinisemmin määrittyneissä toimitustehtävissä 

johtaviin asemiin. Nousujohteisimman uran lienee tehnyt ruotsinkielisen uutis-

toimituksen toimituspäälliköksi vuonna 1971 valittu Astrid Gartz,1697 joka toimit-

taja Eeva Keinäsen kirjoittamassa artikkelissa näyttäytyi asiallisena ja hillittynä 

työnarkomaanina.1698 Toimittajakollegoiden suhtautumista Gartzin valintaan ku-

vattiin Katso-lehdessä seuraavasti: 

                                                        
1691 Tuula Saarikoski, ”Päivätarjotin. Päivän peili. Ajankohtainen studio”. Anna 17/1966, 44–45. 
1692 Liisa Knuuti, ”Naisen asema Pasilassa. Onko nainen vain koristus televisiossa?”. Katso 46/1968, 
8–9; Irma Soinio, ”Naiset Yleisradion johtopaikoilla”. Antenni 2/1970, 8–9.  
1693 Haastattelu numero 21, nainen. 
1694 Kuka kukin on radiossa ja televisiossa 1973, 27, 30. 
1695 Hanski 2001, 176. 
1696 Djerf-Pierre 2007, 89. 
1697 ”Katso katselee”. Katso 39/1971, 12. 
1698 Eeva Keinänen, ”Astridin uutiset”. Eeva 5/1971, 126–127. 
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Se on Astrid, sanoivat kollegat puolitoista vuotta sitten pohdittaessa, kuka pe-

rii toimituspäällikön viran ruotsinkielisessä uutistoimituksessa kun Harry 

Granberg lähti päätoimittajaksi. Pahuksen pätevä tyttö… Ja pystyvä… Vir-

kaan nimitettiin pätevä ja pystyvä.1699 

Televisiouutisten toimituspäällikön tehtävä ei ollut 1970-luvun Suomessa vielä 

naistoimittajalle tavanomainen tehtävä, ja se näyttäisi olleen poikkeuksellista 

myös kansainvälisesti. Esimerkiksi Ruotsin televisiossa uutiset säilyivät täysin 

miesten hallitsemana alueena koko 1970-luvun1700. Gartzin pätevyyden ja pysty-

vyyden ohella toimittajanaisen valintaan toimituspäälliköksi lieneekin vaikuttanut 

myös Yleisradion ruotsinkielisen ohjelmayksikön johtajan Christoffer Schildtin 

avoimempi suhtautuminen naisten uralla etenemiseen1701. Jo 1970-luvun alussa 

ruotsinkielisen ohjelmayksikön televisio-ohjelmien ohjelmapäälliköksi oli nimi-

tetty nainen, kulttuuritoimittajana uransa aloittanut Joan Harms,1702 joka oli koko 

1970-luvun ajan korkeimpaan Yleisradiovirkaan yltänyt nainen.1703 Ruotsinkieli-

nen teatteriosasto kuului puolestaan niihin Yleisradion osastoihin, joilla oli nais-

päällikkö jo 1960-luvulla.1704 Suomenkielisellä puolella kirjallisuustoimittaja 

Mirjam Polkunen nimitettiin vastaavaan asemaan vuonna 1975.1705 

Tulkinta naisten urakierroissa ja päällikköportaan suhtautumistavoissa esiin-

tyneistä eroista suomen- ja ruotsinkielisten ohjelmayksikköjen välillä saa tukea 

vuonna 1982 toteutetusta tutkimuksesta. Sen mukaan TV-Nyttin sukupuolija-

kauma oli Yleisradion pääuutisia huomattavasti tasaisempi. Suomenkielisellä 

puolella 31 toimittajasta naisia oli viisi, kun taas ruotsinkielisellä puolella naisia 

oli puolet sen 16 toimittajasta. TV-Nyttissä oli nainen myös virkaatekevänä toimi-

tuspäällikkönä, ja kaikki toimitussihteerit olivat naisia. Pääuutisten puolella kaik-

ki johtavat virat olivat miesten käsissä.1706 Tämä ei tarkoittanut kuitenkaan sitä, 

ettei kehitystä olisi tapahtunut myös suomenkielisen ohjelmayksikön puolella. 

Vuonna 1977 Katso-lehdessä saatettiin uutisoida naisia olevan Yleisradion johto-

                                                        
1699 Leena Järstä, ”Minulla on verenpaine kuin 90-vuotiaalla sanoo Astrid Gartz”. Katso 30/1971, 12–
13. 
1700 Djerf-Pierre 2007, 89. 
1701 Ks. esim. haastattelu numero 19, nainen. 
1702 Riitta Tulonen, ”Kiistakapula”. Anna 44/1970, 26–27. 
1703 Ks. julkaisut Kuka kukin on radiossa ja televisiossa 1973–1979. 
1704 Irma Soinio, ”Naiset Yleisradion johtopaikoilla”. Antenni 2/1970, 8–9. 
1705 Kuka kukin on radiossa ja televisiossa 1974, 30; Kuka kukin on radiossa ja televisiossa 1975, 32. 
Ks. myös Riitta Wikström, ”Uusi teatterinjohtaja: Kiitos televisiolle viihteestä radio voi pysyä asias-
sa”. Katso 16/1975, 59. 
1706 Holopainen et al. 1983, 9. 
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viroissa jo täysi tusina, kun uusimpana tähän kaartiin liittyi Radio1:n viihdeoh-

jelmien toimituspäälliköksi nimitetty Aino-Liisa Raine.1707 Vuoden 1979 Kuka 

kukin on radiossa ja televisiossa -julkaisussa naispäälliköiden määrä oli noussut 

13:een. Naispäälliköiden toimenkuva oli myös laajentunut, sillä heidän joukkoon-

sa kuuluivat radion uutistoimituksen toimitussihteerin tehtävästä Hämeen alue-

keskuksen päälliköksi vuonna 1975 nimitetty Helvi Kolehmainen1708 ja Radio1:n 

yhteiskunnallisen toimituksen toimituspäällikkö Terttu Lehmuskoski. Pienemmäl-

lä organisaatiolla toimineessa Mainostelevisiossa kehitys ei kuitenkaan ollut oh-

jelmatoiminnan osalta edennyt yhtä suotuisasti, sillä vuonna 1979 perheohjelmien 

jaoksen toimituspäällikön tehtävä oli edelleen ainoa naistoimittajalle annettu pääl-

likkötason tehtävä. Yhtiön muissa tehtävissä naiset olivat kuitenkaan nousseet 

päällikön ja apulaispäällikön tehtäviin,1709 jotka olivat vielä vuonna 1973 olleet 

kaikki miesten hallussa.1710 

Päällikkötehtäviin nousseiden naisten määrän tasaisesta kasvusta huolimatta 

radion ja television ylimmät johtopaikat säilyivät yksinoikeudella miesten käsissä, 

mikä piti yllä johtamiskulttuurin maskuliinisuutta. Tämä näkyi esimerkiksi An-

tennissa ja Katsossa julkaistuissa ylimmän johdon henkilöhaastatteluissa1711. 

TV1:n johtoon vuonna 1975 valitun Sakari Kiurun kerrottiin olevan hiljainen, 

mutta määrätietoinen mies. Maskuliinisuutta korostettiin myös Kiurun urakehi-

tyksellä, joka oli edennyt ripeästi haasteesta toiseen.1712 TV2:n Pertti Paloheimon 

kerrottiin puolestaan olevan nopea päätöksissään. Lisäksi hän oli mies, joka tiesi 

mitä tahtoi ja toi sen myös esiin.1713 Parhaiten maskuliinisuuden ja johtajan viran 

vaatimien ominaisuuksien välinen yhteys kävi kuitenkin ilmi Antennin vuonna 

1970 julkaisemasta TV2:n ajanviete-, nuorten- ja lastenohjelmien päällikön Pertti 

Nättilän haastattelusta. Toimittaja Riitta Mäkelän kirjoittaman jutun alku kuului 

seuraavasti: ”Onkohan sellainen mies, josta kaikki pitävät liian kiltti ison ohjel-

                                                        
1707 Esko Mustonen, ”Tusina naisia YLEn johdossa. Uusi viihdepäällikkö Aino-Liisa Raine kaipaa 
satiiria viihteeseen”. Katso 43/1977, 58–59. 
1708 Kuka kukin on radiossa ja televisiossa 1974, 19; Kuka kukin on radiossa ja televisiossa 1975, 15. 
1709 Kuka kukin on radiossa ja televisiossa 1979, 3–54. 
1710 Kuka kukin on radiossa ja televisiossa 1973, 48–49. 
1711 Ks. esim. Heikki Kataja, ”Pekka Silvola. Yleisradion kolmas mies”. Antenni 5/1970, 4–5; Marjatta 
Le Louarn, ”Silviksen aika”. Antenni 23/1970, 2–3; Amalia, ”Radion uudet pomot”. Antenni 26/1970, 
4–5. 
1712 Anna Kerttu Wiik, ”Kauppamies ja runojen ystävä Sakari Kiuru. Hän vaatii hyvää makua, mutta ei 
sensuroi”. Katso 3/1975, 4–5. 
1713 Esko Mustonen, ”Näpertelijöitä sormille. Kurssi muuttuu vakuuttaa Kakkosen uusi pomo Pertti 
Paloheimo”. Katso 4/1975, 54–57. 
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maosaston johtoon?”1714 Itse jutussa toimittaja ei vastannut kysymykseen, mutta 

rivien välistä voi lukea kaikkien pitämän Nättilän olleen toimittajan mielestä 

kaikkea muuta kuin kilpailukykyisen ohjelmaosaston vaatima jämerä johtaja. 

Nättilän puolustusyrityksistä huolimatta toimittaja antoi kakkosverkon ohjelma-

toiminnasta passiivisen ja kaavoihin kangistuneen kuvan. Ykkösverkon varjoon 

jäänyttä kanavan ohjelmatoimintaa kuvanneen jutun loppuun kirjoitettu kritiikki 

kohdentui suoraan Nättilään: 

Ei silloin riitä, että jäädään kädet ristissä odottamaan, että uusi ja kymmenen 

vuoden takaisia parempi idea yht’äkkiä tupsahtaisi taivaalta. Ja katsojat yhtä 

äkkiä oppisivat käyttämään katsojanvalitsijaa.1715 

Parhaimmat etenemismahdollisuudet naistoimittajille avautuivatkin aikakausleh-

distössä. Esimerkiksi vuonna 1961 naisten osuus kaikista päällikköviroista oli 

Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liiton jäsenistössä jo 24 prosenttia,1716 ja 

vakinaisissa toimittajissa oli naisia ja miehiä yhtä paljon.1717 Erityisesti naisten-

lehdet tarjosivat työskentely-ympäristön, joka avasi toimittajanaisille mahdolli-

suuksia edetä hyvinkin nopeasti toimitussihteeriksi, toimituspäälliköksi ja pää-

toimittajaksi.1718 Yleisaikakauslehdissä toimitustehtävien sukupuolittuneet raken-

teet pitivät sen sijaan pintansa, vaikka esimerkiksi Kirsti Lyytikäinen palkattiin 

Seuran toimitussihteeriksi jo vuonna 1954, ja Apuun nimitettiin toimituspäälli-

köksi Ritva-Liisa Relander vuonna 1969 sekä toiseksi päätoimittajaksi Ulla Les-

kinen vuonna 1979.1719 Yleisaikakauslehtien miesvaltaisuus näkyi esimerkiksi 

SAL:n vuoden 1973 jäsenluettelossa. Naisten osuus nousi tuolloin ensimmäistä 

kertaa miesjäsenten määrää suuremmaksi, ja myös heidän osuutensa päätoimitta-

jista, toimituspäälliköistä ja toimitussihteereistä oli jo 47 prosenttia. Yleisaika-

kauslehdissä naisista työskenteli kuitenkin vain murto-osa, ja valtaosa oli edennyt 

johtotehtäviin järjestölehdissä tai naisille tarkoitetuissa julkaisuissa. Esimerkiksi 

yhdeksästä toimituspäällikkönaisesta ainoastaan kaksi työskenteli yleisaikakaus-

lehdissä: Avun Ritva-Liisa Relander ja Suomen Kuvalehden Irma Heydeman. 

                                                        
1714 Riitta Mäkelä, ”Parrakas mutta kaukana radikaalista”. Antenni 15/1970, 4–5. 
1715 Ibidem. 
1716 Päällikkötoimittajista naisia oli 16 ja miehiä 52. Urpo Virkkunen, ”SAL tilastojen valossa”. Aika-
kauslehden Toimittaja 6/1961, 10. 
1717 Urpo Virkkunen, ”SAL tilastojen valossa”. Aikakauslehden Toimittaja 6/1961, 10. 
1718 Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita Anja Tuominen, joka aloitti uransa vuonna 1957 uutisten 
vastaanottajana ja toimittajana Uudessa Suomessa. Vuonna 1963 hänet nimitettiin Uuden Viuhkan 
toimitussihteeriksi, ja tämän jälkeen Tuomi teki menestyksekkään uran lukuisten naisille suunnattujen 
lehtien toimitussihteerinä, toimituspäällikkönä ja päätoimittajana. Numminen 2003, 230. 
1719 Numminen 2003, 93, 155, 323. 
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Vieläkin selvemmin aikakauslehdistön jakautuminen sukupuolen mukaan näkyi 

toimitussihteeriportaassa, johon yli puolet naispäälliköistä kuului. Tässäkin ryh-

mässä yleisaikakauslehtiin oli sijoittunut ainoastaan Seuran Anna-Maija Oksanen 

ja Viikkosanomien Kerttu Saarela, kun toimitussihteereinä oli kaiken kaikkiaan 44 

naista.1720 Naistoimittajien näkemisestä sukupuolensa edustajana kertoo myös 

kirjoituskutsuun vastanneen toimittajan kertomus siitä, kuinka häneltä evättiin 

erään yleisaikakauslehden toimituspäällikön toimi. Syynä tähän oli, etteivät leh-

den molemmat toimituspäälliköt voineet olla naisia.1721 

4.3.2 Aikalaisteksteissä otetaan kantaa urakehityksen esteisiin 

1960-luvulla alkanut roolikeskustelu horjutti päällikkötehtävien ja maskuliinisuu-

den välistä kytköstä, eivätkä kaikki toimittajat ottaneet miesten ylivaltaa enää 

itsestäänselvyytenä. Kriittistä keskustelua heräteltiin muun muassa Katsossa, 

jossa julkaistiin jo vuonna 1968 naisen asemaa Pasilassa pohtinut artikkeli. Liisa 

Knuuti kirjoitti, että kolmasosa Yleisradion toimittajista oli naisia, neljä heistä 

asemaltaan toimituspäälliköstä seuraavia. Mainostelevisiossa naistyöntekijöiden 

osuus oli kirjoituksen mukaan lähes puolet, mutta valtaosa heistä työskenteli kuu-

luttajina, kuvaussihteereinä, sihteereinä ja konekirjoittajina. Jutun ingressissä 

kysyttiinkin raflaavasti: ”Onko meidän johtava tiedotusvälineemme nykyisellään 

miesten maailma, jossa naisia tarvitaan vain ruudun kaunistajina ja mykkinä 

mannekiineina, joiden todellinen kyvykkyys ei pääse oikeuksiinsa?” Vastausta 

kysymykseen toimittaja Knuuti haki Yleisradion ulkomaanosaston päälliköltä 

Saara Palmgrenilta, Mainostelevision perheohjelmien jaoksen päälliköltä Kyllikki 

Stenrosilta ja Yleisradion ajankohtaistoimituksen ainoalta naistoimittajalta Riit-

tasisko Jukkala-Benischiltä.1722 

Ainokaisen asemastaan huolimatta Liisa Knuutin haastattelemat naiset ker-

toivat tuntevansa olonsa tasaveroisiksi miespuolisten kollegoidensa rinnalla. Poh-

tiessaan asemaansa toimitusten hierarkiassa naiset tosin tunnustivat sähköisen 

median olevan miesten hallitsema maailma. Selittäessään naistoimittajien vähäistä 

edustusta johtoportaassa naiset kuitenkin erosivat näkemyksiltään toisistaan. 

Nuorta polvea edustaneen Jukkala-Benischin vastaus antoi olettaa, että hänen 

mielestään televisiossa ei arvostettu naisten henkisiä kykyjä, mistä johtuen johta-

                                                        
1720 ”SAL:n jäsenet 1973”. Aikakauslehden Toimittaja 1/1973, 3–34. 
1721 Kirjoitus numero 18, nainen. 
1722 Liisa Knuuti, ”Naisen asema Pasilassa. Onko nainen vain koristus televisiossa?”. Katso 46/1968, 
8–9. 
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vat tehtävät säilyvät naisten ulottumattomissa. Osittain samoilla linjoilla oli Kyl-

likki Stenros, jonka mukaan urapolkujen sukupuolittuneisuus oli kiinni miehistä, 

jotka estivät naisten pääsyn johtaviin tehtäviin. Stenros kuvaili tilannetta seuraa-

vasti: 

Miesten maailmahan se on, miehet tietysti valitsevat johtaviin virkoihin mie-

hiä, koska tietävät, että naiselle merkitsee paljon myös perheen hyvinvointi ja 

silloin saattaa leipätyö jäädä toiselle sijalle.1723 

Stenrosille jako naisten ja miesten toimialoihin oli luonnollista, kun taas Jukkala-

Benischin mukaan naisten ja miesten aiheita tai työtehtäviä ei tulisi erotella. 

Kaikkein perinteisimmän näkemyksen esitti kuitenkin Saara Palmgren, jonka 

mukaan naiset olivat itse aiheuttaneet passiivisuudellaan johtotehtävien sukupuo-

livinouman. Vastaavan mielipiteen Palmgren esitti kaksi vuotta myöhemmin, kun 

Antenni julkaisi naisen asemaa Yleisradiossa käsitelleen artikkelin. Tällä kertaa 

Palmgren ei ollut kuitenkaan yksin vaan myös Yleisradion pääjohtaja Erkki Raa-

tikainen esitti naisten puuttumisen johtopaikoilta olleen seurausta heidän omasta 

haluttomuudestaan hakeutua kyseisiin tehtäviin.1724 Palmgren ja Raatikainen no-

jasivatkin usein käytettyyn argumenttiin, jolla johtotehtävien keskittymistä mie-

hille on selitetty.1725 Palmgren myös huomautti molemmissa haastatteluissa, ettei 

nainen hänen mielestään sopinut kaikkiin tehtäviin, kuten talous- ja teknisen joh-

tajan virkoihin. Antennissa samoilla linjoilla oli Yleisradion hallintojohtaja L. H. 

Vennola. Sen sijaan, että haastateltavat olisivat kiinnittäneet huomiota Yleisradio-

organisaatiossa vallinneisiin, sukupuolten epätasa-arvoa tuottaneisiin rakenteisiin, 

he toisin sanoen vierittivät syyn johtotehtävien miesvaltaisuudesta naisten harteil-

le. Näkemysten taustalla oli nähtävissä myös 1960- ja 1970-lukujen taitteen suo-

malaisessa yhteiskunnassa vallinneet käsitykset naisen ja miehen rooleista. Vaik-

ka roolikeskustelua oli käyty jo usean vuoden ajan,1726 naisten eteneminen toimi-

tusten johtoon tyssäsi usein siihen, ettei heitä yksinkertaisesti osattu vielä ajatella 

päällikkötehtäviin. Aluetoimituksen päällikön asemaa itselleen odottanut, lasikat-

toon törmännyt toimittajanainen kuvaili päällikkönsä perustelleen nuoren ja am-

matillisesti kokemattomamman miehen valintaa tehtävään seuraavasti: 

XY sanoi minulle myöhemmin – kun olin jo leppynyt tyrmistyksestäni ja uudet 

tuulet alkaneet puhaltaa – ettei hänelle tullut mieleenkään vielä 1970-luvun 
                                                        
1723 Ibidem. 
1724 Irma Soinio, ”Naiset Yleisradion johtopaikoilla”. Antenni 2/1970, 8–9. 
1725 Ks. esim. Ruoho & Torkkola 2009, 24; Lappalainen 2010, 156–157. 
1726 Ks. esim. Mickwitz 2008, 25–27. 
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alussa nimittää naista X:n aluetoimituksen päälliköksi, vaikka tuon päällikön 

päällä istui vielä korkea herra, aluepäällikkö.1727 

Erityisen kipakasti naistoimittajien urakehityksen lohduttomuuteen ottivat kantaa 

aikakauslehdentoimittajat. Jertta Roos esimerkiksi huomioi vuonna 1968 kirjoit-

tamassaan mielipidetekstissä yleisaikakauslehtien olevan edelleen miesten hallit-

sema maailma. Merkittävää tässä oli Roosin mukaan se, että yleisaikakauslehtien 

toimitushierarkia oli pidemmälle kehittynyt kuin naistenlehtien toimituskokoon-

panot, jotka koostuivat yksioikoisesti päätoimittajasta, toimitussihteereistä ja 

toimittajista. Yleisaikakauslehdissä oli toisin sanoen enemmän mahdollisuuksia 

edetä. Vaikka Roos ei suoraan syyttänyt kustantajia naistoimittajien uramahdolli-

suuksien rajoittamisesta, hän lopetti kirjoituksensa napakkaan kritiikkiin: 

Jokainen tietää ettei huipulla ole paljon tilaa, mutta naistoimittajan on alis-

tuttava tasangon edessä, huippua ei edes ole.1728 

Naisten urakierron hitauteen tarttui myös Helena Vehkaoja, joka kysyi, miksi 

naisten sijoittuminen toimituksellisiin johtotehtäviin oli edelleen harvinaista. 

Vehkaoja nojasi kirjoituksessaan Aikakauslehden Toimittajan numerossa 1/1969 

julkaistuun jäsenluetteloon, jonka perusteella tekemiensä laskelmien mukaan hän 

osoitti naisten hallitsevan vain 28 prosenttia aikakauslehtien johtotehtävistä, vaik-

ka heidän osuutensa Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liiton jäsenistä oli 46 

prosenttia. Kaikista liiton miesjäsenistä johtotehtävissä oli Vehkaojan mukaan 42 

prosenttia. Edelleen miehet pitivät kirjoittajan mukaan hallussaan 64 prosenttia 

kaikista aikakauslehtien johtotehtävistä, kun taas naisille jäi ainoastaan 36 pro-

senttia. Ainoa johtotehtävä, jossa naistoimittajat muodostivat enemmistön, oli 

toimitussihteerin toimi.1729 

Vehkaojan teksti tarjoaa yhden ikkunan kurkistaa toimittajakunnassa vallin-

neisiin asenteisiin, sillä rivien välistä on luettavissa ristiriitaisia näkemyksiä. Ne 

kertovat toimittajanaisten tasapainoilusta vallinneiden sukupuolikäsitysten ja 

ammatillisen kunnianhimon välimaastossa. Yhtäältä Vehkaoja suhtautui kirjoituk-

sessaan kriittisesti johtoportaan epätasaiseen sukupuolijakaumaan, toisaalta hän 

esitti naisten aliedustuksen johtavissa tehtävissä olleen seurausta heidän kunnian-

himon puutteestaan. Kirjoituksen taustalla vaikuttikin samankaltainen ajatteluta-

                                                        
1727 Kirjoitus numero 35, nainen. 
1728 Jertta Roos, ”Tina kulta köyhän miehen, vaski vaivaisen hopea”. Aikakauslehden Toimittaja 
3/1968, 8–9. 
1729 Helena Vehkaoja, ”Nainen tyytyy vähempäänkin – miksi?”. Aikakauslehden Toimittaja 3–4/1969, 
26–29. 
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pa, joka tuli sähköisen median puolella esiin Saara Palmgrenin ja Erkki Raatikai-

sen kommenteista: naiset etsikööt syytä urakehityksen pysähtymiseen itsestään, ei 

median rakenteista. Ajan sukupuolikäsitys näkyi myös Vehkaojan artikkeliaan 

varten haastattelemien media-alan ammattilaisten kommenteissa, joissa korostui-

vat naiseuden sosiaaliset ja kulttuuriset merkitykset. Esimerkiksi A-lehtien kus-

tannusjohtaja Olli Lyytikäinen argumentoi naisilla olevan periaatteessa yhtäläiset 

mahdollisuudet edetä uralla kuin miehillä. Käytännössä mahdollisuuksia rajoitti-

vat hänen mukaansa kuitenkin äitiyslomat sekä kodinhoitovelvoitteet, jotka vai-

keuttivat toimimista vastuunalaisissa tehtävissä. Pirkan toimitussihteeri Liisa 

Tuutti puolestaan selitti naisten vaatimattomampia tehtäviä sillä, että he eivät 

olleet antaneet aihetta luottamukseen vaativien tehtävien hoidossa. Edelleen Ee-

van päätoimittajaksi nimitetty Sirkku Uusitalo nosti keskusteluun mukaan nais-

toimittajien turvallisuushakuisuuden argumentoidessaan seuraavasti: 

Nainen arvostaa enemmän turvallisuutta kuin haukkatilanteita, joissa joutuu 

puolustautumaan. Mies sen sijaan on tottunut taistelemaan miltei joka tilan-

teessa. Turvallisuuden takia nainen tyytyy vaatimattomampaan tehtävään ja 

pienempään palkkaan kuin mies.1730 

Sanomalehtimies – Journalisten -lehdessä päällikköportaan miesvaltaisuuteen 

alettiin kiinnittää huomiota vasta 1970-luvulla. Keskustelussa esitetyt äänenpainot 

myös poikkesivat selkeästi edellisen vuosikymmenen perusteluista, ja näyttää 

siltä, että 1960-luvun lopulla alkanut debatti naisen rooleista oli johtanut ajattelu-

tavan muutokseen. 1970-luvun argumentit edustivat jo modernia tasa-

arvodiskurssia, jossa syytä naispäälliköiden vähäiseen määrään ei haettu enää 

heistä itsestään. Esimerkiksi vuonna 1978 pääkirjoituksessa otettiin kantaa seu-

raavasti: 

Päällikköportaaseen on naisista vain harva yltänyt, se pitää paikkansa. Mut-

ta on vaikea uskoa sen johtuvan vastuun pakoilemisesta. Syynä ei myöskään 

voi olla naisten kyvyttömyys tai ammattitaidon puute. Muutama vuosi sitten 

tehdyn tutkimuksen mukaan on SSL:n naisjäsenistö esim. miehiä pitemmälle 

koulutettua.1731 

Kirjoittajan mukaan syitä naisten heikompaan asemaan piti toisien sanoen hakea 

toimitusten sukupuolittuneista rakenteista. Hän kirjoitti tämän myös auki kannus-

taessaan kollegoitaan ottamaan selvää, ”miksi joku mieskollega paljon vähäi-
                                                        
1730 Ibidem. 
1731 ”Tasa-arvon harhat”. (pk) Sanomalehtimies – Journalisten 6/1978, 1. 
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semmällä työkokemuksella ajaa naisen edelle talon nimityspolitiikassa.”1732 Me-

dian rakenteisiin kohdistuneen kritiikin voimistumisen taustalla vaikuttikin osal-

taan naistoimittajakunnan vanheneminen. Kun nuoremmat mieskollegat ajoivat 

toistuvasti urakehityksessä ohi, silmät alkoivat avautua naissukupuolesta aiheutu-

neille rajoitteille.1733 Tämän jälkeenkin tasa-arvokeskustelu lähti Suomessa kui-

tenkin liikkeelle erilaisista lähtökohdista kuin esimerkiksi Ruotsissa.1734 Suoma-

laiset toimittajanaiset eivät esimerkiksi pohtineet naispäälliköiden mahdollisuuk-

sia vaikuttaa journalismin sisältöihin. Teemaan viittasi poikkeuksellisesti ainoas-

taan Eeva Danielsson, joka argumentoi seuraavasti: 

Mutta tätä miesten tavalla johdettua yhteiskuntaa tarkasteltaessa tuntuisi sit-

tenkin parhaalta lähtökohdalta tarjota, ei ”yhtä hyvää, pätevää ja älykästä” 

naista miehen paikalle, vaan erilaista naispäällikköä miehen rinnalle.1735 

Tämän syvällisempiä aineksia keskusteluun toimittaja ei aiheesta antanut, vaan 

keskittyi artikkelissaan tehtyjen kansainvälisten selvitysten ja muutamien suoma-

laisten naispäätoimittajien mielipiteiden esittelyyn. 

Täydellistä diskurssin muutosta ei ollut kuitenkaan tapahtunut, sillä kaikuja 

vanhasta selitysmallista oli ilmassa myös 1970-luvun lopun keskusteluissa. Syk-

syllä 1978 silloiset suomenkielisen sanomalehdistön naispäätoimittajat Eeva Ris-

sanen, Heini Mankki, Eila Järnfors, Paula Hämäläinen ja Helvi Oksanen vieritti-

vät Uuden Suomen haastattelussa syyn naispäälliköiden vähäisyyteen naisille 

itselleen. Vaikka kaikki olivat sitä mieltä, että nainen pärjäsi päätoimittajana siinä 

missä mieskin, näyttäytyivät päällikön tehtävät naisten kommenteissa ensisijaises-

ti maskuliinisina. Kärjekkäimmin asiaa kommentoi Etelä-Suomen Sanomien toi-

seksi päätoimittajaksi vuonna 1972 nimitetty Eeva Rissanen,1736 jonka mukaan 

”kysymys on siitä, jaksaako nainen antautua tälle työlle. […] Se on vuorotyötä ja 

häiritsee perhe-elämää.” Kokonaisvaltaisen työlle omistautumisen vaatimus tuli 

esiin myös Rissasen esittäessä irtisanomissuojassa ja äitiyslomissa tapahtuvien 

parannusten heikentävän naisten mahdollisuuksia edetä urallaan. 

                                                        
1732 Ibidem. 
1733 Haastattelu numero 6, nainen; Eila Tiaisen haastattelu. SJLV94. SJLYA. 
1734 Aikalaiskäsityksistä ks. Berger 1977, 300–306. 
1735 Eeva Danielsson, ”Naisjournalistin asemasta virinnyt vilkas keskustelu: ’Ukot päättävät mitkä ovat 
uutisia’”. Sanomalehtimies – Journalisten 22/1978, 5. 
1736 ”Nimityksiä Etelä-Suomen Sanomissa”. ESA 3/1972, 3. 
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Varsinkin pienissä lehdissä varmasti harkitaan moneen kertaan ennen kuin 

otetaan töihin nuoria rouvia, jotka ovat vuorotellen äitiyslomalla, ennustaa 

päätoimittaja Rissanen tulevia esteitä naistoimittajien uralla.1737 

Ongelma ei toisin sanoen ollut Rissasen mukaan median sukupuolittuneissa ra-

kenteissa vaan nuoren toimittajakunnan, etenkin nuorten naisten haluttomuudessa 

antautua ammatilleen kokonaisvaltaisesti. Varsin provokatiivisessa kannanotossa 

ei ollut kyse ajatusten huonosta muotoilemisesta tai toimittajan virheellisestä 

siteerauksesta, sillä Rissanen esitti vastaavia kommentteja vuotta myöhemmin 

Naisjärjestöjen Keskusliiton ja Sanomalehtien Liiton järjestämässä seminaarissa 

”Nainen ja sanomalehti”.1738 Ajattelutavan kytkeytymisestä aikaisempaan amma-

tilliseen diskurssiin kertoo puolestaan se, että Rissasen kommentit olivat lähes 

identtisiä Maija-Liisa Heinin vuonna 1970 esittämien mielipiteiden kanssa. Ilta-

Sanomien toisena päätoimittajana työskennelleen Heinin mukaan toimittajan am-

mattiin ryhtyvien oli antauduttava ammatille kokonaan, ja tästä johtuen perheen 

perustaminen oli haitaksi naistoimittajien urakehitykselle.1739 

Eeva Rissanen ei ollut vuonna 1978 mielipiteineen yksin, sillä samansuuntai-

silla linjoilla oli Etelä-Pohjanmaan Paula Hämäläinen, jonka mukaan päätoimitta-

jana ”pitää olla aina valmiina palvelukseen”. Lallin toinen päätoimittaja Eila Järn-

fors esitti puolestaan uralla etenemisen edellyttävän ennen kaikkea naistoimittaji-

en omaa aktiivisuutta. Kyvyttömyys huomata naisten urakehitystä vaikeuttaneita 

rakenteellisia esteitä näkyi Järnforsin kommentoidessa seuraavasti: 

Naistoimittajat ovat perinteisesti sellaisissa töissä, joista ei yletä päätoimitta-

jiksi. Jos on omaa kiinnostusta pitää hakeutua poliittiseksi toimittajaksi tai 

taloustoimittajaksi. Sitä tietä edetään artikkelitoimittajaksi ja päätoimittajak-

si.1740 

Myös Suomenmaan Heini Mankki kehotti naisia tietoisesti pyrkimään ”perintei-

siin miesten paikkoihin”.1741 

                                                        
1737 Eeva Danielsson, ”Suomen sanomalehdistö. Kourallinen naisia johtavilla paikoilla”. Uusi Suomi 
11.10.1978. Ks. myös Eeva Danielsson, ”Naisjournalistin asemasta virinnyt vilkas keskustelu: ’Ukot 
päättävät mitkä ovat uutisia’”. Sanomalehtimies – Journalisten 22/1978, 5, 7. 
1738 Sirkku Nyström, ”Naiset tekevät lehden siinä missä miehetkin”. Ilta-Sanomat 27.3.1979. Raili 
Malmbergin yksityisarkisto (RMA). 
1739 Anja Angel, ”Tuima hymy vaahtokumipatjalta”. Me naiset 43/1970, 32–35. 
1740 Eeva Danielsson, ”Suomen sanomalehdistö. Kourallinen naisia johtavilla paikoilla”. Uusi Suomi 
11.10.1978. 
1741 Ibidem. 
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Sukupuolten välisiin eroihin pohjanneiden ajattelumallien sitkeydestä kertoo 

sekin, että naisen nimittäminen sanomalehden johtoon oli 1970-luvulla – ja on 

yhä edelleen – uutiskynnyksen ylittävä tapaus. Åbo Underrättelserin vastaavana 

päätoimittajana maaliskuussa 1971 aloittanut Meta Torvalds esimerkiksi hämmäs-

teli Astran toimittajalle sitä, että hänen nimityksestään kirjoitettiin niin paljon, 

vaikka miesten vastaavat nimitykset ohitettiin yleensä lyhyillä maininnoilla.1742 

Kirjoittelu näyttää kuitenkin keskittyneen suomenruotsalaiseen mediaan, sillä 

suomenkielisistä sanomalehdistä nimitysuutinen sai palstatilaa ainoastaan Aamu-

lehdessä. Hyrrä-palstan toimittaja pohti lyhyessä kommentissaan naisten päätoi-

mittajuutta seuraavaan tapaan: 

Puhutaanpa nyt sitten mitä vain tasa-arvosta niin ei naisen ole helppoa pääs-

tä johtajaksi. Vähitellen kuitenkin edistytään niin kuin nyt Åbo Underrättelse-

rissäkin, jonka päätoimittajaksi valittiin nainen Meta Torvalds kun entinen eli 

Peter Strömsnäs siirtyi Sydsvenska Dagbladetiin Malmöhön. Torvalds on 

Suomen ruotsinkielisen sanomalehdistön ensimmäinen naispuolinen päätoi-

mittaja mutta ei ole kehumista suomenkieliselläkään puolella. Ilta-Sanomien 

Maija-Liisa Heini on ainoa naispäätoimittaja.1743 

Kaksi vuotta myöhemmin juhlittujen Åbo Underrättelserin 150-vuotisjuhlien 

yhteydessä Torvaldsista kirjoitettiin laajemmaltikin kotimaisissa sekä ruotsin- että 

suomenkielisissä sanomalehdissä1744. Päätoimittajuus herätti kiinnostusta myös 

muissa Pohjoismaissa, sillä hän oli ensimmäinen vastaavana päätoimittajana aloit-

tanut nainen koko Pohjolassa.1745 Torvalds ei ollut kuitenkaan ainoa, jonka nimi-

tysuutinen herätti kiinnostusta, sillä ainakin Etelä-Suomen Sanomien Eeva Rissa-

nen sai radiotoimittajan tarttumaan uuden päätoimittajan sukupuoleen. Päätoimit-

taja Rissanen kertoikin myöhemmin olleensa aivan ymmällään, kun häntä haasta-

teltiin radioon nimenomaan uutena naispäätoimittajana eikä suinkaan pelkkänä 

päätoimittajana.1746 Rissasen tavoin myös Meta Torvalds kummasteli sukupuolen-

sa esiin nousemista nimitystensä yhteydessä: naiseus ei hänen mukaansa ollut 

                                                        
1742 Elin von Kræmer, ”Könsbarriär genombruten – Meta Torvalds chefredaktör för ÅU”. Astra mars 
1971. 
1743 ”Hyrrä”. Aamulehti 31.1.1971. 
1744 En ole etsinnöistäni huolimatta onnistunut paikantamaan kyseisiä kirjoituksia suomalaisista sano-
malehdistä. Tietojeni mukaan eräs juttu olisi kuitenkin otsikoitu ”Akkavalta maan vanhimmassa 
sanomalehdessä”. 
1745 Ks. Margareta Torvaldsin henkilöhaastattelu. Marja Myllyluoma, ”Meta Torvalds pääsi otsikoihin 
vastaavana päätoimittajana”. Turun Sanomat 24.5.2002. 
1746 Eeva Danielsson, ”Suomen sanomalehdistö. Kourallinen naisia johtavilla paikoilla”. Uusi Suomi 
11.10.1978. 
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maininnan arvoista, koska hän oli ollut osa lehden toimitusta jo yli 20 vuoden 

ajan.1747 

Näyttää siltä, että vakiintuneen aseman urallaan saavuttaneet päätoimittajat 

suhtautuivat tasa-arvokeskusteluun nihkeämmin kuin 1970-luvun nuoret toimitta-

janaiset, jotka tarttuivat tekemissään päätoimittajahaastatteluissa innokkaasti su-

kupuolen teemaan ja julistivat sukupuoliesteen ylittyneen1748. Yhtenä syynä tähän 

voidaan pitää sitä, että pian toisen maailmansodan jälkeen uransa aloittaneet nai-

set olivat joutuneet raivaamaan tiensä johtopaikoille, mikä oli todennäköisesti 

edellyttänyt maskuliinisten toimintamallien omaksumista. Koska valta asemoituu 

organisaatioissa sen miestoimijoihin,1749 naiset jatkoivat päätoimittajina vallinnei-

den, maskuliinisesti määrittyneiden käytäntöjen ylläpitämistä. Heillä oli myös 

todennäköisesti hyvin erilainen käsitys tasa-arvosta kuin yhteiskunnassa 1960-

luvun puolivälissä käynnissä olleen roolikeskustelun vuosina aikuistuneilla nuo-

ren polven toimittajanaisilla. Tähän viittasi naispuolinen haastateltava, jonka mu-

kaan suhtautuminen tasa-arvokeskusteluun oli selvä vedenjakaja eri ikäpolviin 

kuuluneiden naistoimittajien välillä1750. Helsingin Sanomien kulttuuritoimituksen 

päällikkönä vuodesta 1965 toiminut Marja Niiniluoto kommentoikin vuonna 1986 

naiskysymystä seuraavasti: 

Enkä minä tunne mitenkään murtautuneeni miesten maailmaan. Kulttuurikir-

joittajina naisia on aina ollut. Sole Uexküll oli täällä huomattava hahmo, 

Toini Havu oli… Minusta tuntuu, että naiset tähdentävät itse vähän liikaakin 

sitä, että ovat naisia.1751 

Osa vanhemman polven toimittajanaisista myös piti yllä käsitystä, jonka mukaan 

sukupuolenmukaisessa työnjaossa ei ollut kysymys naisten syrjimisestä. Eeva 

Rissanen esimerkiksi kuvaili näkemyksiään seuraavasti: 

                                                        
1747 Elin von Kræmer, ”Könsbarriär genombruten – Meta Torvalds chefredaktör för ÅU”. Astra mars 
1971. 
1748 Ks. esim. Marcella, ”Meta tar rodret”. Hufvudstadsbladet 28.2.1971; Elin von Kræmer, ”Könsbar-
riär genombruten – Meta Torvalds chefredaktör för ÅU”. Astra mars 1971; Eeva Danielsson, ”Suo-
men sanomalehdistö. Kourallinen naisia johtavilla paikoilla”. Uusi Suomi 11.10.1978. 
1749 Kanter 1993 [1977], 197–205. Ks. myös Gherardi & Poggio 2007, 52–53. 
1750 Haastattelu numero 18, nainen. 
1751 Heikki Hellman, ”’Kriittinen ja vähän hirtehinenkin’. Marja Niiniluoto on kulttuurijournalismin 
kunniatohtori”. Helsingin Sanomat 30.5.1986. 
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Lähden siitä, että nainen ja mies ovat täysin tasa-arvoisia ihmisinä. Työt vain 

jakautuvat eri lailla. Nainen pärjää siinä kuin mieskin tai paremminkin: ih-

minen pärjää jos pärjää.1752 

Voidaan jopa väittää vanhemman polven uranaisten kokeneen naiseuden korosta-

misen epämieluisaksi, mistä johtuen he pyrkivät häivyttämään sukupuolensa niin 

toiminnallaan kuin mielipiteilläänkin. Mikäli he kiinnittivät sukupuoleen huomio-

ta, tämä tapahtui korostamalla naisten vahvuutta, kuten Eeva Rissasen kommen-

tista voidaan nähdä. Toisaalta Meta Torvaldsin ja Eeva Rissasen sukupuolikum-

mastelu päätoimittajanimitysten yhteydessä antaa viitteitä siitä, että naiset eivät 

kokeneet naispäälliköiden määrän lisäämistä itsessään tavoittelemisen arvoisena 

pyrkimyksenä, mikä osaltaan selittää heidän miehiä vähäisempää pyrkyään kysei-

siin tehtäviin. Tässä suhteessa suomalaiset päätoimittajanaiset poikkesivat selke-

ästi päällikkötehtäviin kohonneista ruotsalaisista naistoimittajista, joita Margareta 

Berger haastatteli kirjaansa varten 1970-luvulla. Toimittajakunnan vanhempaa 

polvea edustaneiden naisten sanoma oli selkeä: johtamiskulttuuria tulisi muuttaa 

siten, että johtavat tehtävät kiinnostaisivat myös toimittajanaisia1753. Suomalaisis-

ta naispäätoimittajista poiketen alan johtavat ruotsalaisnaiset kohdistivatkin kri-

tiikkinsä vallinneisiin kulttuurisiin käytäntöihin. 

Vanhempi naistoimittajapolvi ei ollut kuitenkaan mielipiteiltään yhtenäinen 

ryhmä. 1950-luvun alussa uransa aloittanut radion perheohjelmien toimituksen 

päällikkö Asta Heickell nimittäin otti vuosina 1975 ja 1976 Katso-lehden kirjoi-

tuksissa kantaa naistoimittajien uralla olleisiin esteisiin1754. Heickell näpäytti 

Yleisradiota naisjohtajien puutteesta, ja myös kirjoittajan oma kanta tuli lukijoille 

selvästi esiin: 

Kun joku nimittää Ylen suomenkielisiin tv-toimituksiin toimituspäälliköksi en-

simmäisen naisen, hänelle tarjoan joulepitoiset leivoskahvit.1755 

Aineistossa ei ole vastaavia esimerkkejä Heickellin ikätovereilta, kun taas ainakin 

osa 1970-luvun nuoren polven päällikkötoimittajanaisista oli tietoinen sukupuo-

lesta. Vaikka he eivät suoranaisesti suosineet naisia, valintoihin osallistunut nais-

päällikkö näyttää parantaneen naisten mahdollisuuksia ohittaa miespuolinen kol-

                                                        
1752 Eeva Danielsson, ”Suomen sanomalehdistö. Kourallinen naisia johtavilla paikoilla”. Uusi Suomi 
11.10.1978. 
1753 Berger 1977, 300–306. 
1754 Asta Heickell, ”Yle, luuta ja naiset”. Katso 46/1975, 48; Asta Heickell, ”Tarua ja totta”. Katso 
35/1976, 3. 
1755 Asta Heickell, ”Yle, luuta ja naiset”. Katso 46/1975, 48. 
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lega paikanjaossa1756. Esimerkiksi ruotsinkielisissä tv-uutisissa naistoimittajien 

osuus kasvoi Astrid Gartzin toimituspäällikkö-nimityksen jälkeen, ja Me naiset  

-lehdessä puhuttiin jopa Astridin mimmiliigasta.1757 Aluetoimituksen päällikkönä 

1970-luvun puolivälissä aloittanut informantti puolestaan kertoi kiinnittäneensä 

huomiota ennen kaikkea hakijoiden ammattitaitoon eikä näin ollen ainakaan si-

vuuttaneen naisia paikkojen jaossa. Haettaessa toimituksiin tasapainoa sukupuol-

ten välille saattoi naiseudesta olla hakijalle kuitenkin hyötyä, joskaan sukupuoli ei 

mennyt tässäkään tapauksessa ammattitaidon edelle.1758 Päällikköasemaan eden-

neet naiset saattoivat myös tukea naiskollegoitaan esimerkiksi näiden työpanok-

seen kohdistuneen kritiikin edessä. Lisäksi he toimivat esikuvina niistä mahdolli-

suuksista, joita naisten oli alalla mahdollista saavuttaa.1759 

Ikä ei ollut kuitenkaan ainoa suhtautumiseen vaikuttanut tekijä, vaan toimitta-

jan ammatti itsessään korosti sukupuolen merkitystä vähättelevää asennoitumista. 

Tämä käy hyvin ilmi Katso-lehdessä vuonna 1974 julkaistusta jutusta, jossa haas-

tateltiin neljää Yleisradiossa ja Mainostelevisiossa johtavaan asemaan edennyttä 

naista. Haastatelluista Astrid Gartz edusti uutistyön kovaa ydintä, ja hänen vas-

tauksensa toimittajan kysymykseen ”elämmekö miesten maailmassa” kuului seu-

raavasti: 

En minä koe tätä mitenkään miesten maailmaksi. Naiset lähettävät varmaan 

vähemmän hakemuksiakin korkeammille paikoille ja luulen kyllä, että pätevin 

saa aina paikan sukupuolesta riippumatta. Mikään ei ole mielestäni tyypilli-

sesti naisten tai miesten ala, sillä kaikkihan on yksilöstä kiinni.1760 

Gartzin näkemyksen taustalla oli varmasti hänen oma kokemuksensa uralla ete-

nemisestä. Lisäksi siinä on nähtävissä myös muistitietoaineistossa toistunut ajatus 

toimittajan ammatin naisille ja miehille tarjoamista tasaveroisista mahdollisuuk-

sista, jota käsittelen tarkemmin työn viimeisessä luvussa. Kollektiivisen ammatti-

käsityksen merkitys korostuu, kun Gartzin vastausta vertaa ruotsinkielisen osas-

ton ohjelmapäällikkö Joan Harmsin näkemyksiin. Vaikka toimittajan työstä hal-

linnollisiin tehtäviin siirtynyt Harms viittasi vastauksessaan naisten rohkeuden 

puutteeseen johtaviin tehtäviin hakeutumisessa, hän pohti ennen kaikkea niitä 

yhteiskunnasta johtuneita tekijöitä, jotka vaikeuttivat naisten etenemistä uralla. 

                                                        
1756 Ks. esim. haastattelut numerot 19, 30 ja 36, naisia. 
1757 Leena Karo, ”Astridin mimmiliiga”. Me naiset 46/1972, 16–19. 
1758 Haastattelu numero 36, nainen. 
1759 Ks. esim. haastattelu numero 30, nainen. 
1760 ”Television vaikuttavia naisia”. Katso 46/1974, 8–9. 
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Toimittajan ammatin erityislaatu puolestaan kiteytyi Mainostelevision perheoh-

jelmien jaoksen päällikkö Kyllikki Stenrosin kommentissa: ”Kyllä tämä on mies-

ten maailma, toteaa Kyllikki mietteliäänä, ja naiset alkavat helposti ajatella mies-

ten lailla.”1761 Tämä ei tarkoittanut kuitenkaan sitä, että naispäälliköt olisivat väis-

tämättä omaksuneet maskuliinisen johtamiskulttuuriin, kuten käy ilmi Astrid 

Gartzin alaisten tavasta kuvailla päällikköään: 

Pomo, suuri päällikkö, kutsuvat työtoverit häntä leikillisesti. Todellisuudessa 

hän muistuttaa mahdollisimman vähän pelkoa ja kunnioitusta herättävää 

päällikköä. Hän on tyttöjen mielestä lähinnä mukava työtoveri, joka kauan 

alalla olleena tuntee sen hyvin ja hallitsee tv-työn.1762 

Paikoin ristiriitaisista asenteista huolimatta diskurssin muutos oli 1970-luvulla 

todellisuutta, ja myös Suomen Sanomalehtimiesten Liitto alkoi kiinnittää huomio-

ta epätasa-arvoisiin nimityskäytäntöihin. Vuonna 1975 liittohallitus esimerkiksi 

lähestyi Sanomalehtien Liittoa kirjeellä, jossa kehotettiin työnantajia tarttumaan 

nimityskäytännöissä vallinneisiin epäkohtiin. Huolen taustalla oli raportti, joka 

osoitti työnantajien edelleen etsineen palvelukseen joko miestä tai naista. Tietoon 

oli myös tullut tapaus, jossa ammattitaidoltaan pätevämpi naishakija oli syrjäytet-

ty paikan täytössä sukupuolensa vuoksi.1763 Vaikka kehotus ei suoranaisesti liitty-

nyt naispäälliköiden nimittämisiin, se kertoo osaltaan alkaneesta asennemuutok-

sesta. Kirjelmän yhtenä taustatekijänä voidaankin pitää yhteiskunnassa tapahtu-

nutta kehitystä, jonka seurauksena sukupuolen perusteella tapahtunut syrjintä oli 

noussut työntekijöiden ja työnantajien tietoisuuteen. Samana vuonna liitto oli 

ottanut Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan pyynnöstä kantaa mietintöön, joka 

käsitteli sukupuoleen perustunutta syrjintää työelämässä1764. 

Tasa-arvokeskustelu näyttää lyöneen itsensä jonkin asteisesti läpi juuri 1970-

luvun jälkipuoliskolla, sillä SSL:n ohella kysymys naisten asemasta median joh-

topaikoilla toistui eri foorumeilla. Teeman pinnalla olosta kertoo muun muassa 

Heikki Hietamiehen leukailu Katso-lehden K-studio -palstalla vuonna 1978. Teks-

tissään Hietamies vitsaili miehiä taas syrjityn, kun Terttu Lehmuskoski oli valittu 

Radio1:n yhteiskunnallisten ohjelmien ohjelmapäälliköksi.1765 Asiasta keskustel-

tiin myös aikaisemmin mainitussa ”Nainen ja sanomalehti” -seminaarissa. Alalla 
                                                        
1761 Ibidem. 
1762 Leena Karo, ”Astridin mimmiliiga”. Me naiset 46/1972, 16–19. 
1763 Suomen Sanomalehtimiesten Liiton kirje Sanomalehtien Liitolle 10.12.1975. Fa:40. SLA. KA. Ks. 
myös ”Sääntösuma liittohallituksessa”. Sanomalehtimies – Journalisten 20/1975, 3, 8. 
1764 ”Valtuustoasiat valmistelussa”. Sanomalehtimies – Journalisten 18/1975, 2. 
1765 Heikki Hietamies, ”K-studio”. Katso 51/1978, 51. 
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vallinneiden asenteiden muutoksesta kertoo Satakunnan Kansan toimituspäällik-

kö Oili Vuolaksen kommentti. Siinä missä Etelä-Suomen Sanomien Eeva Rissa-

nen valitteli naisten haluttomuutta antautua tehtäviin niiden vaatimalla tavalla, 

Vuolas huomautti naisilta vaadittavan lähes kohtuuttomia näyttöjä esimiesase-

maan pääsemiseen.1766 Naisten puuttumiseen johtavilta paikoilta tartuttiin myös 

Uusi Suomi -lehdessä, jonka naisten palstalla esitettiin Asta Heickellin esitys 

Yleisradion tuleviin johtajanimityksiin. Heickellin miehet ulos, naiset sisään  

-ohjelma sisälsi naispuoliset nimet kaikkiin keskeisiin johtovirkoihin.1767 Vaikka 

kyse oli tulevaisuuden leikkimielisestä visioinnista, se kertoo siitä muutoksesta, 

joka asenneilmastossa oli tapahtunut: 1970-luvun lopulla yksittäiset naiset olivat 

jo valmiita vaatimaan johtopaikkoja itselleen. 

Asenteissa tapahtunut vähittäinen muutos ei tarkoittanut kuitenkaan sitä, että 

toimittajanaiset olisivat alkaneet yhtenä rintamana vaatia naisten pääsyä johtaviin 

asemiin. Näyttääkin siltä, että päällikköportaan miesvaltaisuuden rekisteröiminen 

sekä näkyväksi tekeminen edellytti yhteiskunnassa laajemmin tapahtunutta tasa-

arvotietoisuuden kasvua. Teemaan puututtiin yksittäisissä seminaareissa ja kirjoi-

tuksissa jo 1980- ja 1990-luvulla,1768 mutta laajamittaisemmin naispäätoimittajien 

vähäisyys nousi Suomessa keskusteluun vasta 2000-luvun alussa.1769 Kritiikin 

siemenet olivat kuitenkin iduillaan jo 1960- ja 1970-luvulla, jolloin esimerkiksi 

Naistoimittajain Kerhon puheenjohtaja Tuulikki Antila kritisoi uratikkaiden suku-

puolittuneisuutta seuraavasti: 

Naistoimittajien Kerho aloitti aikoinaan toimintansa samoin tavoittein kuin 

naisasialiike yleensä. Yritettiin varmistaa naisten jalansija tässä ammatissa. 

Nyt on kuitenkin huomattu, että jalansijat eivät ole samalla tasanteella – 

naistoimittajat seisovat enimmäkseen alaportailla. Naistenlehdissä naispuo-

linen päätoimittaja on hyväksyttävä – muissa lehdissä ei.1770 

Antilan kritiikki ei herättänyt kuitenkaan laajempaa keskustelua, eikä kerho saa-

nut koko naistoimittajakuntaa vaateidensa taakse, kuten tulen osoittamaan luvussa 

5.1.1. 

                                                        
1766 Sirkku Nyström, ”Naiset tekevät lehden siinä missä miehetkin”. Ilta-Sanomat 27.3.1979. RMA. 
1767 ”Ylen johtajiksi naisia”. Uusi Suomi 5.9.1978. 
1768 Ks. esim. Halonen 1987, 1–2; Etelä-Pohjanmaan sanomalehtimiehet 1996, 59. 
1769 Ks. esim. Esa Mäkinen, ”Lehdistön naisten handicap on 33”. Helsingin Sanomat 2.7.2006; Tuulik-
ki Ukkola, ”Nainen ja päätoimittaja”. Kaleva 17.7.2006; Riitta Taulavuori, ”Lehtitaloissa meneillään 
johdon vaihtovuodet”. Kaleva 1.10.2007. 
1770 Tuulikki Antila, ”Palkkana pelkkä työn ilo”. Aikakauslehden Toimittaja 3/1968, 4–5. 
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4.3.3 Toimittajat haluavat tehdä juttuja 

Rakenteelliset esteet vaikeuttivat naistoimittajien etenemistä päällikkötehtäviin 

1960- ja 1970-lukujen Suomessa, mutta pelkkien etenemistilastojen tarkastelemi-

nen ei anna riittävän monipuolista kuvaa heidän uramahdollisuuksistaan. Keskus-

telut entisten ja nykyisten toimittajien kanssa ovat osoittaneet, että printtimedian 

toimittaja ei usein halua edetä johtaviin toimituspäällikön, toimitussihteerin tai 

päätoimittajan tehtäviin vaan haluaa pysyä kirjoittavana toimittajana.1771 Vastaava 

ilmiö näkyy sähköisellä puolella haluna pysyä juttuja tekevänä toimittajana.1772 

Uraputkessa etenemistä ei voidakaan käyttää toimittajan ammatin kohdalla suku-

puolten eriarvoisuuden yksioikoisena mittarina, vaan vertikaalisen urakehityksen 

ohella on huomioitava myös uran horisontaalinen kehitys. Tarkoitan tällä sekä 

siirtymistä mielekkäämpien teemojen pariin että arvostuksen saamista toimittajan 

ansioiden perusteella. 

Juttuja tekevän toimittajan ihanteen kohdalla voidaan toki kysyä, onko ete-

neminen päällikkötehtäviin todella koettu vastenmieliseksi vai onko vallinnut 

ammatillinen kulttuuri muokannut naistoimittajien odotuksia uransa mahdolli-

suuksista. Iiris Ruohon ja Sinikka Torkkolan mukaan naistoimittajien tapa koros-

taa haluaan pysyä kirjoittavina toimittajina voidaan nähdä eräänlaisena strategiana 

ja tarpeena identifioitua vallitsevan ammatillisen kulttuurin naistoimittajille aset-

tamiin rooliodotuksiin1773. Ruohon ja Torkkolan tulkinta ei kuitenkaan selitä sitä, 

että omassa aineistossani myös miestoimittajat korostivat haluaan pitäytyä juttuja 

tekevinä toimittajina.1774 

On myös syytä muistaa, ettei ansioituneisuus toimittajana useinkaan merkitse 

sitä, että henkilö omaisi päälliköltä edellytettäviä johtamistaitoja.1775 Muistelijat 

huomauttivat, kuinka 1960- ja 1970-luvulla tehtiin virheitä nimittämällä päällik-

kötehtäviin arvostettuja kirjoittajia.1776 Edelleen päällikkötehtävissä toimineet 

henkilöt kertoivat kaivanneensa juttuja tekevän toimittajan työtä. Sekä miehiä että 

                                                        
1771 Ks. esim. haastattelut numerot 2, 5, 9, 12, 15, 16, 18, 21, 26, 32 ja 37, naisia ja miehiä; kirjoitus 
numero 15, nainen; Pirkko Kolben ja Mirja Anneli Eskolan haastattelut. Historiahaastattelut. SOA. 
PLA. 
1772 Ks. esim. kirjoitus numero 21, nainen; haastattelut numerot 7, 20 ja 32, naisia ja mies. 
1773 Ruoho & Torkkola 2009, 29. 
1774 Ks. esim. haastattelut numerot 16, 26 ja 32, miehiä; Jouko Blombergin haastattelu. SJLV94. 
SJLYA. 
1775 Ks. esim. Penttilä 2001, 1; Lappalainen 2010, 16. 
1776 Ks. esim. haastattelut numerot 2, 21 ja 23, naisia; kirjoitus numero 34, nainen; Pirkko Kolben 
haastattelu. Historiahaastattelut. SOA. PLA; Pirkko Savisaaren haastattelu. SJLV94. SJLYA. 



351 

naisia siirtyikin omasta tahdostaan toimitushierarkiassa alemmas.1777 Eräs vastaa-

vana päätoimittajana työskennellyt informantti esimerkiksi vaihtoi seitsemän 

vuoden työskentelyn jälkeen paikkaa kakkospäätoimittajan kanssa, koska 1970-

luvulla tapahtunut tietotekniikan tulo toimituksiin vei liian suuren osan hänen 

työajastaan. Sen sijaan kakkospäätoimittajana hänellä oli mahdollisuus keskittyä 

pääkirjoitusartikkeleiden kirjoittamiseen.1778 Päällikkötoimittajuudesta luopumi-

sesta keskusteltiin myös vuonna 1978 Sanomalehtimies-lehden artikkelissa. Apu-

lehden päätoimittajan tehtävästä siirtymässä olleen Hannu Parpolan ja Jaanan 

toimituspäällikkyyden jo jättäneen Elina Simosen mielipiteet olivat hämmentävän 

yksimieliset: kirjoituspöytähommat eivät maistuneet kentällä vietettyjen vuosien 

jälkeen, mikä sai palaamaan kirjoittavaksi toimittajaksi.1779 

On olettavaa, että toimittajat ovat tiedostaneet uralla etenemisen vaikutukset 

kirjoittamisen mahdollisuuksiin, mikä on vaikuttanut heidän halukkuuteensa ha-

keutua johtaviin tehtäviin. Halu pitäytyä juttuja tekevänä toimittajana ei poista 

kuitenkaan sitä tosiasiaa, että journalismin kenttä on ollut ja on edelleen jakautu-

nut sukupuolen mukaan. Päällikkötehtävät ovat miesten hallussa, kun taas naiset 

toimivat pääsääntöisesti rivitoimittajina. Ruohon ja Torkkolan mukaan tämä selit-

tyy mediaorganisaatioiden konservatiivisuudella. Toisin sanoen johtajan ominai-

suudet on nähty mediataloissa itsestään selvästi miehille kuuluvina ominaisuuksi-

na,1780 mistä johtuen päällikkötehtävät säilyivät myös 1960- ja 1970-lukujen 

Suomessa naistoimittajien ulottumattomissa, kuten olen edellä osoittanut. Nais-

toimittajien eteneminen tapahtui selvästi miestoimittajia vaivalloisemmin myös 

juttuja tekevinä toimittajina, ja urakehitys kietoutui kysymykseen niin kutsutuista 

kovista ja pehmeistä aiheista. Erikoistoimittajan paikat olivat pitkään varattu lähes 

yksinomaan miehille, ja toimittajan sukupuoli vaikutti näin ollen siihen, minkälai-

siin tehtäviin hänen oli mahdollista edetä työkentän horisontaalisessa jaossa. 

Edelleen toimittajan sukupuoli rajasi niitä positioita, joita toimittajan oli mahdol-

lista omaksua toimitusyhteisössä, kuten tulen osoittamaan myöhemmin tässä lu-

vussa. 

                                                        
1777 Ks. esim. haastattelut numerot 21, 32 ja 35, naisia ja mies; kirjoitus numero 18, nainen; Anneli 
Sundbergin haastattelu. Historiahaastattelut. SOA. PLA. Ks. myös Marjaleena Tuppurainen, ”Miksi 
palataan päällikköportaasta toimittajaksi?”. Sanomalehtimies – Journalisten 22/1978, 4. 
1778 Haastattelu numero 34, nainen. 
1779 Marjaleena Tuppurainen, ”Miksi palataan päällikköportaasta toimittajaksi?”. Sanomalehtimies – 
Journalisten 22/1978, 4. Vastaavia mielipiteitä esittivät vuotta aiemmin SAL vuosikirjaan haastatellut 
toimittajat. Ks. Marjaleena Tuppurainen, ”Arvon mekin ansaitsemme... eli menettääkö Suomi hyvät 
kirjoittajat taittolistojen kanssa hääräilijöiksi”. SAL vuosikirja 1977, 16–18. 
1780 Ruoho & Torkkola 2009, 18. 
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Sukupuolittuneet käytännöt eivät olleet kuitenkaan ainoa naisten urakehityk-

sen este. Yhteiskunnassa, jossa perheen arjesta huolehtiminen oli edelleen pää-

sääntöisesti naisten vastuulla, uralla eteneminen edellytti naistoimittajien puo-

lisoiden myötämielisyyttä hankkeelle1781. Naisten uravalintoihin vaikuttikin ny-

kyistä korostetummin perheen perustaminen. Arvostetussa sanomalehdessä uransa 

aloittanut toimittajanainen esimerkiksi kertoi siirtyneensä kaupallisen naistenleh-

den palvelukseen, koska vuorotyön ja äitiyden yhdistäminen oli vaikeaa. Vaikka 

informantti sai uudessa työpaikassa varsin pian vastuulleen toimitussihteerin teh-

tävät, urakierrosta puhuttaessa on kiinnitettävä huomiota myös medioiden välisiin 

arvostuseroihin. Toimitussihteerin tehtävistä huolimatta osa kollegoista piti siir-

tymistä matalammalle arvostettuun mediaan urakehityksen taantumisena. Vastaaja 

itse tosin korosti työssä viihtymisen olleen hänelle uran kunnianhimoista raken-

tamista tärkeämpää. Vastaus antaa kuitenkin viitteitä myös siitä, että urakehityk-

sen jarruttelu olisi johtunut ainakin osittain toimittajana työskennelleen aviomie-

hen vähäisestä tuesta. Puolison suhtautumisen vuoksi vastaaja luopui esimerkiksi 

hänelle tarjotusta naistenlehden päätoimittajan vakanssista.1782 

Edellä kuvattu tapaus edustaa yhtä ääripäätä naistoimittajien uravalinnoissa. 

Aineistoon mahtuu myös useita sanomalehtinaisia, jotka eivät kokeneet äitiyden 

ja lehtitoimittajan työn yhdistämistä yhtä ongelmalliseksi.1783 Toisin sanoen ky-

seiset naiset eivät siirtyneet pois sanomalehtialalta, vaikkei äitiyden ja työn yhdis-

täminen aina helppoa ollutkaan. Arvostetussa sanomalehdessä näkyvän uran teh-

nyt toimittajanainen kommentoi seuraavasti: 

Ja se oli kaiken aikaa rankkaa. Kyll se rankkaa oli. Ja sitten on, pahinta nai-

sen kohdalta on se, semmonen huono omatunto. Se kulkee mukana. Mutt mull 

oli mies myös toimittaja ja se autto kauheesti ja hän osallistui. Ja meijän al-

kuvuosina hän oli X:ssä ja minä Y:ssä, niin mehän, järjesteltiin niitä vuoroja 

sillä tavall, ett me oltiin vähän ristiin alkuvuosina.1784 

Yhdistävänä nimittäjänä edellisen kertomuksen kanssa on kysymys puolison an-

tamasta tuesta. Siinä missä jälkimmäinen vastaaja saattoi luottaa toimittajamie-

hensä apuun perheen käytännön järjestelyissä, ensimmäinen vastaaja joutui pis-

tämään äitiyden oman urakehityksensä edelle. 

                                                        
1781 Ks. esim. Anna-Liisa Karvonen, ”Kasvot eivät riitä kertomaan”. Me naiset 13/1970, 34–37; Anna-
Liisa Karvonen, ”Aina sunnuntaisin pyykille”. Me naiset 28/1970, 14–15. 
1782 Kirjoitus numero 18, nainen. 
1783 Ks. esim. haastattelut numerot 12, 14, 15, 17, 33 ja 35, naisia; kirjoitukset numerot 34 ja 35, naisia. 
1784 Haastattelu numero 12, nainen. 
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Yksittäisten toimittajien elinpiireissä esiintyneiden erojen lisäksi on tärkeä 

muistaa äitiyden ja toimittajan työn yhdistämisen muuttuneen helpommaksi tut-

kimuksen kohteena olleiden vuosikymmenten edetessä. Kuten olen aikaisemmin 

osoittanut, 1970-luvulla kehittynyt päivähoitojärjestelmä helpotti toimittajaäitien 

työssäkäyntiä. 1960-luvun alkupuolella alalla pysyminen perheen perustamisen 

jälkeen ei ollut kuitenkaan itsestäänselvyys. Veteraanitoimittaja Allan Liuhala on 

esimerkiksi kertonut Aamulehdessä työskennelleestä naiskollegasta, joka ensim-

mäisen lapsen syntymän jälkeen harkitsi toimittajan työn lopettamista. Ratkaisuk-

si avautui Suomessa uutena alana nousseen kuluttajavalistuspalstan hoitaminen, 

mikä merkitsi naiselle vuorotyön sijaan säännöllistä päivätyötä.1785 Vastaavia 

esimerkkejä löytyy omasta aineistostani kaksi kappaletta.1786 Toinen heistä, suu-

ressa päivälehdessä työskennellyt toimittajanainen kuvasi työnkuvaansa lapsikat-

raan kasvamisen jälkeen seuraavasti: 

Kun mä perustin uuden perheen ja sain lisää lapsia, niin mua ei enää lähetel-

ty niinkään näihin tämmösiin julkkishaastatteluihin, vaan mä sain tehdäkseni 

paljon. Mulle synty suorastaan erikoisala historiallisista jutuista.1787 

Esimerkkien valossa näyttää siltä, että ainakin suuremmissa sanomalehdissä pääl-

likköporras otti jo 1950- ja 1960-lukujen taitteessa tarvittaessa huomioon perheel-

listen naistoimittajien erityistarpeet. Myös ratkaisukeinot olivat yhteneväiset, sillä 

molemmille naisille tarjottiin mahdollisuutta erikoistua juttuaiheisiin, jotka eivät 

edellyttäneet vuorotyötä. 

On kuitenkin syytä muistaa, etteivät toimitukset olleet toistensa kaltaisia ja 

niinpä naiset saattoivat kohdata hyvin eri tavoin uramahdollisuuksiinsa suhtautu-

neita miestoimittajia. Niin päällikköasemaan edenneiden naisten kuin urallaan 

muutenkin ammattitaidostaan kiitosta saaneiden naisvastaajien kokemusten kirjo 

liikkuukin muistitietoaineistossa kannustavista mieskollegoista suoranaiseen työ-

paikkakiusaamiseen1788. Yksittäisissä tapauksissa jarruttelijoina saattoivat olla 

myös toiset naiset,1789 jolloin kateus kollegan menestyksestä muodostui naisten 

välistä solidaarisuutta vahvemmaksi. Tämä näkyi muun muassa Keskisuomalaisen 

kulttuuriosaston päällikkönä työskennelleen Anja Penttisen valitessa nuoremman 

miestoimittajan aisaparikseen naispuolisen toimittajan sijaan. Penttisen mukaan 
                                                        
1785 Allan Liuhalan haastattelu. SJLV94. SJLYA. Ks. myös Pirkko Savisaaren haastattelu. SJLV94. 
SJLYA. 
1786 Haastattelut numerot 14 ja 34, naisia. 
1787 Haastattelu numero 14, nainen. 
1788 Ks. esim. haastattelut numerot 8, 12, 29 ja 34, naisia; kirjoitukset numerot 15 ja 18, naisia. 
1789 Haastattelut numerot 2, 7, ja 28, naisia ja mies; kirjoitus numero 33, nainen. 
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kyse oli henkilökemioista, mutta toimituksen naispuolisissa jäsenissä toiminta sai 

aikaan vahvan reaktion: 

Työpaikkahenki ei ollenkaan pelannut. Mä olin paitsiossa. Mun oven ohi kul-

jettiin. Mutta tää on hyvin tyypillistä nimenomaan naistoimittajiin. Kun mä 

olin ainoa nainen toimituksessa, jolla oli itsenäinen työ. Ja vaikka ne ei ikinä 

nää ihmiset tunnustais, ainakaan naiset, että ne oli kateellisia siitä, niin se-

hän siinä heijastui.1790 

Tapaus kuvastaa hyvin toimittajien välisten suhteiden moninaisuutta. Yhtäältä 

Penttinen ei itse kokenut tarvetta tukea naispuolista kollegaansa, toisaalta nais-

toimittajat liittoutuvat Penttistä vastaan tämän tekemän ratkaisun jälkeen. Esi-

merkki onkin hyvä muistutus siitä, ettei naisten tulisi nähdä automaattisesti toimi-

neen menneisyydessä toistensa hyväksi. 1960- ja 1970-lukujen taitteen Suomessa 

sukupuoli ei ollut myöskään ainoa urakehitykseen vaikuttanut muuttuja. Ajan 

politisoituneessa ilmapiirissä niin ammattiyhdistystoiminta kuin toimittajan poliit-

tinen kanta tai hänen sitoutumattomuutensakin saattoivat nousta sukupuolta tärke-

ämmiksi kriteereiksi urakehityksen vauhdittajina tai hidastajina1791. 

4.3.4 Tunnolliset naistoimittajat spontaanien miesten maailmassa 

Keskusteltaessa naisten urakehityksestä jäävät yksittäisten toimijoiden kokemuk-

set usein laajempien kehityslinjojen varjoon. Yleisten kehityskulkujen tarkastelu 

ei tarjoakaan mahdollisuutta analysoida syvällisemmin sukupuolittuneiden raken-

teiden vaikutusta toimittajien urakehitykseen. Tästä johtuen kartoitan seuraavaksi 

muistitietoaineiston ja aikalaistekstien avulla sitä, miten toimittajat asemoituivat 

sukupuolensa perusteella toimitusyhteisöissä. Vaikka toimittajan ihanne oli yhtä-

läinen niin naisille kuin miehille, kuten olen osoittanut luvussa 3.1.3., toimitusti-

lassa oli varattu naisille ja miehille omat roolinsa.1792 Silvia Gherardia ja Barbara 

Poggiota mukaillen kyse oli työpaikkojen – tässä tapauksessa – toimitusten sym-

bolisesta sukupuolijärjestyksestä, jossa naiseuteen ja mieheyteen liitettiin erilaisia 

merkityksenantoja ja odotuksia.1793 

Toimittajarooleihin ovat kiinnittäneet huomiota myös Iiris Ruoho ja Sinikka 

Torkkola, jotka ovat hahmottaneet 2000-luvulla haastattelemiensa päällikkötoi-

                                                        
1790 Anja Penttisen haastattelu. SJLV94. SJLYA. 
1791 Ks. esim. haastattelut numerot 20, 36 ja 37, naisia; kirjoitus numero 19, nainen.  
1792 Roolien sukupuolittuneisuudesta ks. esim. McDowell 1997, 151. 
1793 Gherardi & Poggio 2007, 48, 169. 
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mittajien kertomusten pohjalta neljä uratyyppiä. Tutkijoiden mukaan uratyypit 

”kertovat paitsi yksilöllisistä valinnoista myös mediatalojen ja toimitusten kult-

tuurisista ehdoista ja käytännöistä, jotka luovat paikkoja yksilöiden toiminnal-

le.”1794 Ruohon ja Torkkolan tavoin näen maskuliinisesti määrittyneen toimitusti-

lan luoneen naisille ja miehille erilaisia käyttäytymisen ja toiminnan normeja,1795 

jotka vaikuttivat heidän tekemiinsä valintoihin sekä tuottivat työtehtävien yh-

teneväisyyksistä huolimatta osittain toisistaan poikenneita naisten ja miesten toi-

mittajarooleja. Nämä roolit eivät rajoittuneet yksinomaan toimitusten fyysisten 

seinien sisäpuolelle, vaan ne tarjosivat kehikon, jossa toimittajat tuottivat suku-

puoltaan myös yhteisissä illanvietoissa ja haastattelutilanteissa. 

Sukupuolittuneet toimittajaroolit eivät olleet eksplisiittisesti muotoiltuja vaan 

kulttuurisia ja osin tiedostamattomia käytäntöjä, mistä johtuen niiden kartoittami-

nen on edellyttänyt lähteiden lukemista vastakarvaan. On myös muistettava, että 

toimittajatyypit ovat muistitietoaineiston ja aikalaistekstien pohjalta tehtyjä profii-

leja, jotka eivät henkilöesimerkeistä huolimatta sellaisenaan kuvaa ketään yksit-

täistä toimittajaa. Yksittäisten toimittajien työhistorioista voidaan toki löytää eri 

toimittajatyyppejä edustaneita vaiheita, jotka kuvastavat paitsi yhteiskunnassa 

tapahtuneita muutoksia ja ajan kulua myös heidän henkilökohtaista kasvuaan niin 

toimittajina kuin sukupuolitietoisina naisina ja miehinäkin. Yleistävästä luontees-

taan huolimatta roolit kuvaavat niitä identifioitumisen mahdollisuuksia, joita toi-

mittajilla oli sukupuolensa perusteella 1960- ja 1970-lukujen suomalaisissa toimi-

tuksissa. 

Naiset huolehtivat – miehet etenevät uralla 

Klassikoksi nousseessa teoksessaan Secretaries Talk. Sexuality, Power and Work 

Rosemary Pringle havaitsi sihteerille mahdollisiksi rooleiksi äidin, vaimon, van-

hanpiian, rakastajan ja kohtalokkaan naisen osat.1796 Näiden lisäksi esimerkiksi 

viettelijän, lemmikin, riivinraudan ja kunniakkaan miehen positiot on nähty tut-

kimuksissa naisille mahdollisina rooleina.1797 Lontoolaisia pankkiiriliikkeitä tut-

kineen Linda McDowellin mukaan miesvaltaisessa organisaatiossa työskentelevi-

en naisten roolien ja mahdollisuuksien tutkiminen ei kuitenkaan yksinään riitä, 

vaan yhtä lailla tarvitaan ymmärrystä siitä, minkälaisia maskuliinisuuksia organi-

                                                        
1794 Ruoho & Torkkola 2009, 51. 
1795 Ruoho & Torkkola 2009, 29. 
1796 Pringle 1989, 1–20. 
1797 Kanter 1993 [1977], 233–237; McDowell 1997, 151–156. 
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saatiossa vallitsee sekä mitkä ovat maskuliinisuuksien väliset suhteet. Kartoitta-

malla rinnakkain erilaisia feminiinisyyksiä ja maskuliinisuuksia on McDowellin 

mukaan mahdollista paljastaa syvällisemmin, kuinka sukupuolijärjestystä ylläpi-

detään, uusinnetaan ja haastetaan.1798 Kysymykseen toimittajan ammatin ja suku-

puolen suhteista onkin etsittävä vastausta myös toimittajamaskuliinisuuksien 

moninaisuudesta ja maskuliinisuuksien välisistä hierarkkisista suhteista. 

Aineiston pohjalta tekemäni jaottelun mukaan miestoimittaja saattoi olla 

1960- ja 1970-luvulla 1) toimituksen isä, 2) vanhemman polven veteraanitoimitta-

ja, 3) 60-luvun radikaali1799, 4) toimituksen veli, 5) uuden sukupolven macho-

mies, 6) uraohjus tai 7) esikuvallinen tähtitoimittaja. Myös naistoimittajien roo-

leissa painottuivat seksuaalisuuden sijaan perheeseen ja työhön liittyneet merki-

tyksenannot. Naistoimittaja saattoi olla 1) toimituksen äiti, 2) tunnollinen puurta-

ja, 3) arvostettu ammattilainen, 4) uuden polven radikaali tai 5) nouseva kyky. 

Toimituksen äiti oli päällikköasemaan noussut nainen, joka piti toimitusta ko-

konaisuudessaan oikealla kurssilla.1800 Eräs haastateltava kuvasi naispuolisen 

toimituspäällikön työsarkaa muun muassa seuraavasti: 

Kun joku tämmönen tähti, jonka juttu pitäs nyt olla justiinsa tossa noin, niin 

sortu ryyppäämään, niin kyllä sitä sitten meni naispuolinen toimituspäällikkö 

ja ravisti sen niin kun kuntoon. Eli komens maaten ja nukut. Ja sitten piti 

huolen, että on paikalla kattomassa, että nyt nouset ylös ja nyt kirjotat sen 

juttus ja se siitä. Ett se oli aika reipas toimi.1801 

Edellä kuvattu tapaus ei ole nähtävästi ollut ainoa laatuaan, sillä myös Maakan-

sassa1802 1960-luvun ensimmäisinä vuosina uransa aloittanut mies kertoi legen-

daarisen Heini Mankin hakeneen mieskollegojansa tarvittaessa kapakasta lehden-

tekoon.1803 Lasse Lehtinen puolestaan kuvasi muistelmissaan Seuran toimitussih-

teeriä Anna-Maija Katajaa, joka tarvittaessa palautti ”uhkailemalla, kiristämällä ja 

                                                        
1798 McDowell 1997, 182. 
1799 En käytä termiä radikaali tässä viittaamaan perinteisessä mielessä 1960-luvun vasemmistolaisesti 
painottuneeseen kulttuuriradikalismiin. Vaikka uuden polven radikaalien näkemykset nousivat usein 
laajemmasta kulttuuriradikalismista, heillä ei ollut välttämättä suoraa yhteyttä ajan radikaaleihin 
ryhmittymiin. Uuden polven radikaalit eivät toisin sanoen olleet kiinteä joukko, vaan kyse oli yksittäi-
sistä toimittajista, jotka haastoivat vallinneen ammatillisen kulttuurin konventioita ohjelmavalinnoil-
laan, työskentelytavoillaan ja ohjelmapoliittisilla mielipiteillään. 
1800 Ks. esim. haastattelut numerot 14, 18 ja 32, naisia ja mies; kirjoitukset numerot 20 ja 36, mies ja 
nainen. 
1801 Haastattelu numero 16, nainen. 
1802 Maakansa muutti nimensä Suomenmaaksi vuonna 1965. 
1803 Juhani Nurmelan haastattelu. SJLV94. SJLYA. 
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suostuttelemalla” lehden tähtitoimittajan juomareissuiltaan kirjoituskoneen ää-

reen.1804 Aina äitihahmo ei kuitenkaan ollut päällikkötehtävään noussut toimituk-

sen organisaattori. Hän saattoi olla myös pitkän uran tehnyt kirjoittava toimittaja, 

joka toimi niin nais- kuin mieskollegoidensa henkilökohtaisena olkapäänä1805 tai 

vasta alalle tulleiden toimittajanalkujen neuvonantajana, tukijana sekä innostaja-

na.1806 

Toimituksen äidin roolissa on nähtävissä yhtymäkohtia aikaisemmissa tutki-

muksissa hahmotettuihin naistoimittajarooleihin, eikä se näin ollen ollut ainoas-

taan suomalaisille 1960- ja 1970-lukujen toimittajanaisille leimallinen tapa toimia 

osana toimitusyhteisöä. Esimerkiksi Torild Skardin haastattelemat norjalaistoimit-

tajat kuvasivat äitiroolia yhdeksi heille toimituksissa langenneista toimintamal-

leista1807. Iiris Ruoho ja Sinikka Torkkola ovat puolestaan esittäneet toimitusten 

arjen pyörittäjän roolin lankeavan sukupuolen mukaisesti useimmiten naisille.1808 

Myös kanadalaisia toimittajia tutkinut Gertrude J. Robinson on kiinnittänyt huo-

miota siihen, että toimituksen äidin rooli painottuu henkilösuhteiden hoitoon ja 

edistää siten toimituksen työntekijöiden yhteistyötä. Samanaikaisesti se ylläpitää 

maskuliinisesti määrittynyttä kulttuuria, jossa varsinainen päätäntävalta säilyy 

miehillä naisten pitäessä huolen siitä, että toimittajat suoriutuvat jouhevasti työ-

tehtävistään.1809 Naisille usein kuin luonnostaan lankeava huolenpitäjän rooli ei 

ole kuitenkaan tyypillinen yksinomaan toimituksille. Barbara Grantin ja Sally 

Knowlesin mukaan naisille annetaan myös yliopistoissa usein tehtäviä, jotka ovat 

luokiteltavissa akateemiseksi kotityöksi. Nämä tehtävät ovat välttämättömiä työ-

yhteisön toimivuudelle, mutta eivät pidä sisällään todellista päätäntävaltaa.1810 

Toimitusten äitihahmojen vastapainona olivat toimitusjohtajien, päätoimitta-

jien tai muiden päällikkötoimittajien edustamat isähahmot, jotka arjesta huoleh-

timisen sijaan vastasivat toimitusperheen johtamisesta. Ennen kaikkea toimituk-

sen perheenpään patriarkaalisena näyttäytynyt rooli edellytti alaisten kunnioitusta, 

ja isähahmoon paikantuikin sellaisia ominaisuuksia kuin toimittajien tukeminen 

ulkopuolista kritiikkiä vastaan, sivistyneisyys ja korkea journalistinen moraali. 

                                                        
1804 Lehtinen 1996, 182. 
1805 Vienoska, ”Liisa sai ruusut ja herrojen halaukset”. Omat Sanomat 2/1971, 2. 
1806 Ks. esim. haastattelut numerot 6 ja 30, naisia; kirjoitukset numerot 21 ja 28, naisia. Ks. myös 
Lehtinen 1996, 101, 181. 
1807 Skard 1984, 82. 
1808 Ruoho & Torkkola 2009, 29. 
1809 Robinson 2008a, 40–41. 
1810 Grant & Knowles 2000, 8. Samasta teemasta organisaatioiden osalta laajemmin ks. Yancey Martin 
2003, 347. 
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Hän saattoi olla etäinenkin hahmo, joka kuitenkin piti toimitusta tiukasti ottees-

saan, mutta ei alistamalla ja pelolla vaan ammattitaidolla ansaitsemallaan kunnioi-

tuksella.1811 Isän rooliin ei kuulunut samassa mittakaavassa kollegoiden emotio-

naalista tukemista kuin toimitusten äideillä, mutta myös siihen liittyi piirteitä, 

jotka ovat luokiteltavissa alaisista huolehtimiseksi. Ratkaisukeinot olivat kuiten-

kin konkreettisempia kuin toimitusten äitihahmoilla, mikä osittain johtui isähah-

mojen erilaisesta asemasta toimitushierarkiassa. Isähahmon valta vaikuttaa alais-

tensa kohteluun näkyi esimerkiksi suuren mediaorganisaation paikallistoimituk-

sessa työskennelleen naisen kokemuksissa. 

Tässä yhteydessä on mainittava kolmas tärkeä mies urallani, XY. Hänen mu-

kaansa yhtiössä ei ihmistä saanut kohdella niin kuin minua X:ssa kohdeltiin. 

Eikä nytkään tarvinnut muuttaa kireitten ihmisten kivikylä-Z:n.1812 

Arvostettu ammattilainen oli naispuolinen toimittaja, joka oli tullut alalle usein 

toisen maailmansodan aikaan tai pian sen jälkeen. Hän ei ollut välttämättä eden-

nyt päällikköasemaan vaan oli saavuttanut statuksensa toimittajana lahjakkuuten-

sa ansiosta.1813 Toisin sanoen arvostettu ammattilainen oli usein persoona isolla 

P:llä, joka myös tunsi oman arvonsa. Hän saattoi poiketa perinteisesti naiselliseksi 

mielletystä käyttäytymisestä, ja nuoremmat toimittajat saattoivat jopa kokea hänet 

hieman pelottavaksi, kuten käy ilmi seuraavasta sitaatista: 

XX ei ollu yhtään naismaisen naisellinen. Se oli semmonen niin kun jyrä, joka 

menee eteenpäin. Hän oli niin kun ulkomuodoltaankin hyvin tumma. Pelotta-

van näkönen. Mä muistan, että. Kun mä olin vasta tullu taloon, ett en ollu 

vielä nähny kaikkia toimittajia. Niin kun mä näin ensimmäisen kerran tämän 

tulevan ystäväni XX:n. Niin hän tuli iltapäivällä taloon ja paiskas vissiin 

laukkunsa tai käsineensä pöytään ja sano, että ”Koko päivän oon ollu hau-

taamassa. Mä en vieläkään edes tiedä kuka vainaja on.” […] Sillon mä oi-

kein niin kun pelästyin tätä XX:ä, tummaa hahmoa ja kiukkusennäköstä sillä 

hetkellä. Mutt häntä opin suuresti kunnioittamaan ja pitämään hänestä ko-

vasti.1814 

                                                        
1811 Ks. esim. haastattelut numerot 2, 12, 14, 26 ja 35, naisia ja mies; kirjoitukset numerot 16 ja 17, 
mies ja nainen. Ks. myös Vilho Halmeen, Oiva Luhtaselan ja Sirpa Sainion haastattelut. SJLV94. 
SJLYA. 
1812 Kirjoitus numero 21, nainen. 
1813 Ks. esim. haastattelut numerot 5, 6, 10, 14, 30 ja 32, naisia ja mies; kirjoitukset numerot 34 ja 35, 
naisia. 
1814 Haastattelu numero 14, nainen. 
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Arvostettua ammattilaista pidettiin toimittajan taidoiltaan erittäin esikuvallisena, 

ja häntä arvostivat niin naiset kuin miehet.1815 Saavuttamansa aseman vuoksi 

hänellä oli myös suurempi sananvalta toimituksellisissa asioissa kuin muilla kir-

joittavilla toimittajilla. Koska arvostetut ammattilaiset muodostivat ainoastaan 

murto-osan vanhemmasta naistoimittajakunnasta, koki eräs haastateltavista 

useimpien toimittajina 1960- ja 1970-luvulla työskennelleiden naisten tunteneen 

esikuvansa ainakin nimeltä1816. 

Vanhemman polven naistoimittajat näyttäytyivät aineistossa usein harvoina 

suuresta massasta nousseina tähtinä, kun taas miestoimittajakunnan kohdalla van-

hemman polven veteraanitoimittajat edustivat toimittajakunnan perusjoukkoa. 

Heissä konkretisoitui stereotyyppinen kuva boheemista toimittajasta, joka käytti 

runsaasti alkoholia ja oli todellinen persoonallisuus.1817 Ammatillisesti 1960- ja 

1970-lukulaisia toimittajapolvia edustaneet informantit saattoivat kuitenkin nähdä 

heidän edustaneen vanhakantaista leikkaa ja liimaa -journalismia, jossa toimituk-

selliset kunnianhimot eivät olleet erityisen korkealla.1818 Vanhempien veteraanien 

joukkoon mahtui toki myös erityisen ammattitaitoisina pidettyjä toimittajia, mutta 

heidät olen luokitellut erikseen tähtitoimittajiksi. Yhtenä heistä voidaan mainita 

Yleisradion ruotsinkielisessä ohjelmayksikössä pitkän uran tehnyt televisiotoimit-

taja Knud Möller, jonka ammattitaitoon radiossa ja televisiossa uransa tehneet 

haastateltavat toistuvasti viittasivat1819. 1940-luvun lopulla toimittajanuransa 

aloittanut Möller siirtyi Yleisradion palvelukseen vuonna 1950.1820 Hän kuuluikin 

harvalukuiseen vanhempaan televisiotoimittajapolveen, joka erosi toimitukset 

vallanneista nuorista toimittajista konservatiivisemmilla mielipiteillään, mutta oli 

toimittajan taidoillaan lunastanut paikkansa ammatillisen ihailun kohteena.1821 

Kirjeenvaihtajavuosinaan Möller esiintyi toistuvasti myös Antenni- ja Katso-

lehtien haastatteluissa, joissa hänet esiteltiin ylivertaisen esikuvallisena toimitta-

jana. Luettaessa haastatteluja sukupuolisensitiivisestä näkökulmasta näyttäytyy 

Möller myös toimittajamaskuliinisuuden kiteytymänä. Haastattelujen mukaan hän 

oli poikkeuksellisen kielitaitoinen, hänellä oli kyky pysyä rauhallisena kiperissä-

kin tilanteissa, hän oli kommenteissaan aina selkeä ja analyyttinen sekä oli kuin 

                                                        
1815 Ks. esim. haastattelut numerot 9, 12, 30 ja 36, naisia; Antti Henttosen haastattelu. SJLV94. 
SJLYA. 
1816 Haastattelu numero 30, nainen. 
1817 Ks. esim. haastattelut numerot 11, 13, 15, 17, 28, 33 ja 35, naisia ja mies.  
1818 Ks. esim. haastattelu numero 33, nainen. 
1819 Haastattelut numerot 19, 25, 27, 29 ja 32, naisia ja miehiä. 
1820 Ikävalko 1990, 46–48. 
1821 Haastattelu numero 32, mies. 
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kotonaan missä maassa tahansa.1822 Möllerin poikkeuksellisuutta korosti myös 

hänen televisioon sopinut olemuksensa, jota Aake Jermo kuvaili seuraavasti: 

Monien mielestä hän on tv:n sympaattisimpia kasvoja. Niin moni-ilmeinen, 

ettei ole pelkoa edes ’kasvojen kulumisesta’. Hänessä on samalla kertaa val-

loittavan poikamaista charmia ja tietynlaista iätöntä viisautta.1823 

Viidettäkymmenettä ikävuottaan lähennelleen Möllerin maskuliinisuutta korostet-

tiin haastatteluissa myös esittämällä hänen rinnallaan nuori vaimo ja kahden eri 

puolison kanssa saadut lapset.1824 

Boheemista miestoimittajakuvasta poiketen enemmistö naistoimittajakunnas-

ta asemoitui muistitietoaineistossa tunnollisiksi puurtajiksi. Tämä miestoimittaji-

en sisarhahmo teki työnsä moitteettomasti ja paikkasi tarvittaessa kanssatoimitta-

jien puutteet. Hän oli usein nuori, vasta alalle tullut nainen, joka ei välttämättä 

uskonut omiin kykyihinsä,1825 mutta saattoi edustaa myös vanhempaa toimittaja-

polvea.1826 Tunnollinen puurtaja teki työnsä tavallistakin perusteellisemmin ja otti 

roolinsa mieskollegoiden töiden paikkaajana annettuna.1827 Hän ei toisin sanoen 

kyseenalaistanut toimituksissa vallinneita sukupuolittuneita rakenteita vaan mu-

kautui sukupuolensa mukaiseen rooliin. Tunnolliset puurtajat asemoituivatkin 

perinteisesti naisellisiksi mielletyiksi toimittajiksi, jotka noudattivat sukupuolen 

mukaista rooliaan miesten täydentäjinä. Niissäkin tapauksissa, joissa tunnollinen 

puurtaja oli tasaveroisemmassa asemassa mieskollegoidensa kanssa, hän ylläpiti 

käyttäytymisellään maskuliinisesti määrittynyttä ammatillista kulttuuria eikä pyr-

kinyt vaikuttamaan journalismin teon sisältöihin. Tunnollinen puurtaja saattoi 

edetä urallaan toimitussihteeriportaaseen tai jopa pienen paikallislehden päätoi-

mittajaksi,1828 mutta kyse oli usein vähäisemmistä valta-asemista kuin toimituksen 

äitihahmoilla. 

                                                        
1822 Ks. esim. Marjatta Le Louarn, ”Mukavat Möllerit”. Antenni 33/1968, 4–5; Aake Jermo, ”Moni-
ilmeinen ilmiö nimeltä Knud Möller”. Antenni 22/1967, 4–5; ”Miehemme Washingtonissa Pariisissa”. 
Katso 30/1968, 30–31; Anna Kerttu Wiik, ”Miten Knud Möller hallitsee yleisöään”. Katso 17/1974, 
4–5. 
1823 Aake Jermo, ”Moni-ilmeinen ilmiö nimeltä Knud Möller”. Antenni 22/1967, 4–5. 
1824 Ks. esim. Marjatta Le Louarn, ”Mukavat Möllerit”. Antenni 33/1968, 4–5; Leena Koski, ”Ei puhu-
ta perheasioista”. Antenni 15/1972, 9; Anna Kerttu Wiik, ”Miten Knud Möller hallitsee yleisöään”. 
Katso 17/1974, 4–5. 
1825 Ks. esim. haastattelut numerot 1, 7, 13, 15, 21 ja 33, naisia; kirjoitukset numerot 7, 15, 22 ja 32, 
naisia. 
1826 Ks. esim. haastattelut numerot 14 ja 22, naisia; Sisko Noposen ja Annikki Wiirilinnan haastattelut. 
SJLV94. SJLYA. 
1827 Ks. esim. haastattelut numerot 7, 15 ja 21, naisia; kirjoitukset numerot 7, 15, 22 ja 32, naisia. 
1828 Ks. esim. kirjoitukset numerot 7, 22 ja 32, naisia. 
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Tunnolliset puurtajat eivät kuitenkaan välttämättä pysyneet roolissaan koko 

uransa ajan. Eräs itäsuomalaisessa sanomalehdessä 1960-luvun alussa uransa 

aloittanut nainen kertoi asemastaan toimituksen ainoana naisena seuraavaan ta-

paan: 

Kun olin vastuuntuntoinen ihminen, tein kaksi pitkää vuoroa peräkkäin. Niis-

tä ylimääräisistä vuoroista ei tietenkään saanut palkkaa, eikä vuoronsa teke-

mättä jättänytkään niitä liiemmin muistellut, joten ne jäivät minun vahingok-

seni. […] Usein istuin toimituksessa yksin toimitussihteerin kanssa, kun muut 

olivat liuenneet kotiin tai kaljoille. Useat puhelimet soivat yhteen ääneen ja 

sai juosta huoneesta toiseen niihin vastaamaan. Oikoluvun oppiminen osoit-

tautui myöhemmin kuitenkin suureksi siunaukseksi, vaikka sitä silloin kiroil-

tiin.1829 

Kirjoituksesta käy hyvin ilmi alkuasetelma, jossa miesvaltainen toimittajakunta 

käytti toimituksen ainoan ja vasta alalle tulleen naisen velvollisuudentuntoisuutta 

hyväkseen. Käytännön tavanomaisuutta kuvastaa se, että kyseinen informantti 

painotti kehittyneensä ylimääräisten tehtävien myötä toimittajana, vaikka kertoi 

myös kokeneensa vääryyttä työtaakan vuoksi. Roolien joustavuus näkyi kerto-

muksessa kuitenkin siten, ettei nainen suostunut lopulta jäämään ahkeran puurta-

jan rooliin, vaan kehittyi omanarvonsa tunteneeksi toimittajaksi. Tämä ei kuiten-

kaan onnistunut saman lehden palveluksessa, vaan ammatillisen identiteetin vah-

vistuminen sai hänet hakeutumaan toisen lehden palvelukseen. 

Nouseva kyky ja uuden polven radikaali olivat 1960-luvulla ja sitä myöhem-

min alalle tulleiden naisten edustamia toimittajatyyppejä, jotka tavalla tai toisella 

kyseenalaistivat journalismin teon maskuliinisia käytäntöjä. Nouseva kyky oli 

nuori nainen, joka sai tunnustusta kyvyistään ja pääsi sen avulla siirtymään uuteen 

työpaikkaan tai etenemään urallaan1830. Uraputken taustalla saattoi olla vaikutus-

valtaisten miesten tuki,1831 mutta yhtä hyvin nouseva kyky saattoi edetä alalla 

puhtaasti omilla ansioillaan. Esimerkiksi suurten mediatalojen maakuntatoimitta-

jat saattoivat herättää hyvin tehdyillä jutuilla päätoimituksen johtoportaan kiin-

nostuksen ja edetä keskustoimitukseen1832. Vaikka nouseva kyky ei välttämättä 

tietoisesti haastanut vallinneen ammatillisen kulttuurin rakenteita, hän asetti ole-

massaolollaan toimittajan maskuliinisen normin kyseenalaiseksi. Kyse oli Ghe-

                                                        
1829 Kirjoitus numero 15, nainen. 
1830 Ks. esim. haastattelut numerot 2, 12, 15, 19, 21, 23, 33, 35, 36 ja 37, naisia. 
1831 Ks. esim. haastattelut numerot 7, 30 ja 33, naisia. 
1832 Ks. esim. haastattelut numerot 25 ja 29, mies ja nainen. 
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rardia ja Poggiota mukaillen symbolisesta läsnäolosta, joka haastoi vallinneen 

kulttuurin pyrkimättä kuitenkaan muuttamaan sitä1833. 

Sen sijaan Uuden polven radikaali toimi aktiivisesti vallinnutta ammatillista 

kulttuuria vastaan.1834 Useimmiten tämä tapahtui juttuaiheilla, jotka ravistelivat 

journalismin teon logiikkaa, mutta radikaalitoimittaja saattoi kyseenalaistaa myös 

ammatillisen kulttuurin rakenteita haastamalla vallinneita käytäntöjä. Yhtäältä 

kyse oli arjen käytännöissä tapahtuneesta maskuliinisesti määrittyneen toiminta-

kulttuurin sääntöjen venyttämisestä1835. Toisaalta osa naisista otti hyvinkin voi-

makkaasti kantaa esimerkiksi sukupuolten väliseen tasa-arvoon tai muihin yhteis-

kunnassa pinnalla olleisiin kysymyksiin.1836 Radikaalius on lyönyt leimansa myös 

myöhempään toimittajakuvaan, sillä mielikuva 1960-luvun radikaalista naistoi-

mittajasta on hallinnut myös 2000-luvulla toteutettuja toimittajakuvauksia. YLE 

TV1:n Uutishuone-sarjassa päähenkilönä nähtiin nuorta radikaalipolvea edustanut 

Raija Aalto, joka asetti vallinneet journalistiset käytännöt ja toimittajanaisten 

miehiä heikomman aseman kyseenalaiseksi.1837 Vastaavanlainen 60-luvun radi-

kaalihahmo, toimittaja Astrid Vaara, esiintyi Helsingin kaupunginteatterin vuonna 

2008 ensi-iltansa saaneessa näytelmässä ”Iloisiin kuulemiin ja näkemiin”, jossa 

seurattiin kuvitteellisen Päivän peilin toimituksen historiaa 1950-luvulta nykypäi-

vään.1838 

Näkyvimpiä naispuolisia radikaalitoimittajia olivat 1960- ja 1970-lukujen 

taitteessa radiotoimittaja Päivi Istala1839 ja Teinilehden päätoimittaja Jertta 

Roos.1840 Molempien kohdalla radikaalius kiinnittyi ennen kaikkea heidän esittä-

miinsä mielipiteisiin, mikä käy ilmi esimerkiksi Istalan julkisuuskuvassa tapahtu-

neesta kehityksestä. Radikaalin leima ei näkynyt aloittelevasta toimittajasta teh-

dyissä haastatteluissa,1841 vaan Istala esitettiin niissä neutraalisti, radion nuorena 

toimittajana. Ristivetoa-ohjelmassa esittämiensä mielipiteiden seurauksena Ista-

                                                        
1833 Gherardi & Poggio 2007, 56. 
1834 Haastattelut numerot 6, 18 ja 23, naisia. 
1835 Haastattelut numerot 19, 30 ja 33, naisia. 
1836 Ks. esim. haastattelut numerot 6, 18, 20 ja 23, naisia. 
1837 Kurvinen 2011, 7–8, 10–12. 
1838 Iloisiin kuulemiin ja näkemiin -näytelmän käsiohjelma. Kirjoittajan yksityisarkisto. 
1839 Ks. esim. Anna-Liisa Karvonen, ”Ristiinvetäjä Päivi Istala”. Me naiset 32/1970, 30–32; Annamai-
ja Kataja, ”Päivi Istala, tyttö sopassa”. Uusi Apu 34/1970, 64–66; ”Ristivetoa radiossa”. Suomen 
Kuvalehti 44/1970, 42–43, 61; Urpo Virkkunen, ”Ärsykkeitä oikealle”. (pk) Antenni 45/1970, 3; Pentti 
Pirhonen, ”Osattiin sitä ennenkin”. (pk) Katso 48/1970, 5. 
1840 Ks. esim. Arja-Anneli Tuominen, ”Jertta ja Jertan lehti”. Uusi Nainen 4/1969, 18–19, 67; Riitta 
Lindegren, ”Jertan mielipiteet”. Anna 18/1969, 26–27. 
1841 Ks. esim. ”Ihminen 68: Kohtalo ei vie Päiviä”. Uusi Maailma 8/1968, 16; Liisa Hakola, ”Mikä 
syksyssä miellyttää”. Anna 35/1969, 27. 
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lasta tuli kuitenkin ärsyttävän naisäänen symboli, johon koko naistoimittajakuntaa 

koskenut kritiikki usein kohdentui. Kuuntelijapalvelussa työskennellyt Anja Meri-

luoto kommentoi Antenni-lehdelle seuraavasti: 

Ja jos kuka tahansa naisihminen ärsyttää, voi kiukkuinen kuuntelija soittaa, 

että ”pois ne päivi istalat sieltä”.1842 

Radikaalin leimaa lyötiin kuitenkin myös muihin naistoimittajiin,1843 vaikka radi-

kaalius ei missään vaiheessa muodostunutkaan lehtien naistoimittajakuvauksen 

päällimmäiseksi piirteeksi.1844 Radikaalius saattoi tulla esiin esimerkiksi tekstissä 

esiintyneenä kuvailuna kyseisen toimittajan näkemyksistä, kuten oli esimerkiksi 

Ritva-Liisa Sumun ja Seija Wallius-Kokkosen tapauksissa. Molemmat käsittelivät 

ohjelmissaan toistuvasti sukupuolikeskusteluun liittyneitä kysymyksiä, mutta 

kritiikki kohdistui myös vallinneisiin työskentelykäytäntöihin ja Yleisradion oh-

jelmapolitiikkaan.1845 Omassa aineistossani radikaalitoimittajuus näyttäytyi pää-

sääntöisesti Yleisradion toimittajiin liitettynä piirteenä, mutta ryhmään luettavissa 

olevia toimittajia työskenteli myös sanoma- ja aikakauslehdissä.1846 

Radikaalitoimittajan maineeseen ei naisten kohdalla liittynyt positiivista kai-

kua, mutta julkisen ryöpytyksen kohteeksi heistä joutui ainoastaan Päivi Istala. 

Häntä syytettiin muun muassa kommunistiksi1847 ja stereotyyppinen radikaalitoi-

mittaja olikin vasemmistolaisen aatemaailman omannut nainen, joka tarttui suo-

rapuheisesti ja ehkä äänekkäästikin tärkeinä pitämiinsä aiheisiin. Mielikuva näkyi 

myös toimittaja Matti Paavonsalon kuvaillessa haastattelemaansa Wallius-

Kokkosta seuraavasti: 

Ajatuksensa radiotyöstä nuorekas naistoimittaja kertoo harkitusti ja Puhe-

opiston kurssin käyneen sujuvuudella. Mielipiteissä on railakkuutta ja tiettyä 

                                                        
1842 Riitta Mäkelä, ”Kuuntelijapalvelu, hyvää päivää!”. Antenni 44/1971, 4–5. 
1843 Ks. esim. Maija Jalkanen, ”Millainen olet savolainen nuori nainen?”. Me naiset 22/1969, 41; Saara 
Finni, ”Tomaatti. Tosiasioita elävästä elämästä”. Me naiset 34/1969, 20–22; ”Tutka, ajankohtaista 
asiaa nuorisokulttuurista”. Katso 45/1970, 8; Laser, ”Vettä hanhen selkään”. (pk) Katso 7/1971, 5; 
Riitta Mäkelä, ”MTV:n ’perhetytöt’”. Antenni 15/1971, 6–7. 
1844 Lehtien tavasta kirjoittaa naistoimittajista ks. esim. Riitta Mäkelä, ”Suomenkielisen BBC:n pomo-
tar”. Antenni 3/1969, 2; ”Ellun ääni Savosta”. Antenni 21/1969, 6–7; Riitta Mäkelä, ”Sata kertaa 
tänään kotona”. Antenni 49/1969, 4–5; Sulo Ikonen, ”Lisa tekee kirjoa”. Katso 51/1970, 50–51; Urpo 
Virkkunen, ”Irma Loikkanen: ’Karjalaiselt naiselt tulloo puhetta ko rullalt’”. Antenni 8/1973, 8; Matti 
Paavonsalo, ”Raija Massalan kohtuulliset toiveet”. Katso 17/1976, 14. 
1845 Ks. esim. Raila Kinnunen, ”Solmiot Sumu ja Jahnu”. Antenni 4/1972, 4–5; Matti Paavonsa-
lo, ”Seija Wallius-Kokkonen: Yle jähmettynyt ohjelmistoonsa”. Katso 30/1976, 54. 
1846 Ks. esim. Arja-Anneli Tuominen, ”Jertta ja Jertan lehti”. Uusi Nainen 4/1969, 18–19, 67. 
1847 Ks. esim. Riitta Tulonen, ”Levyratsastaja jolla on sanomista”. Anna 9/1970, 26–27, 65. 



364 

radikaalisuutta ehkä enemmän kuin lempeän äänen perusteella voisi odot-

taa.1848 

Teksti antaa ymmärtää Seija Wallius-Kokkosen lempeän äänen ja hänen räväköi-

den mielipiteidensä olleen ristiriidassa keskenään. Mielikuvien radikaalitoimittaja 

asemoituikin perinteisesti naiselliseksi miellettyjen ominaisuuksien ulkopuolelle. 

Istalan tapauksessa radikaalius myös kääntyi nopeasti toimittajaa vastaan, sillä 

radion ohjelmaneuvosto lopetti tämän Ristivetoa-nimellä kulkeneen ohjelmasar-

jan lokakuussa 19701849. Päätös johti mediaryöpytykseen, joka päättyi Istalan 

siirtymiseen pois valtakunnan eetteristä. 1970-luvun jälkipuoliskon Päivi Istala 

työskenteli Pohjois-Suomessa freelancer-toimittajana sekä teatteriohjaajana ja 

palasi takaisin Helsinkiin Yleisradion vakituiseksi toimittajaksi vasta vuonna 

1981.1850 

Miestoimittajat olen 1960-luvulla ja sitä myöhemmin toimittajanuransa aloit-

taneiden toimittajien osalta jaottelut uuden polven radikaaleihin, toimitusten vel-

jiin, uuden sukupolven machomiehiin ja uraohjuksiin. Uuden polven radikaaleille 

oli naispuolisten radikaalitoimittajien tavoin yhteistä halu vaikuttaa joko yhteis-

kuntaan yleensä tai toimittajien ammattikuntaan erityisesti1851. Toimituksen veljet 

edustivat puolestaan nuoren miestoimittajakunnan suurta massaa,1852 jonka voi-

daan nähdä muodostuneen kasvaneeksi ja pysyvimmäksi toimittajamaskuliinisuu-

den muodoksi 1960- ja 1970-luvulla. Veljet saattoivat olla myös päällikköase-

maan nousseita miestoimittajia, jotka ylläpitivät toverillisia suhteita alaisiinsa1853. 

Aikalaisjulkisuudessa toimituksen veljet eivät näkyneet samalla tavoin kuin 

vallinneita journalistisia käytäntöjä ravistelleet uuden polven radikaalit. Totutusta 

poikenneella käyttäytymisellään tai ulkoisella olemuksellaan sekä uudenlaisella 

journalismikäsityksellään radikaalitoimittajat kiinnostivat myös median kuluttajia, 

mikä teki aikalaisteksteissä miestoimittajien radikaaliryhmästä poikkeuksellisen 

näkyvän. Katson ja Antennin haastatteluissa ja lukijakommenteissa toistuneita 

nimiä olivat muun muassa Reino Paasilinna, Hannu Taanila, Esko-Juhani Tennilä 

ja Pentti Kemppainen1854. Mediatekstien logiikasta kertoo sekin, että eniten näky-

                                                        
1848 Matti Paavonsalo, ”Seija Wallius-Kokkonen: Yle jähmettynyt ohjelmistoonsa”. Katso 30/1976, 54. 
1849 Istala 2012, 190–194. Ks. myös Kemppainen 2011, 169–175; Salokangas 1996, 279–282. 
1850 Istala 2012, 202–203, 206–217, 284–287, 293, 299, 305–312, 331, 333. 
1851 Ks. esim. haastattelut numerot 31 ja 32, miehiä. 
1852 Ks. esim. haastattelut numerot 7, 9, 13, 17, 20, 23, 24, 30, 33 ja 36, naisia. 
1853 Ks. esim. haastattelut numerot 9, 20 ja 33, naisia. 
1854 Ks. esim. Eino Nykänen, ”Puheenaiheena Paasilinna”. Antenni 48/1965, 2; Maarit Niini-
luoto, ”Valtiollinen suorasuu”. Antenni 51/1966, 2; Liisa Knuuti, ”Hannu Taanila Jatkoajan uusi 
paneeli-isäntä haluaisi Suomeen viihdeministerin”. Katso 4/1968, 14–15; Marjatta Le Louarn, ”’Älä 
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vyyttä saivat nimenomaan televisiossa esiintyneet miehet. Sen sijaan radioäänet 

saattoivat esittää hyvinkin radikaaleja mielipiteitä joutumatta laajamittaisen kritii-

kin kohteeksi. Näin oli esimerkiksi Stig Framåt -nimimerkillä työskennelleen 

Ilkka Uotilan kohdalla. Musiikkitoimittajana työskennellyt Uotila ravisteli ohjel-

missaan ohjelmanteon käytäntöjä suorasukaisella puhetyylillä ja ennakkoluulot-

tomilla musiikkivalinnoilla1855. Kuuntelijoissa Uotilan ohjelmat eivät kuitenkaan 

herättäneet samanlaisia intohimoja kuin esimerkiksi Taanilan esiintymiset,1856 

vaikka Uotila otti räväkämmin kantaa muun muassa naisten ja miesten rooliodo-

tuksiin sekä seksuaalisuuteen.1857 Uotilan toimittama Ruskea piparkakku tosin 

lakkautettiin vuonna 1971, mutta Ristivedon tavoin kyse ei ollut Uotilan ohjel-

massa esittämistä mielipiteistä vaan Yleisradion hallintoneuvoston tekemästä 

päätöksestä lakkauttaa juonnetut musiikkiohjelmat.1858 

Ilkka Uotilaa voi pitää malliesimerkkinä 60-luvun radikaalista, jossa yhdis-

tyivät ammatillinen kunnianhimo ja halu parantaa maailmaa. Maarit Niiniluodolle 

vuonna 1970 antamassaan haastattelussa Uotila kertoi tavoitteistaan seuraavasti: 

En toivo mitään muuta kuin sitä, että ihmiset tulisivat suvaitsevaisemmiksi. 

Että oikeisto ja vasemmisto hyväksyisivät toisensa ja kannattaisivat toistensa 

hyviä ajatuksia, että ns. normaalit ihmiset suvaitsisivat poikkeavaa seksuaa-

lista käyttäytymistä, että Sibelius-Akatemiaan hyväksyttäisiin vihdoinkin 

myös kevyemmän musiikin opetus ja että yhteiskunta lopulta tekisi jotain ka-

dulla paleleville nuorille ja huonokuntoisille pultsareille.1859 

Usein miestoimittajan radikaalileima ja yleisön kiihkeimmät reaktiot eivät johtu-

neet kuitenkaan toimittajan esittämistä mielipiteistä vaan hänen konventioita ta-

valla tai toisella rikkoneesta käyttäytymisestään. Tämä näkyi etenkin television 

Jatkoaika-ohjelmasta tunnetuksi tulleen Hannu Taanilan julkisuuskuvassa. Vaikka 

Taanila kuului mielipiteiltään selvästi kulttuuriradikaaleihin, sai hän sekä kiitosta 
                                                                                                                                    
opi mitään, Hannu Taanila’”. Antenni 15/1969, 4–5; Riitta Mäkelä, ”Pahapoika Paasilinna”. Antenni 
39/1969, 7; Lars Rosenblad, ”Poppamiehen konstit ja sävelradion riitasoinnut”. Antenni 40/1969, 4–5; 
Anna Kerttu Wiik, ”Punaposkinen maalaispoika Hannu Taanila kertoo lapsuudestaan”. Katso 
30/1970, 6–9; Erkki Pälli, ”Poppamies lähtee”. Antenni 30/1970, 2; Satu Marttila, ”Tuhat tulimmaista 
ohjelmaa”. Katso 41/1970, 52–55; Pentti Pirhonen, ”Ajankohtaista”. (pk) Katso 15/1971, 3. Ks. myös 
Kemppainen 2011, 152, 154, 215–216. 
1855 Ks. esim. Maarit Niiniluoto, ”Stig framåt eli Suomi siirry eteenpäin”. Antenni 49/1970, 6–7; 
Markku Karhu, ”Ruskean piparkakun salaperäinen leipoja Stig Framåt”. Katso 42/1970, 61. 
1856 Ks. esim. Riitta Mäkelä, ”Kuuntelijapalvelu, hyvää päivää!”. Antenni 44/1971, 4–5. 
1857 Ks. esim. Maarit Niiniluoto, ”Stig framåt eli Suomi siirry eteenpäin”. Antenni 49/1970, 6–7; 
Markku Karhu, ”Ruskean piparkakun salaperäinen leipoja Stig Framåt”. Katso 42/1970, 61. 
1858 Ritva-Liisa Sumu, ”Kuulossa”. Antenni 25/1971, 22. Ks. myös Kemppainen 2011, 178–179. 
1859 Maarit Niiniluoto, ”Stig framåt eli Suomi siirry eteenpäin”. Antenni 49/1970, 6–7. 
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että ärsytti katsojia ennen kaikkea ulkoisella olemuksellaan ja käyttäytymisel-

lään1860. Se, kuinka vähän vallinneita käytäntöjä täytyi horjuttaa saadakseen radi-

kaalin maineen, käy ilmi ulkomailla asuneen toimittajan, Marjatta Le Louarnin, 

kirjoittamasta artikkelista, jossa hän kuvaili Taanilaan kohdistunutta kritiikkiä ja 

omaa katsomiskokemustaan: 

Taanilan TAPAHTUMAN tunnus on Jatkoaika. Nyt yleisön osastot väittävät 

valtoimenaan, että Taanila höröttelee, raaputtelee ja keskeyttää itsensä pää-

ministerin. […] Tuli sitten lauantai ja se Jatkoaika. Tietenkin oikein kyttäsin 

Hannua, tähyilin ja tuijotin. Että miten hän hyökkää ’suoraan toimintaan’, 

’indoktrinaatioon’ ja ’vallankumoukseen’, miten raapii ja höröttää. Tästä 

katkera pettymys. Hannulla oli melkein jakaus, ihmisten kamppeet eikä yh-

tään vallankumouksellista villapaitaa.1861 

Taanilan tapaus osoittaa, että toimittajanaisten tavoin televisiossa 1960-luvun 

lopulla näkyneet miehet joutuivat katsojien arvostelun kohteeksi. Vaikka naisten 

ulkoiseen olemukseen ja käyttäytymiseen kiinnitettiin todennäköisesti miehiä 

enemmän huomiota, kysymys oli myös laajemmasta yhteiskunnallisesta murrok-

sesta, jossa soveliaan käyttäytymisen rajat arvioitiin uudelleen. Televisiossa han-

kittu maine seurasi Taanilaa kuitenkin myös tämän siirryttyä radion puolelle, ja 

asema 1970-luvun ykkösärsyttäjänä säilyi. Kuvan puuttuessa ärsyttämiseen riitti 

hänen tapansa keskeyttää puhujat, minkä katsottiin rikkoneen vallinnutta radioeti-

kettiä. Vuonna 1978 Katson toimittaja Anna Kerttu Wiik pohti Taanilaa seuraa-

vasti: 

Mikä siinä on, että kun Hannu Taanila esiintyy radiossa niin Kirje Katsojalle 

-osasto täyttyy hetkessä, ihmetteli toimituksemme sihteeri. Niin mikä siinä to-

della piilee? Hannulle ei kuitenkaan tule pelkästään moitetta, kuten pikaisesti 

ajatellen luulisi, hänhän on aina ollut tasavaltamme ärsyttäjä numero yksi. 

[…] Mutta eniten hänessä ärsyttää kuulijoita se, että hän keskeyttää toisten 

puheet. Ja kuitenkin näin tapahtuu jokapäiväisessä keskustelussa koko ajan. 

Sitä vain ajatellaan, että radiossa pitää kauniisti odottaa, kunnes toinen on 

hionut lauseensa täydelliseksi.1862 

                                                        
1860 Ks. esim. ”Tätä mieltä”. Antenni 3/1970, 30; ”Tätä mieltä”. Antenni 17/1970, 31; ”Tätä mieltä”. 
Antenni 13/1970, 32; ”Tätä mieltä”. Antenni 45/1971, 32; ”Tätä mieltä”. Antenni 48/1971, 31. 
1861 Marjatta Le Louarn, ”’Älä opi mitään, Hannu Taanila’”. Antenni 15/1969, 4–5. 
1862 Anna Kerttu Wiik, ”Hannu Taanila paljastaa kaiken, mutta ei kerro mitään”. Katso 34/1978, 9. 
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Esimerkit Taanila ja Uotila tuovat hyvin esiin sen sukupuolittuneen tendenssin, 

joka radikaaliksi nimeämisissä vallitsi. Naisen kohdalla kyse oli lähes aina hänen 

esittämistään mielipiteistä ja kritiikki kohdistui sukupuolelle epätyypilliseksi 

koettuun käyttäytymiseen. Miehellä radikaalius syntyi vallinneita journalistisia 

konventioita tai sääntöjä rikkoneesta käytöksestä. Sen sijaan radikaalit mielipiteet 

eivät yleensä toimineet miehiä vastaan, mikä kertoo heille ylipäätään sallitun 

aktiivisen mielipiteen ilmaisun. Myös Yleisradion tapa kohdella radikaalitoimitta-

jiaan poikkesi sukupuolen mukaan. Päivi Istala jäi ohjelmansa lakkauttamisen 

jälkeen julkisen ryöpytyksen kohteeksi, mikä johti väliaikaiseen alalta vetäytymi-

seen1863. Reino Paasilinnan tapauksessa yhtiö puolestaan tarjosi toimittajalle mah-

dollisuuden pakkolomaan, jonka tämä käytti opintomatkaan Neuvostoliittoon.1864 

Radikaalius näyttääkin toimineen naistoimittajien kohdalla miestoimittajia toden-

näköisemmin uran katkaisijana tai ainakin hidastajana. 

Uuden sukupolven machomiehet ja uraohjukset jakoivat ikäluokastaan johtu-

en osittain samoja piirteitä toimitusten veljien sekä uuden polven radikaalien 

kanssa. Toimittajatyyppien väliltä on kuitenkin löydettävissä myös selkeitä eroja, 

mikä perustelee niiden jakamista omiksi ryhmikseen. Uuden sukupolven macho-

miehet saattoivat jakaa radikaalitoimittajien kanssa uudenlaisen käsityksen jour-

nalismista, mutta suhtautuminen alalla työskennelleisiin naisiin oli vanhakantai-

sempaa. Monen vanhemman polven veteraanitoimittajan tavoin uuden sukupol-

ven machomiehet vähättelivät naisia, mikä saattoi näkyä seksuaalisena häirintänä 

tai naisten toimittajankykyjen epäilemisenä. Mikäli machokulttuuri vallitsi toimi-

tuksessa, saattoivat myös siitä poikenneet miehet kokea painetta performoida 

sukupuoltaan korostamalla perinteisesti maskuliinisina pidettyjä piirteitä. Televi-

siotoimittajien keskuudessa yksi tapa rakentaa maskuliinisuutta oli haastattelujen 

valmisteluun käytetyn ajan vähätteleminen, kuten käy ilmi seuraavasta toimittaja-

naisen kertomuksesta: 

Joskus kuulin joidenkin pitkiä suoria lähetyksiä tekevien miesten sanovan, et-

tä ”Hississä matkalla ykkösestä studiollehan ne aiheet keksittiin”. Ett se oli 

tavallaan niin kun sellanen status, että muka mahollisimman spontaanina. Ei 

se heidänkään kohdalla mitään paikkaansa pitäny. Mutt se oli kuitenkin sel-

lanen. Ett ajateltiin, että spontaanisuus on sitä, ett tästä vaan laukastaan.1865 

                                                        
1863 Istala 2012, 202–203, 206–217, 284–287, 293, 299, 331. 
1864 Paasilinna 1994, 56, 72–88. 
1865 Haastattelu numero 7, nainen. 
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Spontaanius näyttäytyy tässä tapauksessa nimenomaan maskuliinisuuteen liitty-

neenä piirteenä, koska haastateltu nainen teki vastauksessaan eroa naisten ja mies-

ten välille korostamalla naisille luonteenomaista perusteellisuutta haastatteluihin 

valmistautumisessa. Merkille pantavaa on, että naistoimittajien tunnollisuus saat-

toi nostaa heidät johtotehtäviin,1866 mutta tähtitoimittajuus kietoutui enemmänkin 

spontaaniuden kaltaisiin maskuliinisesti määrittyneisiin ominaispiirteisiin.1867 

Uraohjukset eivät yleensä edustaneet 60-luvun radikaalien tapaan kriittistä 

yhteiskunnallista ajattelua, mutta radikaalien tavoin he suhtautuivat naiskolle-

goihinsa yleensä ammatillisesti. Uraohjukset edustivat muutenkin professionaa-

limpaa journalismikäsitystä eivätkä toimituksissa olleet heidän näkemyksensä 

mukaan törmäyskurssilla naiset ja miehet vaan eri ikäpolvien käsitykset toimitta-

juudesta. Erään suuren päivälehden taloustoimitukseen palkattu nainen kuvaili 

miestoimittajapolvien välistä eroa seuraavasti: 

Kyllä siinä sellainen sukupolvien välinen ero vähän oli. Luulen, että XY:lle ja 

XY:lle oli myönteistä, että meitä tuli sinne kaksi toimittajakoululaista. Näille 

vanhemmille juttujen tekotavat olivat aika urautuneet.1868 

Uraohjukset olivat toisin sanoen edenneet toimituksessa sellaiseen asemaan, joka 

mahdollisti pyrkimykset vallitsevien journalististen käytäntöjen uudistamiseen. 

Tavoitellessaan aiempaa ammattimaisempia journalistisia käytäntöjä uraohjukset 

paransivat usein myös naisten mahdollisuuksia toimia alalla kiinnittämällä huo-

miota heidän ammatilliseen osaamiseensa sukupuolen sijasta.1869 Kaikilta osin 

kuva ei ollut kuitenkaan yhtä ruusuinen, sillä uraohjuksen alalajina voidaan pitää 

urapyrkyreitä, joille tunnusomaisena piirteenä oli journalismin kehittämisen si-

jaan oman edun tavoittelu. Se saattoi tarkoittaa kanssatoimittajien epätasa-

arvoista kohtelua, mutta myös journalismin näkemistä välineenä johonkin muu-

hun. Urapyrkyryys näyttäytyi aineistossa pääsääntöisesti negatiivisena ominaisuu-

tena, ja huomioitavaa on, ettei sitä liitetty yleensä naisiin. Tietoisen uran rakenta-

misen sijaan naisten etenemisen kerrottiin tapahtuneen niin päätoimittajaportaassa 

kuin keskijohdossakin usein ikään kuin vahingossa vuosien jopa vuosikymmenten 

ahkeran puurtamisen jälkeen1870. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että alalla ei 

                                                        
1866 Ks. esim. haastattelut numerot 10, 14, 30, 34, 35 ja 36, naisia. 
1867 Ks. esim. haastattelut numerot 7, 9, 12 ja 19, naisia. 
1868 Kristiina Ritvoksen haastattelu. Historiahaastattelut. SOA. PLA. 
1869 Ks. esim. haastattelut numerot 25 ja 33, mies ja nainen; kirjoitus numero 18, nainen. 
1870 Ks. esim. haastattelut numerot 9, 12, 14, 15, 33, 34 ja 35, naisia. 
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olisi ollut naisia, jotka tavoittelivat määrätietoisesti johtavia virkoja.1871 Tutki-

muksen aineistoon kuuluvissa kertomuksissa urakiipijän piirteitä kuvattiin kui-

tenkin ainoastaan yhden toimittajanaisen kohdalla, joka myös saavutti 1970-

luvulta alkaen näkyvän aseman.1872 Lisäksi eräs informantti mainitsi tietävänsä 

naiskollegoita, jotka olivat edenneet urallaan miessuhteidensa avulla.1873 Mieliku-

va naispuolisten urapyrkyreiden joukon pienuudesta kertoo kuitenkin ennen kaik-

kea ammattikunnan sukupuolittuneista rakenteista eikä siitä, ettei naisilla olisi 

ollut kunnianhimoa edetä urallaan. Toisin sanoen urapyrkyryyttä ei pidetty naisil-

le soveliaana, vaan se oli ominaisuus, joka informanttien mielissä määrittyi edel-

leen 2000-luvun alussa pääsääntöisesti maskuliiniseksi ominaisuudeksi. 

Miten edellä kuvatut, nais- ja miestoimittajille mahdollisina nähdyt roolit liit-

tyvät toimittajien uramahdollisuuksiin? Näyttää siltä, että naisella oli kaksi mah-

dollisuutta edetä urallaan. Joko hänen oli oltava erityisen ammattitaitoinen tai 

ahkera puurtaja. Tyyppiesimerkkinä toimittajasta, jolla ammatilliset kyvyt lisäsi-

vät mahdollisuuksia toimia alalla, voidaan mainita Maija-Liisa Heinin ohella 

esimerkiksi Anna-Maija Kataja1874. 1960- ja 1970-lukujen Suomessa oli toki mui-

takin poikkeuksellisen näkyvän aseman saavuttaneita naistoimittajia, mutta am-

matillisesti terävimpään kärkeen nousseet naiset muodostivat vain murto-osan 

silloisesta naistoimittajakunnasta. Toinen mahdollisuus avautui toimituksellisesta 

keskiportaasta, johon naisia alkoi 1960- ja 1970-lukujen kuluessa edetä vähitellen 

yhä enemmän. Vertikaalisessa hierarkiassa edenneet naiset olivat usein ahkeria 

puurtajia, jotka työteliäisyydellään saavuttivat toimittajakollegoidensa ja toimi-

tuksen johdon luottamuksen. Yhteisenä nimittäjänä molemmille ryhmille oli se, 

etteivät he pyrkineet ravistelemaan alan vallinneita käytäntöjä vaan mukautuivat 

ammatilliseen kulttuuriin sisäänkirjoittautuneisiin sääntöihin. Vaikka mukautumi-

nen on todennäköisesti ollut edellytys etenemiselle, naiset eivät myöskään vakiin-

tuneen aseman saavutettuaan toimineet aktiivisesti naistoimittajien ammatillisen 

aseman edistämiseksi. 

Miestoimittajilla oli naisia moninaisemmat mahdollisuudet edetä urallaan. 

Vaikka miestoimittajissa oli niitä, jotka rakensivat uraansa tietoisesti, saattoi nou-

sujohteinen uraputki avautua miehille yksinomaan sukupuolen ansiosta. Aineis-

                                                        
1871 Tietoiseen uran rakentamiseen viittaa esimerkiksi vuonna 1983 toimittaja Leena Pakkanen Suo-
menmaa-lehdelle antamassaan haastattelussa. Tiina Bruun, ”’Aihe ratkaisee, ei sukupuoli’”. Suomen-
maa 3.11.1983. 
1872 Haastattelu numero 28, mies. 
1873 Kirjoitus numero 33, nainen. 
1874 Anna-Maija Katajan haastattelu. SJLV94. SJLYA. Ks. myös Lehtimäki 2006, 28. 
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toon mahtuukin esimerkkejä, joissa keskijohdolliset tehtävät lankesivat miehelle 

ikään kuin luonnostaan hyvin lyhyen uran jälkeen. Eteneminen uralla ei myös-

kään edellyttänyt naistoimittajien tapaista tunnollista puurtamista, sillä vapaan 

ammatin etujen hyödyntäminen ei vaikuttanut heidän ammatilliseen maineeseensa 

samalla tavoin negatiivisesti kuin se olisi vaikuttanut naistoimittajilla. Aineisto 

tukeekin aiemmin esittämääni Iiris Ruohon ja Sinikka Torkkolan huomiota mies-

toimittajien naisia nopeammasta urakierrosta. 

4.4 Yhteenveto 

Luvun alussa esitin median sukupuolilogiikan rakentuvan kahtiajaon varaan. Tä-

mä ei ole yksinomaan journalismille ominainen piirre, vaan työmarkkinat yleen-

säkin uusintavat biologiaan pohjautuvaa jakoa naisiin ja miehiin: sukupuoli näkyy 

alasta riippumatta niin työtehtävien jakautumisessa, palkkauksessa kuin uralla 

etenemisessäkin. Urakehitystä tarkasteltaessa asiaa on lähestytty usein niin kutsu-

tun lasikaton käsitteellä, jolla tarkoitetaan naisten urakehityksen esteitä1875. Alice 

Eagly ja Linda Carli ovat kuitenkin esittäneet, että lasikaton sijaan työelämän 

sukupuolittuneisuutta ylläpitäviä mekanismeja olisi tarkasteltava labyrinttinä. 

Tutkijoiden mukaan naiset eivät ainoastaan törmää lasikattoon, vaan kohtaavat 

myös matkan varrella monenlaisia sukupuolesta johtuvia esteitä.1876 

Labyrintin käsitteen avulla on mahdollista tarkastella myös suomalaisen toi-

mittajakunnan sukupuolittuneita rakenteita. Kahtiajako naisiin ja miehiin eli vah-

vana 1960- ja 1970-lukujen toimituksissa ja naistoimittajat kohtasivat työelämäs-

sä suunnistaessaan erilaisia sukupuolesta johtuneita esteitä. Heille maksettiin 

miehiä heikompaa palkkaa, perinteisesti naisellisiksi mielletyt teemat kuuluivat 

naistoimittajien vastuulle ja uratikkaat olivat naisilla miehiä jyrkemmät. Lasika-

ton tavoin labyrintin käsite on kuitenkin jähmeä, koska se ei jätä tilaa sukupuolten 

kahtiajaossa esiintyville säröille. 1960- ja 1970-lukujen Suomessa vakiintuneen 

aseman saavuttaneet naispuoliset tähtitoimittajat saattoivat esimerkiksi olla mies-

kollegoitaan paremmin palkattuja. Selkeimmin kahtiajaon puute näkyi hektisessä 

uutistyössä, jossa aiheita ei pääsääntöisesti eroteltu sukupuolen mukaan, vaan 

kaikki tekivät kaikkea. Labyrintin sijaan esterata voisikin toimia osuvampana 

1960- ja 1970-luvun toimittajan ammatin sukupuolittuneita rakenteita kuvaavana 

käsitteenä. Toimittajanaiset kohtasivat radan varrella erilaisia esteitä, mutta saat-

                                                        
1875 Wirth 2001, 1. 
1876 Eagly & Carli 2007, 64–68. 
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toivat löytää joustavia ratkaisuja niiden ylittämiseksi. Osa naisista puolestaan 

valitsi maastoreitin ja tyytyi ihailemaan maisemia esteiden ylittämisen sijaan. 

Vaikka maaliviivan saavuttaminen oli yhtä toivotonta kuin Eaglyn ja Carlin laby-

rintissä, esteradan haasteet eivät olleet samalla tavoin näkymättömiä. 

Lasikattokeskustelun yhteydessä on toisinaan kysytty, syntyykö lasikatto 

paitsi sukupuolia eriarvoistavista rakenteista ja käytännöistä myös naisten omasta 

halusta jäädä uratikkaiden alemmille askelmille.1877 Kysymys on relevantti suo-

malaisten toimittajanaisten kohdalla, jotka eivät tämän tutkimuksen aineiston 

perusteella kyseenalaistaneet näkyvästi ammatin sukupuolittuneita rakenteita. 

Ammattikunnassa oli yksittäisiä toimittajia, jotka nostivat esimerkiksi kysymyk-

sen samapalkkaisuudesta esiin, mutta suurin osa toimittajanaisista sosiaalistui 

alalla vallinneisiin käytäntöihin. Muistitiedossa rakenteelliset epäkohdat kiinnit-

tyivät yleensä tutkittavaan aikaan, eivätkä muistelijat useinkaan kokeneet tarpeel-

liseksi pohtia asiaa tarkemmin oman ammattinsa näkökulmasta. Pelkän muistitie-

don valossa rakenteelliset epäkohdat olisivatkin näyttäytyneet todellisuutta vähäi-

sempinä. Mistä tämä johtui? 

Naistoimittajat näyttävät sisäistäneen oman aikansa vallinneet ajattelutavat. 

Vaikka naisten osuus työmarkkinoilla kasvoi koko ajan, työtehtävät määrittyivät 

1960- ja 1970-lukujen Suomessa sukupuolen mukaan. Toimittajan ammatti oli 

kuitenkin yksi niistä aloista, jotka antoivat naisille mahdollisuuden tehdä miesten 

kanssa samaa työtä. Myös alan palkkaus oli naisille suhteellisen hyvä ja heille 

avautui uusia tehtäviä juuri 1960- ja 1970-luvulla. Ammattiala sisälsi siis tekijöi-

tä, joiden vuoksi se oli naisille houkutteleva. Tämä vähensi toimittajanaisten ha-

lukkuutta tarttua alalla vallinneisiin epäkohtiin ja jossain määrin jopa esti niiden 

näkemisen. Ajallinen etäisyys ei kuitenkaan tehnyt epäkohtiin tarttumista yhtään 

helpommaksi. Sukupuolen sijaan yksilön kyky toimia vallinneissa olosuhteissa 

nousikin muistelupuheessa määrääväksi urakehitystä ohjanneeksi selitykseksi. 

Samaan on kiinnittänyt huomiota Harriet Silius, jonka haastattelemat naisjuristit 

eivät kokeneet sukupuolen vaikuttaneen työhönsä, vaikka tilastot osoittivat selke-

ästi ammattialan sukupuolittuneet piirteet. Silius on tulkinnut tämän johtuneen 

suomalaiselle yhteiskunnalle ominaisesta sukupuolineutraaliuden diskurssista,1878 

joka on peittänyt keskustelua tasa-arvosta.1879 Tutkimuksen viimeisessä luvussa 

siirrynkin tarkastelemaan tasa-arvosta 1960- ja 1970-luvulla käytyä keskustelua ja 

erityisesti toimittajien kokemuksia ammattinsa tasa-arvoisuudesta. 
                                                        
1877 Ks. esim. Wirth 2001, 1. Ks. myös Suopajärvi 2009, 269. 
1878 Silius 1995, 49–50. 
1879 Ks. esim. Pylkkänen 2009, 11. 
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5 Tasa-arvo tarkoittaa yhtäläisiä 
mahdollisuuksia 

Työelämätutkija Hanna Ylöstalon mukaan tasa-arvo tarkoittaa ihmisille eri asioita 

eri tilanteissa ja tästä johtuen tasa-arvolle ei ole olemassa yhtä määritelmää. Myös 

työpaikoilla näkemykset tasa-arvon toteutumisesta vaihtelevat sen mukaan tulki-

taanko tasa-arvoa yhtäläisinä oikeuksina, nojaudutaanko ajattelussa sukupuolten 

eroihin vai lähdetäänkö liikkeelle moninaisuuksien tasa-arvosta. Tasa-arvo yhtä-

läisinä oikeuksina perustuu ajatukseen sukupuolten samuudesta, mistä johtuen 

tasa-arvon tavoitteleminen näyttäytyy sukupuolen häivyttämisenä. Sukupuolten 

erojen tasa-arvossa naisten ja miesten välistä yhdenveroisuutta tavoitellaan puo-

lestaan korostamalla eroja, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi sukupuolikiintiöitä. 

Moninaisuuksien tasa-arvossa sukupuolen ohella kiinnitetään huomiota myös 

muihin eriarvoisuutta tuottaviin tekijöihin, kuten luokkaan, ikään ja rotuun.1880 

Raija Julkusen mukaan 1960- ja 1970-lukujen taite oli Suomessa tasa-arvon 

idean kehittymiselle erityisen otollinen aika, mikä johti lopulta tasa-arvon institu-

oitumiseen sosiaali- ja tasa-arvopoliittisiksi järjestelyiksi.1881 Medialla oli keskei-

nen asema sukupuolirooleista käydyn keskustelun paikkana, ja onkin tärkeä poh-

tia, miten keskusteluun työnsä puolesta osallistunut toimittajakunta suhtautui 

kysymykseen sukupuolten välisestä tasa-arvosta yleensä ja erityisesti ammatti-

kuntansa tasa-arvoisuudesta. Ensimmäisessä alaluvussa kysyn aikalaisteksti- ja 

arkistoaineistojen avulla, minkälaista keskustelua sukupuolesta ja sen merkityk-

sistä toimittajat kävivät oman ammattikuntansa sisällä. Pohdin myös, miten am-

matin sisäinen keskustelu suhteutui yhteiskunnassa laajemmin käynnissä olleisiin 

rooli- ja tasa-arvokeskusteluihin. Tutkimuksen viimeisessä alaluvussa analysoin 

toimittajilta keräämäni muistitietoaineiston avulla, miten toimittajat kokivat am-

mattinsa tasa-arvoisuuden. Sijoitan ammattikunnan myös laajempaan yhteiskun-

nalliseen kehykseen pohtimalla, mistä toimittajien tasa-arvokäsitykset kumpusi-

vat. 

5.1 Tasa-arvo nousee otsikoihin, ei alan omiin keskusteluihin 

Kysymys naistoimittajuudesta ja siten myös laajemmin sukupuolen merkityksistä 

toimittajan ammatissa oli 1970-luvulla ajankohtainen eri puolilla maailmaa. Toi-

                                                        
1880 Ylöstalo 2012a, 31, 33–35, 40–41, 51–52, 262–266; Ylöstalo 2012b, 44–45. 
1881 Julkunen 2010, 258. 
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sen aallon feminismin innoittamina etenkin sanomalehtien toimitusten marginaa-

liin jääneet toimittajanaiset alkoivat vaatia tasaveroista kohtelua mieskollegoiden-

sa kanssa niin Yhdysvalloissa, Ruotsissa, Norjassa kuin Saksan liittotasavallassa-

kin1882. Norjassa joukko oslolaisia naistoimittajia esimerkiksi kokoontui pohti-

maan asemaansa syksyllä 1974, mistä saivat alkunsa vuosikymmenen ajan jatku-

neet tapaamiset. Engebret-liikkeen1883 nimellä kulkenut yhteenliittymä toimi Ma-

ria Utheimin mukaan painostusryhmänä ja keskustelufoorumina, jonka tavoittee-

na oli poistaa sukupuolten väliset palkkaerot toimittajakunnasta, parantaa naisten 

asemaa toimituksissa sekä lisätä heidän määräänsä Norsk Journalistlagin hallin-

toelimissä. Norjalaiset toimittajanaiset pyrkivätkin parantamaan asemaansa am-

mattiyhdistyksen kautta,1884 ja samankaltainen lähestymistapa oli käytössä Tans-

kassa. Vuodesta 1977 järjestettyjen naistoimittajaseminaarien tavoitteena oli lisätä 

toimittajanaisten kykyjä osallistua ammattiyhdistystoimintaan.1885 

Samanaikaisesti yhdysvaltalaiset ammattisisaret omaksuivat toisenlaisen lä-

hestymistavan vaatiessaan mahdollisuutta työskennellä toimittajina naisten palsto-

jen ulkopuolella ja mieskollegoiden kanssa yhdenvertaisia palkkoja. Esimerkiksi 

The Washington Postin naistoimittajat syyttivät työnantajaansa sukupuoleen pe-

rustuvasta syrjinnästä1886 ja The New York Timesin toimittajanaiset valittivat koh-

telustaan aina piirioikeuteen asti.1887 Kyse oli pitkäjänteisestä etupolitiikasta, sillä 

The New York Timesin naistoimittajien vuonna 1974 aloittama taistelu yhdenver-

taisista oikeuksista saatiin ratkaistua vasta syksyllä 1978.1888 Toisen aallon femi-

nismin laineet löivät myös Ruotsissa, jossa naistoimittajat järjestäytyivät yhdys-

valtalaisten kollegoidensa tavoin 1970-luvun alusta lähtien työnantajakohtaisesti. 

”Tyttökokouksissa”1889 jaettiin kokemuksia ammattikunnasta, ja ne toimivat tär-

keinä foorumeina feministisen tietoisuuden leviämisessä. Journalisten-lehden 

kirjoittelun perusteella naisten keskinäiset yhteenliittymät näyttävät keskittyneen 

pääkaupunkiseudun medioihin, kuten Aftonbladetiin, Svenska Dagbladetiin, Da-

                                                        
1882 Ks. esim. Gröttrup 1988, 45; Harp 2006, 200; Ney 2001, 238–239, 245–247; Utheim 2009, 6–8. 
1883 Nimitys Engebret-bevegelse tuli naistoimittajien ensimmäisenä tapaamispaikkana olleen kahvilan 
nimestä. Utheim 2009, 6; Kvaale 1986, 11. 
1884 Utheim 2009, 6–8, 83–85. Ks. myös Kvaale 1986, 11–12; Lindebrække 1994, 39–41. 
1885 Birgit Lundin, ”Danska journalister kräver: bort med Bogart-myten”. Journalisten 10/1980, 12–13, 
28. 
1886 Yhdysvalloissa vuonna 1972 voimaan tullut Equal Employment Opportunity Act kielsi naisten ja 
etnisten vähemmistöjen syrjinnän työhön otossa. Harp 2006, 200; Lafky 1993, 87. 
1887 Harp 2006, 200. 
1888 Annika Danielson & Ann-Marie Åsheden, “Kvinnorna skakar NY Times”. Journalisten 5/1979, 
16–17. 
1889 Aikalaisteksteissä tapaamisista käytettiin nimitystä tjejmöten. 
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gens Nyheteriin ja Expresseniin sekä Sveriges Radion eri toimituksiin.1890 Yksit-

täiset maininnat kertovat naistietoisuuden levinneen kuitenkin myös pääkaupun-

kiseudun ulkopuolelle.1891 Esimerkiksi maalis- ja huhtikuussa 1979 lehdessä kir-

joitettiin Gotlannin paikallisyhdistyksen kesäksi 1979 suunnittelemasta naisleiris-

tä ja viitattiin yhdistyksen käynnistämään tasa-arvotoimikuntaan.1892 Varmasti 

eniten julkisuutta saivat kuitenkin Aftonbladetin toimittajat, jotka julkaisivat tou-

kokuussa 1978 pamfletin nimeltä Dokumentet. Pamfletti kertoi naistoimittajien 

kokemuksista työskentelystä maskuliinisessa toimitusympäristössä, ja seuraavana 

vuonna se täydentyi kirjaksi Dokumentet – och vad hände sen? Kirjan jälkipuo-

lisko koostui dokumentin kirjoittajien ja Aftonbladetin miestoimittajien välisestä 

dialogista.1893 

Suomalaiset toimittajanaiset eivät ottaneet tasa-arvokeskusteluun yhtä näky-

västi kantaa. Ammatillista tasa-arvoa ajaneiden toimittajanaisten määrä säilyi 

1970-luvulla rajallisena, eikä toimituksissa muodostunut erityisiä naisten yhteen-

liittymiä. Alueensa johtavassa sanomalehdessä työskennellyt nainen tosin muiste-

li, kuinka vuonna 1971 tapahtuneen toimitusosaston perustamisen jälkeen alettiin 

huomautella ”sukupuolten määrällisestä ja hierarkkisesta epäsuhdasta henkilöva-

lintojen yhteydessä.”1894 Myös yksittäiset toimittajat nostivat tasa-

arvokysymyksiä ajoittain esiin ammatillisissa julkaisuissa ja ammattiyhdistystoi-

minnassa,1895 mutta valtaosa toimitusten naisista ja miehistä pitäytyi tasa-

arvokeskustelun ulkopuolella.1896 Esimerkiksi aikaisemmin mainitsemaani Turun 

Naistoimittajat ry:een kuuluneet toimittajat eivät ole ainakaan jättäneet jälkiä 

siitä, että he olisivat tavoitelleet aktiivisesti toimittajanaisten aseman parantamis-

                                                        
1890 ”Dagens Nyheter: Alla får minst 500 kr mer än lägsta avtalslön”. Journalisten 6/1973, 6–7; Tjejer-
na på Rapport TV2, ”Tjejmöten viktiga men nu behövs andra modeller”. Journalisten 3/1978, 11; 
Ingegerd Ekstrand, “Kvinnokampen behövs på Aftonbladet”. Journalisten 5/1968, 6; Elisabeth Me-
lander, ”En berättelse ur Dokument: ‘Och så fryser man till lite grann, bit för bit…’”. Journalisten 
6/1968, 5; Eric Castegren, ”Ett dokument som bör få välförtjänt spridning”. Journalisten 6/1978, 5; 
Anne-Marie Svedin, “Rädda och konservativa män i kvoteringsdebatt”. Journalisten 10/1978, 30–31, 
Birgit Lundin, ”Danska journalister kräver: bort med Bogart-myten”. Journalisten 10/1980, 12–13, 28. 
Ks. myös Löfgren Nilsson 2004, 43; Ney 2001, 238–239, 245–246; Blomé 1991, 71–75. 
1891 ”Flickorna tar över i Dalarna…och Västerbotten”. Journalisten 4/1968, 34; “NA vill ha fler tjejer”. 
Journalisten 4/1968, 34; “Ojämlikt i Småland”. Journalisten 12/1979, 31. 
1892 ”Kvinnoläger på Gotland”. Journalisten 3/1979, 34; ”Kvinnoläger på Gotland 30 får plats”. Jour-
nalisten 4/1979, 18. 
1893 Dokumentet – och vad hände sen? av Aftonbladets kvinnliga journalister 1979, 7–8. 
1894 Kirjoitus numero 14, nainen. 
1895 Ks. esim. haastattelut numerot 23, 28, 31 ja 36, naisia ja miehiä. 
1896 Ks. esim. haastattelut numerot 18, 19, 25, 27, 30, 32 ja 36, naisia ja miehiä. 
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ta.1897 Sen sijaan pääkaupunkiseudulle keskittyneessä Naistoimittajain Kerhossa 

tasa-arvokeskusteluun alettiin kiinnittää huomiota 1960-luvun viimeisinä vuosi-

na.1898 Kerhon merkitys tasa-arvokeskustelun foorumina jäi kuitenkin vähäisem-

mäksi kuin toimittajanaisten yhteenliittymillä oli muissa Pohjoismaissa ja Yhdys-

valloissa. Tarkastelenkin seuraavaksi hieman tarkemmin suomalaisessa toimitta-

jakunnassa käydyn tasa-arvokeskustelun ominaispiirteitä Naistoimittajain Kerhon 

– vuodesta 1970 Naistoimittajat ry:n1899 – piirissä käytyjen keskustelujen avulla. 

Tämän jälkeen kysyn, minkälaista tasa-arvokeskustelua toimittajien ammatillisis-

sa julkaisuissa käytiin 1960- ja 1970-luvulla. Lopuksi pohdin, mikä oli toimittaji-

en rooli yhteiskunnassa käynnissä olleiden rooli- ja tasa-arvokeskusteluiden esiin 

nostajina ja keitä näistä asioista uutisoineet toimittajat olivat. 

5.1.1 Juorukerhosta naiskysymyksen foorumiksi 

Naisten liittyminen toimittajakuntaan näkyi 1800-luvun jälkipuoliskolta alkaen eri 

puolilla maailmaa perustettuina naiserityisinä toimittajayhdistyksinä. The Society 

of Women Journalists yhdisti Lontoon toimittajanaisia vuodesta 1894 lähtien, ja 

naiserityiset järjestöt kuuluivat lehtimaailmaan myös Pohjois-Amerikassa. Yh-

dysvalloissa toimi 1800- ja 1900-lukujen taitteesta lähtien lukuisia ainoastaan 

naisille tarkoitettuja toimittajajärjestöjä ja Kanadassa perustettiin vuonna 1904 

maailman ensimmäinen kansallinen naistoimittajajärjestö, The Canadian Wo-

men’s Press Club. Useimmissa tapauksissa sukupuolen perusteella tapahtuneen 

järjestäytymisen taustalla oli miestoimittajien perustamien järjestöjen naisia syrji-

neet jäsenkriteerit.1900 

Pohjoismaissa vuonna 1946 perustettu Naistoimittajain Kerho oli harvinai-

suus. Vaikka tukholmalaiset toimittajanaiset olivat 1900-luvun alussa kokoontu-

neet säännöllisesti Ligan nimellä kulkeneen yhdistyksen puitteissa,1901 ei muissa 

Pohjoismaissa perustettu vastaavaa toimittajanaisten virallista yhteenliittymää.1902 

Syynä tähän voidaan ainakin osittain pitää sitä, että kaikki pohjoismaiset toimitta-
                                                        
1897 En ole tutkimukseni yhteydessä onnistunut paikantamaan Turun Naistoimittajat ry:n mahdollisesti 
jälkeensä jättämiä aineistoja. 
1898 Ks. esim. puheenjohtaja Maire Haahdin kerhon jäsenille 15.1.1968 lähettämä jäsenkirje; jäsenke-
ruukampanjan kirjekonsepti 1.3.1968. Db:7. NTA. HKA. 
1899 Nimenmuutoksesta ks. esim. puheenjohtaja Tuulikki Antilan yhdistyksen jäsenille lähettämät 
jäsenkirjeet 21.1.1970 ja 24.8.1970. Db:7. NTA. HKA. 
1900 Ks. esim. Lang 1999, 20, 65–67. 
1901 Stål 2002, 81–89. 
1902 Historiankirjoihin ei ole ainakaan jäänyt merkintää naistoimittajien virallisesta yhdistyksestä 
muissa Pohjoismaissa. 
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jajärjestöt ottivat alusta lähtien jäsenikseen naisia. Suomessa naistoimittajakunnan 

suhteellisen osuuden muita Pohjoismaita myönteisempi kehitys1903 synnytti kui-

tenkin vaateen myös omasta erityisjärjestöstä. 

Muodollisten esteiden puuttuminen ammattiyhdistystoiminnasta ei tarkoitta-

nut sitä, että toimittajanaisilla ja -miehillä olisi ollut yhtäläiset mahdollisuudet 

vaikuttaa ammattikunnan asioihin. Pääkaupunkiseudulla työskennelleet naistoi-

mittajat alkoivat kiinnittää tähän huomiota toisen maailmansodan aikaisen toimit-

tajapulan kasvatettua naisten osuutta ammattikunnassa. Naistoimittajain Kerhon 

historiikin koonnut Riitta Lehtimäki onkin tulkinnut kerhon perustamisen johtu-

neen toimittajien keskinäisen kilpailun koventumisesta. Lehtimäen mukaan naiset 

kokivat asemansa ammattikunnassa miestoimittajia heikommaksi ja tarvitsivat 

toistensa tukea kamppailtaessa ammatillisesta vaikutusvallasta.1904 Kerhon ko-

kouksissa tämä näkyi 1940- ja 1950-lukujen taitteessa käytyinä keskusteluina 

naistoimittajien asemasta.1905 1950-luvun kuluessa kerho kuitenkin muuttui 

enemmän seurustelu- kuin etujärjestöksi,1906 mikä kertoo yhtäältä siitä, että asetet-

tujen tavoitteiden on nähty toteutuneen. Toisaalta yhdistystoiminnassa tapahtunut-

ta muutosta voidaan tulkita osoituksena silloisen naistoimittajakunnan mukautu-

misesta vallinneeseen ammatilliseen kulttuuriin. Jälkimmäisen tulkinnan puolesta 

puhuvat 1960-luvun ensimmäisinä vuosina kerhon toimintaohjelmaan kuuluneet, 

naiseuteen perinteisesti liitetyt teemat kuten tekstiilipäivät, kodin sisustuspäivät 

tai kurssi koneellistuvasta kodista1907. Käsiteltäväksi otettiin myös mielentervey-

den kaltaisia aiheita, joiden nähtiin kuuluvan toimituksissa naistoimittajien työ-

kenttään.1908 Osaltaan kehitykseen on voinut vaikuttaa naistoimittajien asemasta 

äänekkäimmin yhdistyksen kokouksissa puhuneen Anni Voipion jättäytyminen 

                                                        
1903 1930-luvulla naistoimittajia oli esimerkiksi Ruotsissa määrällisesti enemmän kuin Suomessa. 
1960-luvulle tultaessa naistoimittajien osuus oli kuitenkin noussut Suomessa nopeammin ja heitä oli 
lähes 20 prosenttia Suomen Sanomalehtimiesten Liiton jäsenistä. Samanaikaisesti Svenska Journalist-
förbundetin jäsenistä naisia oli noin 15 prosenttia ja Norsk Journalistlagin jäsenistöstä naisia oli noin 
10 prosenttia. Jonsson 2002, 141; Lindebrække 1994, 39; Ney 2001, 247; Zilliacus-Tikkanen 2008, 
142. 
1904 Lehtimäki 2006, 11–12. 
1905 Ks. esim. pöytäkirjat Naistoimittajain Kerhon kokouksista 26.1.1947, 20.2.1950, 5.11.1950 ja 
30.9.1951. Ca:1. NTA. HKA. 
1906 1960-luvun alussa kerhon toiminta näyttää keskittyneen erilaisiin virkistystilaisuuksiin. Ks. esim. 
pöytäkirjat Naistoimittajain Kerhon hallituksen kokouksista 12.9.1961, 24.4.1962 ja 12.10.1962. Cb:4. 
NTA. HKA. 
1907 Ks. esim. pöytäkirjat Naistoimittajain Kerhon hallituksen kokouksista 25.10.1961, 22.11.1961, 
20.3.1964 ja 19.10.1964. Cb:4. NTA. HKA; Toimintakertomukset vuosilta 1961, 1962 ja 1964. Dc:2. 
NTA. HKA; hallituksen kerhon jäsenille 24.9.1962 lähettämä jäsenkirje. Db:4. NTA. HKA. 
1908 Puheenjohtaja Hilkka Knaapin kerhon jäsenille 23.1.1963 lähettämä jäsenkirje. Db:5. NTA. HKA. 
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pois aktiivisesta toimittajan työstä sekä siirtyminen yhdistystoiminnassa taka-

alalle1909. 

Yksittäisissä kerhon kokouksissa käsiteltiin 1960-luvun alkuvuosinakin yh-

teiskunnassa pinnalla olleita aiheita, jotka liittyivät naisten asemaan. Esimerkkinä 

voidaan mainita Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa järjestetty kurssipäivä 

”Lasten päivähoito – nykyajan ongelma”1910 ja marraskuun 1966 lounaskokouk-

sen aihe ”Ilman miesseuraa olevan naisen asema ravintolassa”1911. Naistoimittaja-

kysymyksen esillä olosta kertoo vuoden 1963 toimintasuunnitelmaan esitetty 

keskustelunaihe ”Onko sama palkka samasta työstä aiheellinen myös naistoimitta-

jan kannalta”.1912 Keskustelu ei näytä kuitenkaan toteutuneen, sillä vuoden 1963 

asiakirjoissa palkkakeskustelulle varattu kuukausikokouksen aihe on muuttunut 

naiskansanedustajien tapaamiseksi.1913 Laajamittaisemmin naisen asema toimitta-

jan ammatissa nousikin uudelleen esiin vasta loppuvuodesta 1967, jolloin kerhon 

piirissä herättiin siihen, ettei aikanaan asetettuja tavoitteita ollutkaan saavutettu 

vaan naisten asema ammattikunnassa oli edelleen miehiä heikompi. Pyrkimys 

tasa-arvokeskustelun aloittamiseen näkyi muun muassa mahdollisille uusille jäse-

nille suunnatun jäsenkeruukampanjan kirjeessä, jossa toimittajanaisten taistelu-

tahtoa heräteltiin seuraavasti: 

Hyvä kollega! Naistoimittajain Kerho tarvitsee uutta ja nuorta verta, ja siksi 

vetoamme juuri Sinuun näin henkilökohtaisesti. Kerhon alkuaikoina 25 vuotta 

sitten oli innostus toimintaan vilkasta, koska naisten oli taisteltava itselleen 

jalansija kovasti miesvoittoisessa toimittajakunnassa. Sittemmin toiminta 

laimeni enemmänkin seuralliselle pohjalle, joka ei niinkään enää kiinnosta-

nut nuorempia naistoimittajia. Nyt olemme huomanneet, että yhteisiä asioita 

olisi edelleenkin. […] Palkkausasia on esimerkiksi naisten kohdalla vielä ai-

van retuperällä. Tarkoituksena onkin elvyttää kerho henkiin mahdollisimman 

pontevasti ja saada se toimimaan eritoten ammatillisissa merkeissä. Us-

koisimme, että keskustelun aiheita riittäisi, mm. juuri palkkaus- ja koulutus-

kysymykset sekä monet muut yhteiset ongelmat.1914 

Kolikon kääntöpuolella oli kuitenkin vähemmän emansipatorinen ajatus siitä, että 

tietyt yritysmaailman tahot halusivat asioida nimenomaan naistoimittajien kanssa 
                                                        
1909 Kurvinen [2013]. 
1910 Naistoimittajain Kerhon hallituksen jäsenille 5.5.1964 lähetetty jäsenkirje. Db:5. NTA. HKA. 
1911 Sihteeri Irma Soinion kerhon jäsenille 10.11.1966 lähettämä jäsenkirje. Db:6. NTA. HKA. 
1912 Toimintasuunnitelma vuodelle 1963. Ca:3. NTA. HKA. 
1913 Ks. esim. Naistoimittajain Kerhon jäsenille 30.4.1963 lähetetty kiertokirje. Db:5. NTA. HKA. 
1914 Jäsentenkeruukampanjan kirjekonsepti 1.3.1968. Db:7. NTA. HKA. 
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ja kerho tarjosi tähän hyvän formaatin. Vanhempaa naistoimittajapolvea edustanut 

Maire Haahti muotoili jäsenkirjeessä kerhon tulevaa muotoa seuraavin sanakään-

tein: 

Ei sen tarvitse olla mikään sinisukka – sen enempää kuin mikään mummoker-

hokaan. Onpahan vain yhdistys, jonka puoleen voivat eri liikkeet, laitokset, 

yhdistykset jne kääntyä, kun heillä on asiaa nimenomaan naistoimittajille.1915 

Roolikeskustelun palauttaminen kerhon agendalle palveli myös toista tavoitetta: 

kerhon maineen parantamista. Naistoimittajien toiminnalle haluttiin näkyvyyttä, 

jotta turhat puheet ”virkkuu- ja juorukerhosta” loppuisivat.1916 Vuonna 1968 ker-

hon yhteyteen perustettiinkin lukuisia toimikuntia, ja aiempaa vakavammin otet-

tavaa mainetta alettiin tavoitella tarttumalla naisten aseman epäkohtiin niin toimi-

tuksissa kuin yhteiskunnassa laajemminkin. Esimerkiksi asenneryhmän tavoit-

teeksi asetettiin ”naisten, erityisesti toimittajien, aseman ja palkkauksen paranta-

minen.”1917 Yhtenä mahdollisena keinona pidettiin toimittajanaisten eläkehake-

musten tukemista, koska naisten mahdollisuuksia valtion sanomalehtimieseläk-

keisiin pidettiin vähäisinä1918. Reagoiminen yhteiskunnassa pinnalla olleisiin vir-

tauksiin näkyi puolestaan vuoden 1968 huhtikuussa pidetyn kuukausikokouksen 

aiheena. Roolikeskustelun innoittamina naistoimittajat pohtivat sosiologi Elina 

Haavio-Mannilan ja biologi Maija-Liisa Koiviston alustusten pohjalta naisen ja 

miehen välisiä eroja ja samanlaisuuksia.1919 

Hallituksen aloittaman jäsenkampanjan seurauksena kerhon jäsenmäärä nousi 

77 henkilöstä 134:ään vuosina 1967–1968. Jäsenkehityksen huippu saavutettiin 

vuonna 1972, jolloin jäseniä oli 188.1920 Tietoisemmasta profiloitumisesta ammat-

tikunnan sisäiseksi tasa-arvokeskustelun foorumiksi kertoo se, että jäsenkampanja 

aloitettiin kaikille alalla työskennelleille toimittajanaisille suunnatulla kokouksel-

la, jossa puhuttiin paitsi naistoimittajien palkkauksesta myös sukupuolierityisen 

kerhon merkityksestä ja toimintatavoista.1921 Tiedostavuus näkyi myös kerhon 

                                                        
1915 Puheenjohtaja Maire Haahdin kerhon jäsenille 15.1.1968 lähettämä jäsenkirje. Db:7. NTA. HKA. 
1916 Pöytäkirja Naistoimittajain Kerhon hallituksen kokouksesta 30.1.1968. Cc:6. NTA. HKA; Toimin-
takertomus vuodelta 1967. Dc:2. NTA. HKA. 
1917 Puheenjohtaja Tuulikki Antilan kerhon jäsenille 21.3.1968 lähettämä jäsenkirje. Db:7. NTA. 
HKA. 
1918 Pöytäkirja Naistoimittajain Kerhon vuoden 1968 ja 1969 hallitusten yhteisestä kokouksesta 
26.2.1969. Cb:5. NTA. HKA. 
1919 Ritva Laurilan kerhon jäsenille 17.4.1968 lähettämä jäsenkirje. Db:7. NTA. HKA. 
1920 Lehtimäki 2006, 113–114, 116. 
1921 Pöytäkirja Naistoimittajain Kerhon hallituksen kokouksesta 9.2.1968. Cc:6. NTA. HKA; puheen-
johtaja Tuulikki Antilan kerhon jäsenille 4.3.1968 lähettämä jäsenkirje. Db:7. NTA. HKA. 
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kokouksissa, joissa pohdittiin muun muassa naistoimittajien sosiaaliturvaa ja 

eläkekysymyksiä.1922 Parannuksia naistoimittajien asemaan tavoiteltiin myös 

ajamalla pääliittojen hallituselimiin omia ehdokkaita.1923 Vuoden 1969 toiminta-

suunnitelmassa kerhon tarkoitusta kuvattiin seuraavasti: 

Näiden sekä monien muiden aloitteiden eteenpäinvieminen on tärkeätä, koska 

kaikissa vuoden aikana järjestetyissä jäsenkokouksissa on yksimielisesti to-

dettu, että pelkkä viihde ja rattoisa yhdessäolo eivät riitä. Naistoimittajain 

Kerhon toiminnan perimmäisenä tarkoituksena tulee olla tehdä itsensä tar-

peettomaksi s.o. Kerho on tehnyt tehtävänsä silloin, kun kysytään vain hyvää 

toimittajaa ja se jää toisarvoiseksi, onko asianomainen mies vai nainen.1924 

Tavoitteistaan huolimatta kerhon jäsenet pitivät myös itse yllä eroa mies- ja nais-

toimittajien välillä. Ohjelmaryhmän kokouksessa muun muassa asetettiin keväällä 

1968 vastakkain naisasia ja muut kerhon kokouksissa käsiteltäviksi soveltuvat 

teemat, joihin voitaisiin keskittyä yhdessä taloustoimittajien tai jonkin muun 

miestoimittajien yhdistyksen kanssa.1925 

Muutaman aktiivisen vuoden jälkeen naiskysymys häipyi jälleen taka-alalle, 

eikä naistoimittajan asemasta ainakaan säilyneiden asiakirjajäänteiden perusteella 

enää puhuttu erityisen paljon. Vaikka puheenjohtaja Riitta Harkoma-Laine esitti 

vuoden 1971 yleiskokouksessa yhdistyksen kehittämistä erityiseksi painostus-

ryhmäksi,1926 näyttää tavoitteena olleen naisten aseman parantaminen yleensä, ei 

erityisesti oman ammattiryhmän sisällä. Omaan ammattiin kohdistunut toiminta 

säilyi kyllä yhtenä yhdistyksen kolmesta tavoitetehtävästä,1927 ja esimerkiksi tou-

kokuun 1976 kokouksessa kysyttiin edelleen, onko naistoimittaja tasa-arvoinen 

palkkauksessa ja uralla etenemisessä.1928 Asenneryhmän tarpeellisuutta oli kui-

tenkin mietitty jo vuonna 1969,1929 eikä naistoimittajakysymys näkynyt yhdistyk-

sen toiminnassa enää yhtä voimakkaasti kuin 1960-luvun viimeisinä vuosina. 
                                                        
1922 Pöytäkirja Naistoimittajain Kerhon hallituksen kokouksesta 8.5.1968; pöytäkirja vuoden 1968 ja 
1969 hallitusten yhteisestä kokouksesta 26.2.1969. Cb:5. NTA. HKA. 
1923 Pöytäkirja Naistoimittajain Kerhon hallituksen kokouksista 22.11.1968 ja 30.1.1969. Cb.5. NTA. 
HKA; puheenjohtaja Tuulikki Antilan kerhon jäsenille 22.11.1968 lähettämä jäsenkirje. Db:7. NTA. 
HKA. 
1924 Naistoimittajain Kerhon toimintasuunnitelma vuodelle 1969. Dc:2. NTA. HKA. 
1925 Pöytäkirja ohjelmaryhmän kokouksesta 26.4.1968. Cf:1. NTA. HKA. 
1926 Pöytäkirja Naistoimittajat ry:n yleiskokouksesta 11.3.1971. Cd:2. NTA. HKA. 
1927 Yhdistyksen muiksi tavoitetehtäviksi määriteltiin 1) naisten asemaan ja asioihin kohdistuva toi-
minta sekä 2) viihdettä ja koulutusta tarjoava toiminta. Pöytäkirja Naistoimittajat ry:n yleiskokoukses-
ta 11.3.1971. Cd:2. NTA. HKA. 
1928 Naistoimittajat ry:n jäsenille 24.4.1976 lähetetty jäsenkirje. Db:9. NTA. HKA. 
1929 Pöytäkirja Naistoimittajain Kerhon hallituksen kokouksesta 27.5.1969. Cb:5. NTA. HKA. 
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Kokouksissa käsiteltiinkin 1970-luvulla laajemmasta yhteiskunnallisesta näkö-

kulmasta esimerkiksi naisia päätöksentekijöinä sekä pohdittiin naisen asemaa 

työelämässä ja median naiskuvaa.1930 Yhdistys osallistui myös aktiivisesti Nais-

järjestöjen Keskusliiton toimintaan,1931 ja 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa seu-

rattiin muun muassa Aftonbladetin toimittajien kirjaprojektia.1932 

Myöskään toiminnan näkyväksi tekeminen ei näytä onnistuneen toivotulla ta-

valla, sillä haastatteluaineistossa yhdistystä pidettiin tarpeettomana tai sen ole-

massa olosta ei edes tarkkaan tiedetty. Etenkin osa silloisista nuorista toimittaja-

naisista mielsi yhdistyksen olleen 1960- ja 1970-luvulla ajastaan jälkeen jäänyt 

rouvakerho, jonka kokouksissa nautittiin eri yhteisöjen ja yritysten korruptiolah-

joista.1933 Mielikuva kertoo toimittajien journalismikäsityksessä tapahtuneista 

muutoksista. Ennen 1960-lukua alalle tulleille toimittajille infoissa tarjotut kyl-

kiäiset eivät olleet useinkaan ongelma, mutta nuori polvi suhtautui asiaan tiu-

kemmin. Poikkeuksiakin tässä jaossa tosin esiintyi. Tarina kertoo Helsingin Sa-

nomien toimittajasta Maire Varhelasta, joka eräässä infossa kieltäytyi tarjotusta 

hopealusikasta ja näytti siten esimerkkiä muille1934. Keskustelu infojen kylkiäisis-

tä ei ollut kuitenkaan vieras Naistoimittajain Kerhossakaan, sillä aihetta käsiteltiin 

kuukausikokouksessa huhtikuussa 1969. Alustajana oli kerhon nuorta polvea 

edustanut Jertta Roos, joka oli Yleisradion toimittaja Reino Paasilinnan tavoin 

ottanut asiaan kantaa myös julkisesti.1935 

Mistä ristiriita yhdistyksen toiminnan ja nuorten toimittajanaisten mielikuvi-

en välillä johtui? Yhtenä mahdollisena selityksenä on se, ettei yhdistyksen yhteis-

kunnallinen keskustelu ulottunut jäsentilaisuuksien ulkopuolelle. Toisin sanoen 

yhdistys ei onnistunut lisäämään toimintansa näkyvyyttä, vaikka se asetettiin 

tavoitteeksi vuonna 1968. Toisaalta ristiriita kertoo vanhoista asenteista, joissa 

yhdistys miellettiin naisten juorukerhoksi. Yhdistyksen asiakirjoissa ei suoraan 

                                                        
1930 Ks. esim. Naistoimittajat ry. toimintakertomus vuodelta 1970; Naistoimittajat ry. toimintakertomus 
vuodelta 1973; Naistoimittajat ry:n toimintakertomus vuodelta 1978. Dc:3. NTA. HKA; Naistoimitta-
jat ry:n toiminta vuonna 1974; Toimintasuunnitelma vuodelle 1975. Db:9. NTA. HKA; pöytäkirja 
Naistoimittajat ry:n hallituksen kokouksesta 13.10.1975. Cb:6. NTA. HKA; Toimintasuunnitelmaeh-
dotus vuodelle 1978. Db:10. NTA. HKA; pöytäkirjat Naistoimittajat ry:n hallituksen kokouksista 
8.3.1978, 5.10.1978 ja 27.10.1978. Cb:7. NTA. HKA. 
1931 Ks. esim. päiväämätön jäsenkirje vuodelta 1976. Db:9. NTA. HKA; pöytäkirja Naistoimittajat ry:n 
hallituksen kokouksesta 11.4.1979. Cb:7. NTA. HKA. 
1932 Yhdistys järjesti Aftonbladetin toimittajien kirjaan liittyen pehmeän journalismin seminaarin 
keväällä 1981. Ks. esim. Marja-Leena Arponen, ”Dokumentet – och vad hände sen? Naiset voittivat 
sodan miehiä vastaan”. Uusi Suomi 5.2.1981. RMA. 
1933 Ks. esim. haastattelut numerot 5, 16, 17, 20, 21 ja 33, naisia. 
1934 Haastattelut numerot 12 ja 18, naisia. 
1935 Ks. esim. sihteeri Irja Pitkäsen kerhon jäsenille 27.3.1969 lähettämä jäsenkirje. Db:7. NTA. HKA. 
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mainita, miltä taholta kritiikki tuli, mutta ainakin osittain se on paikannettavissa 

kerhon jäsenten miespuolisiin kollegoihin. Miestoimittajien epäluulot kerhoa 

kohtaan nousivat esiin vuonna 1967 pohdittaessa kerhon tulevaisuutta1936. On 

todennäköistä, että ammattiin sosiaalistuessaan vasta alalle tulleet naiset omak-

suivat miehisen ajattelutavan, jossa naiserityinen yhdistys nähtiin naisten keski-

näisenä puuhasteluna ilman sen suurempia yhteiskunnallisia tavoitteita. 

Naistoimittajain Kerhon painoarvoa pohdittaessa on myös syytä muistaa, ettei 

yhdistys edustanut koko silloista naistoimittajakuntaa. Korkeimmillaankin jäsen-

määrä koostui noin 15 prosentista alalla vakituisesti työskennelleistä naisista.1937 

Yhdistyksen piirissä käydyistä keskusteluista ei voidakaan vetää koko naistoimit-

tajakuntaa koskevia johtopäätöksiä. Ne osoittavat kuitenkin sen, että toimittaja-

naisten keskuudessa oli henkilöitä, jotka kokivat naistoimittajien aseman ajamisen 

tärkeäksi. 

5.1.2 Ammattijulkaisujen sokea piste 

Debatti sukupuolirooleista kävi 1960- ja 1970-lukujen suomalaisissa joukkovies-

timissä vilkkaana,1938 mutta toimittajien raportoima tasa-arvokeskustelu ei ulottu-

nut yhtä laajasti toimitusten sisäisiin keskusteluihin. Vasemmistolaisessa sanoma-

lehdessä työskennellyt miesinformantti kuvasi kirjoittelun ja arjen käytäntöjen 

välistä suhdetta seuraavasti: 

                                                        
1936 Pöytäkirja Naistoimittajain Kerhon kokouksesta 16.12.1967. Cd:2. NTA. HKA. 
1937 Yhdistyksen jäsenmäärä oli suurimmillaan 188 jäsentä vuonna 1972. Tuolloin Suomen Sanoma-
lehtimiesten Liittoon kuului 1009 naistoimittajaa, ja Yleisradiossa työskenteli 212 toimittajanaista. 
Vuonna 1973 toteutetussa otantakyselyssä paikallislehtien toimituksista kartoitettiin puolestaan 53 
naista, mikä ei kattanut kuitenkaan kaikkia paikallislehdissä työskennelleitä naisia. Toimintakertomus 
Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 52. toimintavuodelta 1972. SJLYA; Wiio 1973, 28; Savolainen 
1974, 11, 35. 
1938 Ks. esim. Hertta Myllymäki, ”Miten on itsenäisyytesi laita suomalainen nainen?”. Anna 43/1965, 
6–9; ”Mitä on uusi naisasia?”. Anna 51–52/1965, 24–25, 57; Jussi Talvi, ”Vaimo ja mies – todellako 
tasa-arvoisia?”. (pk) Uusi Maailma 22/1968, 11; Riitta Tulonen, ”Miksi valitsimme avioliiton”. Anna 
41/1969, 28–31; Hertta Myllymäki, ”Suomalainen varapresidentti”. Anna 12/1970, 22–23; ”Tytöstä-
kin voi tulla puhelinasentaja”. Suomen Sosialidemokraatti 11.10.1972; ”Sukupuolten tasa-arvoa vas-
tustetaan edelleen”. Kouvolan Sanomat 28.11.1972; ”Äidin roolista kansalaisen rooliksi”. Uusi Suomi 
12.8.1973; ”Puolisot voivat vapaasti päättää sukunimistään”. Etelä-Saimaa 1.9.1973; ”Samma prob-
lem i hela Norden: Jämlikheten!”. Hufvudstadsbladet 17.10.1973; Eila Jokela, ”Miehiä tasa-
arvoisemmat?”. (pk) Kotiliesi 25.10.1974; ”Naisen asema ja tasa-arvoisuus”. Kouvolan Sanomat 
6.11.1974; Maija Ojala, ”Leila Räsänen roolijakojen rikkoja: taloudellinen tasa-arvo vaatii vuosien 
kamppailun”. Ilta-Sanomat 16.1.1975; Hertta Myllymäki, ”Osaatko vastata?”. Uusi Anna 9/1975, 4–
6; ”Tavoitteena tasa-arvo”. Pohjolan työ 8.3.1975; ”Sukupuolen syrjinnästä työpaikoilla”. Lalli 
19.11.1975. TANEA. 
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Oli ilmiselvä ristiriita siinä, mitä lehti kirjoitti tasa-arvosta ja miten se itse 

toimi. Kirjoituksissa korostettiin tasa-arvoa, mutta kaikessa lehden sisäisessä 

toiminnassa vallitsi miehinen kulttuuri.1939 

Ristiriita näkyi myös toimittajanaisten suhtautumisessa. Nekin, jotka kannattivat 

naisasiaa, saattoivat omaksua ammatilliset käytännöt niitä juurikaan kyseenalais-

tamatta.1940 Mediatutkija Louise North onkin muistuttanut, etteivät feminismiin 

positiivisesti suhtautuvat toimittajat kyseenalaista muita toimittajia useammin 

maskuliinisen toimituskulttuurin hegemoniaa.1941 

Tarkastelen seuraavaksi toimittajakunnassa käydyn tasa-arvokeskustelun 

luonnetta ja laajuutta Suomen Sanomalehtimiesten Liiton julkaiseman Sanoma-

lehtimies – Journalisten -lehden, Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liiton jul-

kaisujen Aikakauslehden Toimittaja ja SAL vuosikirja sekä Sanomalehtien Liiton 

julkaiseman Suomen Lehdistö -julkaisun kirjoittelun valossa. Täydentävänä ai-

neistona käytän muutamien yksittäisten mediaorganisaatioiden julkaisemia henki-

löstölehtiä sekä Yleisradion osalta myös televisio- ja radio-ohjelmista kirjoittanei-

ta Antennia ja Katsoa. Jälkimmäiset tulkitsen julkaisuiksi, joissa radio- ja televi-

siotoimittajilla oli mahdollisuus kommentoida myös omaa ammattikuntaansa. 

Koska suomalaiselle keskustelulle oli leimallista aiheesta vaikeneminen, käytän 

tulkinnan syventämiseen ruotsalaista ja norjalaista Journalisten-lehteä ja Sveriges 

Radion henkilöstölehti Antennenia. Naapurimaiden ammattilehtien kirjoittelun 

avulla on mahdollista nähdä se, minkälainen keskustelu 1960- ja 1970-lukujen 

Suomessa ei koskaan toteutunut. 

Suomalaisissa joukkoviestimissä tasa-arvokeskustelun viriäminen kytkeytyi 

toimittajien sukupuolijakaumassa tapahtuneisiin muutoksiin ja ammattialan pe-

lisäännöistä eri aikoina käytyihin keskusteluihin. Naisvaltaisessa aikakauslehden-

toimittajakunnassa kysymykseen otettiin kantaa jo 1960-luvun loppupuolella,1942 

kun taas Sanomalehtimies – Journalisten -lehdessä toimittajan sukupuoli pääsi 

esiin ainoastaan kaksi kertaa, niissäkin kielteiseen sävyyn.1943 Varsinainen tasa-

                                                        
1939 Kirjoitus numero 4, mies. 
1940 Ks. esim. haastattelut numerot 5, 23, 24 ja 34, naisia. 
1941 North 2009b, 744. 
1942 Ks. esim. Sirkku Uusitalo, ”Naiset joukolla lisää vaatimaan”. Aikakauslehden Toimittaja 5–
7/1967, 12–13; Lempi Hanhisalo, ”Naistoimittajain sosiaaliturvakysymys”. Aikakauslehden Toimittaja 
3/1968, 7; Helena Vehkaoja, ”Nainen tyytyy vähempäänkin – miksi?”. Aikakauslehden Toimittaja 3–
4/1969, 26–29. 
1943 Pentti Salmelin, ”Toimittajatutkinnon kaksivuotinen debet ja kredit”. Sanomalehtimies – Journa-
listen 6/1968, 7–8; Raino Vehmas, ”15 valittiin, mutta miten?”. Sanomalehtimies – Journalisten 
5/1969, 8–9. 
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arvokeskustelu aloitettiin miesvaltaisen Suomen Sanomalehtimiesten Liiton jä-

senjulkaisussa vasta 1970-luvulla. Samanaikaisesti Suomen Sanomalehtimiesten 

Liiton jäsenyhdistykseksi liittynyt Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liitto 

muutti pääsääntöisesti kuusi kertaa vuodessa ilmestyneen Aikakauslehden Toimit-

tajan kerran vuodessa julkaistuksi vuosikirjaksi. Siinä sukupuolen teema ei nous-

sut enää muutamaa yksittäistä sivuhuomiota lukuun ottamatta esiin,1944 vaan kir-

joittelu keskittyi lehdistön viihteellistymisen ja lehtikuolemien kaltaisiin viestin-

täpoliittisiin kysymyksiin1945. Tähän viittasi myös eräs SAL:n piirissä aktiivisesti 

toiminut naishaastateltava, jonka mukaan viestintäpoliittisia kysymyksiä pidettiin 

liiton piirissä sukupuolta tärkeämpänä asiana, vaikka SAL:n johtoportaaseen kuu-

luikin samaan aikaan useita vahvoja naisia.1946 

Herää kysymys, mikä sai naisteeman nousemaan Sanomalehtimies – Journa-

listen -lehden palstoille 1970-luvulla, mutta häivytti sen SAL:ilaisten kirjoittelus-

ta. Yhtenä mahdollisena syynä Sanomalehtimies-lehden heräämiseen voidaan 

pitää sitä, että lehden toimitus oli 1970-luvulla naistoimittajan käsissä. Vuodesta 

1974 lähtien lehden päätoimittajana työskenteli koko tutkittavan ajanjakson lop-

puun Leena Paukku1947. Toisaalta sukupuolikysymys nousi samanaikaisesti Suo-

men Sanomalehtimiesten Liitossa keskustelua herättäneeksi ja tärkeäksi koetuksi 

teemaksi. Tästä johtuen tasa-arvokysymyksiä sivuttiin myös liiton toimintaa käsi-

telleissä uutisoinneissa.1948 SSL:n aktivoituminen tasa-arvokysymyksissä selittää 

osaltaan myös sitä, miksi sukupuolikysymys painui samanaikaisesti Suomen Ai-

kakauslehdentoimittajain Liiton piirissä käydyissä keskusteluissa taka-alalle. 

Vaikuttaa siltä, että liityttyään SSL:n jäsenyhdistykseksi SAL:ilaiset kokivat su-

kupuolten eriarvoisuuteen liittyneen keskustelun tarkoitetun käytäväksi koko 

ammattikunnan tasolla, ja liiton tärkeimmäksi tehtäväksi nousi viestintäpoliittisen 

keskustelun ohella aikakauslehdentoimittajien aseman turvaaminen laajemmassa 

toimittajakunnassa. 

                                                        
1944 Ks. esim. Ulla-Maija Kivikuru, ”Nunnan raiskausta suomalaiseen tyyliin”. SAL vuosikirja 1974, 
51–55; Ulla-Maija Kivikuru, ”Tutkittua tutkimista”. SAL vuosikirja 1976, 43–47. 
1945 Ks. esim. Helena Vehkaoja, ”Toimittajan sielu ei ole kauppamiehen sielu”. SAL vuosikirja 1976, 
9–10; Jouni Luotonen, ”Kun kasvu pysähtyy”. SAL vuosikirja 1976, 20–23; Sirkku Keskinen, ”Li-
säämmekö levikkiä oman mielenterveytemme kustannuksella?”. SAL vuosikirja 1977, 19–21. 
1946 Haastattelu numero 18, nainen. 
1947 Toimintakertomus Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 53. toimintavuodelta 1973; Toimintaker-
tomus Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 54. toimintavuodelta 1974. SJLYA; Sanomalehtimies – 
Journalisten -lehden julkaisutiedot Sanomalehtimies – Journalisten 24/1979, 1. 
1948 ”Valtuustoasiat valmistelussa”. Sanomalehtimies – Journalisten 18/1975, 2; ”Puheenjohtaja Ante-
ro Laine: Palkkaratkaisun muoto valitettava”. Sanomalehtimies – Journalisten 20/1975, 3; ”Sään-
tösuma liittohallituksessa”. Sanomalehtimies – Journalisten 20/1975, 3, 8. 
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Varsinaisena keskustelunavaajana niin Aikakauslehden Toimittaja- kuin Sa-

nomalehtimies – Journalisten -lehdessä toimi kysymys naisten ja miesten palkka-

eroista. Tätä voidaan pitää laajemminkin tasa-arvokeskustelulle ominaisena piir-

teenä, sillä palkkaus koetaan usein yhdeksi keskeisimmistä tasa-arvon mittareis-

ta1949. Verrattaessa suomalaista keskustelua ruotsalaisen Journalisten-lehden kir-

joitteluun näyttää kysymys palkkaeroista saaneen meillä kuitenkin huomattavasti 

vähemmän huomiota kuin naapurimaassa. Vuonna 1961 aloittamansa naistoimit-

tajakeskustelun avauskirjoituksessa veteraanitoimittaja Sven Sandstedt saattoi 

vielä kirjoittaa, ettei samapalkkaisuus saanut olla este naisten palkkaamiselle1950. 

1960-luvun edetessä ammattikunnassa herättiin kuitenkin huomaamaan, ettei 

muodollinen samapalkkaisuus ollut toteutunut käytännössä, ja kirjoituksissa otet-

tiin kantaa niin kutsuttuun naispalkkaan. Jo keväällä 1964 liiton oikeusasiamies 

Bertil Palm kirjoitti sivun kokoisen kirjoituksen aiheesta. Siinä Palm esitteli 

vuonna 1963 tehtyä palkkatutkimusta ja osoitti naisten palkkauksen jääneen jäl-

keen miesten palkkauksesta toimittajakunnan kaikissa ikäryhmissä.1951 Palm tart-

tui teemaan myös syksyllä 1966 tukholmalaisten toimittajien keskuudessa tehdyn 

palkkatutkimuksen jälkeen. Oikeusasiamiehen kanta ja siten myös liiton viralli-

nen kanta naispalkkakysymykseen kiteytyi seuraavasti: 

Det finns ingenting som tyder på att de kvinnliga medarbetarna skulle vara 

så i underläge vad det gäller arbetsprestationer, att man i fortsättningen kan 

motivera den lägre lönesättningen.1952 

Palmin keskustelunavausten jälkeen naispalkkakysymys nousi lehdessä toistuvasti 

esiin 1960-luvun viimeisten vuosien ja 1970-luvun ensimmäisten vuosien aikana. 

Pääsääntöisesti aiheesta kirjoitettiin palkkaneuvotteluja referoineissa kirjoituksis-

sa,1953 mutta aiheeseen viitattiin myös esimerkiksi naisten eläkeiän nostosta ker-

toneessa pääkirjoituksessa. Siinä liiton oikeusasiamies huomautti, ettei eläkeikää 

voitu enää käyttää perusteluna naisten heikompaan palkkaukseen.1954 

                                                        
1949 Huhta et al. 2007, 10. 
1950 Sven Sandstedt, ”Kvinnorna i dagspressen kunde mucket väl bli flera”. Journalisten 5/1961, 4–5. 
1951 Bertil Palm, ”Ombudsmännen informerar: om kvinnolöneproblemet”. Journalisten 3/1964, 4. 
1952 Bertil Palm, ”Stockholmsundersökning visar lägre löner för kvinnorna”. Journalisten 10/1966, 4. 
1953 Ks. esim. “Dagens Nyheter: Alla får minst 500 kronor mer än lägsta avtalslön”. Journalisten 
6/1973, 6–7; ”Detta är en försenad med glädjande statistik: Lönerna upp nära 20 proc efter förra årets 
avtal”. Journalisten 6/1976, 8–9; Boa Ruthström, “Journalisternas medellöner har passerat 7000-
kronorsgränsen”. Journalisten 4/1979, 26. 
1954 Ch, “Höjd pensionsålder för kvinnor möjlig redan i år”. (pk) Journalisten 4/1970, 3. 
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Norjassa naistoimittajien miehiä heikompi palkkataso nousi ammattilehdessä 

esiin toukokuussa 1974. Aloite tuli Journalisten-lehden toimittajalta, joka pyysi 

neljää toimittajaopiskelijaa kirjoittamaan teemaosion naisista toimittajan amma-

tissa. Pääkirjoituksen mukaan teeman tarkoituksena oli aloittaa vakava keskustelu 

naistoimittajien asemasta,1955 ja keskustelun moottorina toimikin Norsk Journa-

listlagin puheenjohtaja Trygve Moen kyseisessä numerossa esittämä arvio. Moen 

mukaan täydellisen samapalkkaisuuden toteutuminen ei ollut todennäköistä, vaik-

ka palkkaerot olivatkin vuoden 1970 jälkeen kaventuneet1956. Moen lausunto sai 

44 toimittajanaista kirjoittamaan vastineen, joka julkaistiin Journalisten-lehden 

seuraavassa numerossa.1957 

Mitä kolmen Pohjoismaan ammattilehdissä käydyissä keskusteluissa esiinty-

neistä yhtäläisyyksistä ja eroista voidaan päätellä? Ainakin se, että samapalkkai-

suuskeskustelun aktivoituminen edellytti toimittajan ammattia harjoittaneiden 

naisten riittävän suurta osuutta. Yhtenä selityksenä naispalkkakysymyksen aktii-

viseen seuraamiseen voidaan nimittäin Ruotsin kohdalla pitää sitä, että Svenska 

Journalistförbundet edusti jo 1960-luvun alussa sekä sanoma- että aikakausleh-

dentoimittajia. Vastaavasti Suomessa keskustelu alkoi 1960-luvulla naisvaltaisen 

aikakauslehdentoimittajakunnan piirissä, ja Norjassa kysymykseen herättiin nais-

toimittajien määrän lisäännyttyä 1970-luvulla. Kirjoittelun määrissä ja sisällöissä 

esiintyneet erot antavat puolestaan mahdollisuuden analysoida, miksi suomalai-

nen keskustelu ei missään vaiheessa yltänyt naapurimaiden tasolle. 

Verrattaessa pelkästään suomalaisten ammattilehtien ja ruotsalaisen Journa-

listen-lehden kirjoittelua näyttää siltä, että selitys löytyy toimittajajärjestöjen suh-

tautumisesta tasa-arvokeskusteluun. Siinä missä palkkakeskustelua ajoivat Suo-

messa pääsääntöisesti yksittäiset naistoimittajat, Ruotsissa vastaavaa keskustelua 

käytiin Svenska Journalistförbundetin johdolla. Otettaessa vertailuun mukaan 

Norja ja sikäläisessä Journalisten-lehdessä käyty debatti huomataan, ettei selitys 

ole aivan niin yksioikoinen. Vaikka Norsk Journalistlag ei ruotsalaisen sisarjärjes-

tönsä tavoin ajanut aktiivisesti naispalkkakeskustelua, lehdessä otettiin selkeäm-

min kantaa oman ammattikunnan sisäisiin palkkaeroihin kuin Suomessa. Norjan 

tilanne poikkesi kuitenkin Suomesta sikäli, että siellä palkkakeskustelu lähti liik-

keelle avoimesta konfliktista. Palkkakeskustelussa olivat toisin sanoen ainakin 

aluksi törmäyskurssilla Trygve Moen lausunnosta kiivastuneet naistoimittajat ja 

ammattikunnan miesvaltaisista käytännöistä kiinni pitäneen Norsk Journalistlagin 
                                                        
1955 “Månedens tema: Kvinner i norsk journalistikk”. Journalisten 5/1974, 1. 
1956 “Trygve Moe: Full likelønn uoppnåelig”. Journalisten 5/1974, 20. 
1957 Utheim 2009, 45–47. 
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johto. Näyttääkin siltä, että suomalaiselta samapalkkaisuuskeskustelulta puuttui 

sekä Suomen Sanomalehtimiesten Liiton voimakas tuki että sytyke, joka olisi 

toiminut keskustelun herättäjänä. 

Tasa-arvoisuusdiskurssi korvaa sukupuolten erottelun 

Palkkakysymys ei ollut ainoa tasa-arvoon liittynyt teema Sanomalehtimies – 

Journalisten -lehdessä. Teksteissä pidettiin myös yllä mielikuvaa ammattikunnan 

poikkeuksellisesta tasa-arvoisuudesta. Selkeimmin tasa-arvoisuusdiskurssi näkyi 

kahdessa 1970-luvun jälkipuoliskolla julkaistussa pääkirjoituksessa. Niissä ala 

esitettiin poikkeuksellisen tasa-arvoisena, vaikka molemmissa kirjoituksissa vii-

tattiin myös tasa-arvoon liittyneisiin epäkohtiin. Vuonna 1975 lehden pääkirjoi-

tuksessa kirjoitettiin seuraavasti: ”Vaikka oma alamme kenties onkin yksi tasaver-

taisimpia, niin aivan vailla epäkohtia ei silti olla.”1958 Kolme vuotta myöhemmin 

sama teema toistui hieman laveammin ilmaistuna: ”Omaa ammattikuntaamme on 

monissa yhteyksissä sanottu edistykselliseksi. Ehkä ammattikuntana sitä olem-

mekin, mutta tasa-arvo ei meidänkään kohdalla ulotu kaikkiin keskeisiin kysy-

myksiin.”1959 Vaikka pääkirjoitusten laatija epäili väitteen paikkaansa pitävyyttä, 

kirjoitusten taustalla välkkyi mielikuva ammatin tasa-arvoisuudesta, mikä poikke-

si selkeästi vielä 1960-luvun ensimmäisinä vuosina esitetyistä näkemyksistä nais-

toimittajan asemasta. 

Tasa-arvoisuusdiskurssi esiintyi aineistossa ensimmäisen kerran 1960- ja 

1970-lukujen taitteessa, jolloin suomalaisen toimittajakoulutuksen grand old man 

Antero Okkonen viittasi yhdysvaltalaisia toimittajia käsitelleissä teksteissään 

suomalaisten naistoimittajien lukumäärään.1960 Vuonna 1969 Okkonen muotoili 

asian seuraavasti: 

Amerikkalaisen sanomalehdistön palveluksessa toimittajina on nykyisin run-

saasti naisia, kuitenkin suhteellisesti vähemmän kuin meillä Suomessa, missä 

naisten prosentuaalinen osuus koko toimittajakunnasta on maailman korkein. 

Meillä joka viides sanomalehdentoimittaja on nainen.1961 

                                                        
1958 ”Tänä vuonna”. (pk) Sanomalehtimies – Journalisten 1/1975, 1. 
1959 ”Tasa-arvon harhat”. (pk) Sanomalehtimies – Journalisten 6/1978, 1. 
1960 Antero Okkonen, ”USA:n artikkelitoimittajat pitävät arvossa ammattiaan”. Suomen Lehdistö 
10/1971, 236; AOn, ”Naisia sorretaan toimituksissa väittävät USA:n naistoimittajat”. Suomen Lehdis-
tö 4/1972, 62. 
1961 Antero Okkonen, ”Nainen USA:n sanomalehdistössä”. Suomen Lehdistö 1/1969, 8–10. 
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Mielenkiintoiseksi Okkosen lyhyet maininnat tekee se, että hän oli vielä vuonna 

1961 ilmestyneessä oppikirjassaan suhtautunut skeptisesti naistoimittajiin.1962 

Sanomien toimittajakoulun rehtorina vuonna 1969 toiminut Okkonen näyttääkin 

tekstinpätkän valossa tehneen lähes täydellisen suunnanmuutoksen. Sitaatin jatko 

antaa kuitenkin olettaa Okkosen käyttäneen tasa-arvoisuusdiskurssia itse asiassa 

vallinneen ammatillisen kulttuurin pönkittämiseen. Huomautettuaan, että ”tästä 

riittäisi varmaan aihetta roolipohdiskeluun. Mutta senhän aika on jo ohitse”, Ok-

konen toisin sanoen häivytti naiskysymyksen ammatin sisäisestä keskustelus-

ta.1963 

Suomalaisen ammattikunnan muita maita tasa-arvoisempaan sukupuolija-

kaumaan viitattiin myös vuonna 1971 Sanomalehtimies – Journalisten -lehdessä 

julkaistussa liiton historiaa käsitelleessä tekstissä. Kirjoittajan mukaan lehtialalla 

oli ”Suomessa suhteellisesti enemmän naisia kuin tiettävästi missään muussa 

maassa.”1964 Lähes sama sanamuoto toistui HESA-lehden kirjoituksessa vuonna 

1975.1965 Yksi aikansa tunnetuimmista toimittajanaisista, Maija-Liisa Heini, puo-

lestaan korosti International Press Institute -organisaation jäsenlehteen vuonna 

1973 kirjoittamassaan artikkelissa ammattikunnan tasa-arvoisuutta nostamalla 

esiin niitä naisia, jotka olivat edenneet miesvaltaisen ammatin johtopaikoille.1966 

Aikalaistekstiaineistoista ei löydy muita vastaavia kommentteja, mutta nimimerk-

ki ”Forwardin” vuonna 1979 kirjoittama kolumni antaa viitteitä siitä, että tasa-

arvoisuusdiskurssi vallitsi ammattikunnassa laajemminkin. Ilmassa olleesta muu-

toksesta kertoo kuitenkin se, ettei kirjoittaja suhtautunut käsitykseen kritiikittö-

mästi, vaan muistutti lukijoitaan seuraavasti: 

Koko totuus on kuitenkin toisenlainen. Jos jätämme naistenlehtien johtopai-

kat ’tilastoimatta’ ovat päivälehtien terävät päät miesten hallussa – niin ta-

loudessa kuin toimituksissakin. Voimme vetää esiin vain esimerkkejä, sinänsä 

päteviä, mutta poikkeuksia, joita helposti voi nimittää säännön vahvistajik-

si.1967 

                                                        
1962 Okkonen 1961, 257–258. 
1963 Antero Okkonen, ”Nainen USA:n sanomalehdistössä”. Suomen Lehdistö 1/1969, 8–10. 
1964 ”Suomen Sanomalehtimiesten Liiton ensimmäinen puoli vuosisataa”. Sanomalehtimies – Journa-
listen 3/1971, 19. 
1965 Kirsti Toppari, “Herrojen toimittajien liitosta koko toimitusväen järjestöksi”. HESA 8/1975, 16–
18. 
1966 Maija-Liisa Heini, ”All men and women journalists in Finland are equal but… For pay some men 
are more equal than the women”. IPI Report September/October 1973, 11–12. 
1967 Forward, ”Iäisyysaiheet”. Suomen Lehdistö 7–8/1979, 39. 
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Diskurssia suomalaisen toimittajakunnan tasa-arvoisuudesta ei tuotettu aino-

astaan kotimaisin voimin, sillä Suomea pidettiin 1970-luvulla mallimaana nais-

toimittajien asemassa. Maija-Liisa Heinin kirjoituksen ohella International Press 

Instituten julkaisemassa IPI Report -lehdessä korostettiin vuonna 1973 myös 

muuten suomalaisen median poikkeuksellista tasa-arvoisuutta. Naistoimittajakun-

nan kerrottiin muodostavan Suomessa monia muita maita suhteellisesti suurem-

man osuuden ammattikunnan jäsenistöstä, ja jutun yhteydessä julkaistusta taulu-

kosta kävi ilmi naisjäsenten osuuden olleen Suomen Sanomalehtimiesten Liitossa 

30 prosenttia, kun vastaava luku Svenska Journalistförbundetissa oli 21 prosenttia 

ja muissa vertailumaissa tätäkin alhaisempi.1968 Myös yhdysvaltalainen mediatut-

kija Marion Marzolf toi naistoimittajien historiaa käsitelleessä tutkimuksessaan 

esiin Suomen jopa muita Pohjoismaita tasa-arvoisemman tilanteen.1969 Koska 

ylläkuvatut tekstit pohjasivat pääsääntöisesti aikalaistoimittajien kokemuksiin 

oman maansa tilanteesta, voidaan kuitenkin kysyä, toistuiko tutkimustiedossa 

silloisten naistoimittajien näkemys ammatin tasa-arvoisuudesta. Entä kuinka pit-

källe tämä näkemys pohjasi ammattikunnassa laajemmin ylläpidettyyn tasa-

arvoisuusdiskurssiin? 

Tulkintaa tasa-arvoisuusdiskurssista sukupuolikeskustelun häivyttäjänä on 

mahdollista testata ruotsalaisen Journalisten-lehden kirjoittelun avulla. Sen sivuil-

ta ei löydy vastaavaa ammattikunnan tasa-arvoisuutta korostanutta puhetapaa kuin 

Sanomalehtimiehestä ja Suomen Lehdistöstä nostamistani esimerkeistä. Yhtäältä 

tähän on syynä se, ettei naistoimittajien asema ollut Ruotsissa yhtä vahva kuin se 

oli Suomessa. Esimerkiksi keväällä 1969, jolloin Antero Okkonen ensimmäisen 

kerran mainitsi suomalaisten naistoimittajien poikkeuksellisen tasaveroisen ase-

man, naisten osuus Svenska Journalistsförbundetin jäsenistä oli noin 16 prosent-

tia1970. Verrattaessa vuoden 1979 tilastoja oli naisjäseniä Suomen Sanomalehti-

miesten Liitossa noin 41 prosenttia,1971 kun vastaava osuus Ruotsissa oli 31–33 

prosenttia.1972 Naistoimittajien suhteellisen osuuden lisäännyttyäkin ruotsalaista 

keskustelua hallitsi kuitenkin diskurssi, jossa kiinnitettiin huomiota sukupuolten 

eriarvoisuuteen ammattialan tasa-arvoisuuden korostamisen sijaan. Yksittäisissä 

toimituksissa ja paikallisyhdistyksissä keskustelu epätasa-arvosta myös voimistui 

                                                        
1968 Marion Marzolf, ”’We do have equal pay with men’ they said, and paused… All have been created 
equal – ‘on paper that is’”. IPI Report September/October 1973, 10, 12. 
1969 Marzolf 1977, 266–297. 
1970 ”Tablå över SJF:n medlemsantal den 31 december 1968”. Journalisten 4/1969, 18. 
1971 Ks. kuvio 1. luvusta 2.1.1. 
1972 ”Tablå över SJF:s medlemsantal den 31 mars 1979”. Journalisten 5/1979, 19. 
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naistoimittajien vahvistettua asemaansa. Toisin sanoen ammattikunnan sisäisen 

keskustelun dynamiikka toimi eri tavoin Ruotsissa kuin Suomessa. Siinä, missä 

Journalisten-lehti toimi ongelman tunnistamisen ja osin myös sen ratkaisemisen 

foorumina, Sanomalehtimies-lehti – ja sen taustalla vaikuttanut Suomen Sanoma-

lehtimiesten Liitto – valitsi taktiikakseen mahdollisimman pitkälle ulottuneen 

vaikenemisen. 

Yksi tasa-arvoisuusdiskurssin ilmenemismuodoista oli keskustelun etäännyt-

täminen omasta maasta. Sanomalehtimies tarttui kansainvälisesti pinnalla ollee-

seen teemaan esimerkiksi marraskuussa 1978 artikkelilla ”Naisjournalistin ase-

masta virinnyt vilkas keskustelu – ’Ukot päättävät mitkä ovat uutisia’” sekä tou-

kokuussa 1979 julkaisemalla aukeaman suuruisen juttukokonaisuuden ”Naistoi-

mittajat tasa-arvon asialla”.1973 Marraskuussa julkaistussa artikkelissa toimittaja 

Eeva Danielsson kirjoitti suomalaisen median sukupuolittuneista rakenteista ot-

tamalla lähtökohdakseen Yhdysvalloissa ja muissa Pohjoismaissa virinneet tasa-

arvokamppailut. Mistään taistelutekstistä ei Danielssonin artikkelissa kuitenkaan 

ollut kysymys. Vaikka toimittaja näki ammatin sukupuolittuneena myös Suomes-

sa, artikkeli oli sävyltään varsin sovitteleva. Danielsson myös nosti jutun keski-

öön vanhempaa toimittajapolvea edustaneiden naisten näkemykset. Lalli-lehden 

päätoimittaja Eila Järnforsin ja Etelä-Suomen Sanomien päätoimittaja Eeva Rissa-

sen kommenteissa sanoma oli selvä: uralla eteneminen oli kiinni naisista itses-

tään.1974 Kokonaisuudessaan toimittajakollegoiden luettavaksi tarkoitettu juttu 

uusinsikin näkemystä, jonka mukaan ammattikunta oli jo saavuttanut tarvittavan 

tasa-arvoisuuden asteen. Oli ainoastaan naisista itsestään kiinni, jos he eivät ky-

enneet hyödyntämään olemassa olevia mahdollisuuksia. Vaikka samansuuntaiset 

kommentit hallitsivat Eeva Danielssonin jo aiemmin Uusi Suomi -lehdessä julkai-

semaa artikkelia, oli siinä kantaaottavampi sävy, kuten voidaan nähdä jutun ing-

ressistä: 

Amerikkalainen sanomalehti New York Times lupasi oikeudenkäynnin jälkeen 

antaa neljänneksen johtavista toimittajanpaikoista naisille, tämä kerrottiin 

                                                        
1973  Eeva Danielsson, ”Naisjournalistin asemasta virinnyt vilkas keskustelu: ’Ukot päättävät mitkä 
ovat uutisia’”. Sanomalehtimies – Journalisten 22/1978, 5, 7; ”Naistoimittajat tasa-arvon asialla”. 
Sanomalehtimies – Journalisten 11/1979, 4–5. 
1974 Sanomalehtimiehen jutussa siteeratut naispäätoimittajien kommentit oli lainattu Uusi Suomi  
-lehdessä julkaistusta artikkelista. Eeva Danielsson ei kertonut viittaavansa omaan artikkeliinsa, vaan 
mainitsi ylimalkaisesti aiheesta kirjoitetun aiemmin Uudessa Suomessa. Käytyäni läpi Uusi Suomi  
-lehden numerot syksyltä 1978 löysin kuitenkin Danielssonin viittaaman artikkelin, joka osoittautui 
hänen kirjoittamakseen. 
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lehdessämme sunnuntaina. Jos meillä lähdettäisiin käymään samasta asiasta 

oikeutta, olisi tuomarin edessä melkein sanomalehti kuin sanomalehti.1975 

Vuonna 1979 ilmestynyt juttukokonaisuus koostui kolmesta lyhyestä tekstistä, 

joissa lukijoita informoitiin Aftonbladetin toimittajien julkaisemasta kirjasta, kan-

sainvälisen perhesivujen ja -ohjelmien toimittajien yhdistyksen kongressista sekä 

naistoimittajien asemasta eri maissa. Merkille pantavaa on, ettei juttukokonaisuu-

dessa otettu juurikaan kantaa suomalaisen median sukupuolittuneisuuteen. Suo-

men tilanteeseen viittasi epäsuorasti ainoastaan Marja Kyllönen,1976 joka kuvaili 

Aftonbladetin naistoimittajien kirjoittamaa raporttia ja sen miestoimittajissa ai-

heuttamia reaktioita. Juttunsa alussa Kyllönen raotti suomalaisen median suku-

puolittuneisuuden mekanismeja kirjoittamalla, kuinka raporttia oli ”selailtu suku-

puolen mukaan kiinnostuneina.” Lisäksi Kyllönen otti vaivihkaa kantaa toimitta-

jan urakehityksen sukupuolittuneisuuteen kommentoidessaan ruotsalaista käytän-

töä seuraavasti: 

Tilannehan poikkeaa meikäläisestä siinä, että toimituksen tehtäviä jaettaessa 

niihin ei vaivihkaa valita johdon parhaina ja sopivimpina pitämiä vaan ha-

kupapereita käsiteltäessä sananvalta on paitsi toimitusosastolla niin myös 

erityisellä palkkaryhmällä, jonka jäseninä on myös toimituksen edustajia.1977 

Juttunsa lopussa Kyllönen puolestaan kysyi: 

Lieneekö meillä niin että vastaavaa kartoitusta ei pidetä tarpeellisena? Luul-

laanko meidän lehdistössämme tasa-arvon olevan paljon pidemmällä kuin 

demokraattisen omantunnon kovistelemassa Ruotsissa? Vai emmekö me yk-

sinkertaisesti viitsi vaivautua?1978 

Kyllösen artikkelista välittyvä kuva 1970-luvun lopun suomalaisen mediakentän 

tilanteesta onkin varsin karu. Siinä työpaikat jaettiin hyvä veli -verkostojen kautta 

eikä sukupuolten välistä tasa-arvoa pidetty tärkeänä asiana. Taustalla välkkyi 

aineistosta erottamani tasa-arvoisuusdiskurssi, joka sai suomalaiset toimittajat 

uskomaan tasa-arvon jo saavutetun omassa maassa. 

                                                        
1975 Eeva Danielsson, ”Suomen sanomalehdistö – kourallinen naisia johtavilla paikoilla”. Uusi Suomi 
11.10.1978. 
1976 Marja Kyllönen, ”Ruotsissa tyrmistyttiin raportin tuloksista”. Sanomalehtimies – Journalisten 
11/1979, 4. 
1977 Ibidem. 
1978 Ibidem. 
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Marja Kyllösen artikkelissa kuvaama tilanne ei koskenut ainoastaan lehdis-

töä, sillä vastaavaan tulkintaan on päädytty Yleisradiota käsittelevissä tutkimuk-

sissa. Muun muassa Henrika Zilliacus-Tikkanen on esittänyt, että kontrasti tasa-

arvokysymyksen arvostamisessa on ollut Suomen Yleisradion ja muiden poh-

joismaisten yleisradioyhtiöiden välillä suuri. Kun Norjassa, Ruotsissa ja Tanskas-

sa tehtiin tasa-arvoa tavoitelleita toimia 1970-luvun puolivälistä lähtien, Suomen 

Yleisradiossa ei kiinnostuttu tasa-arvoon liittyneistä kysymyksistä vielä 1980-

luvullakaan.1979 Yhtiö perusti tasa-arvokomitean vuonna 1989, ja ensimmäinen 

tasa-arvosuunnitelma valmistui 1991. Tämä ei tosin ollut kotimaisessa kontekstis-

sa mitenkään poikkeavaa, sillä Suomen Journalistiliitossa tasa-arvotyöryhmä 

perustettiin vasta vuonna 1990 ja tasa-arvosuunnitelma otettiin käyttöön vuonna 

1994.1980 

Elokuva- ja televisio-ohjelmiin keskittyneiden Antennin ja Katson vuosikerrat 

antavat vastaavan kuvan Yleisradion tasa-arvomyönteisyydestä. Lehdet raportoi-

vat aktiivisesti television ja radion kehityksestä, mutta niistä ei löydy mainintoja 

kotimaisen yleisradioyhtiön tasa-arvopyrkimyksistä. Niiden perusteella tasa-

arvokeskustelu näkyi yhtiön ohjelmissa pääsääntöisesti yhteiskunnassa käynnissä 

olleen roolikeskustelun yleisenä raportoimisena ja vuonna 1975 vietetyn naisten 

vuoden tapahtumien esittelemisenä1981. Median ja mediaesitysten tasa-

arvoisuuteen tartuttiin lehdissä julkaistujen ohjelmavinkkien ja -arvioiden mukaan 

erityisesti naisten vuonna. Karmela Belinki esimerkiksi kysyi ohjelmassaan, mi-

ten naisen ääni kuuluu Norjan radiossa ja televisiossa1982. Naisten vuoteen liittyi 

myös Naisasialiitto Unionin toteuttama Naiskuvakomitea, jonka raportti televisio-

ohjelmien sukupuolirepresentaatioista sai Katso-lehdessä näkyvyyttä muutamaan 

otteeseen.1983 

                                                        
1979 Zilliacus-Tikkanen 1992, 3. 
1980 Zilliacus-Tikkanen 2008, 148–149; Malin-Perho 1995, 50. 
1981 Ks. esim. Ritva-Liisa Sumu, ”Kuulossa”. (kolumni) Antenni 3/1970, 28; P.V. ”Naisten palkka”. 
(ohjelmavinkki) Antenni 5/1970, 5; ”Naisen palkka. Reportaasi teollisuuden alipalkatusta naistyövoi-
masta”. (ov) Katso 6/1970, 21; ”Missä viipyy tasa-arvoisuus yötyössä?” (ov) Katso 24/1970, 
24; ”Mikä naisasianaisia kiinnostaa?”. (ov) Antenni 32/1970, 7; ”Samapalkkaisuus vain teoriaa”. 
Katso 42/1970, 23; Pirkko Vallinoja ja Arja Lehto, ”Uskolliset unohdetut”. (ov) Antenni 36/1971, 26; 
R.K. ”Suomalaisen naisen vaihtoehdot?”. (ov) Antenni 45/1971, 4; Marjut Jousi, ”Ei taisteluhuutoja 
vaan toimintaa! Naisten vuoden tilinpäätös”. (ov) Katso 52/1975, 19; Matti Paavonsalo, ”Naistenvuo-
den tilinpäätös valmis”. (arvio) Katso 3/1976, 51; Anna Kerttu Wiik, ”Naisia, naisia”. (arvio) Katso 
3/1976, 50. 
1982 ”Norjan yleisradio ja naiset”. (ov) Katso 36/1975, 47. 
1983 Marja Tuovinen, ”Naistenvuoden masentava tv-tulos. Mies johtaa ja päättää, nainen alistuu ja 
siivoaa”. Katso 50/1975, 64; Anna Kerttu Wiik, ”Kysymyksiä naisille”. Katso 47/1975, 77. 
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Yleisradiossa työskennelleiden naisten asemaan Katso ja Antenni olivat tart-

tuneet kertaalleen vuosina 1968 ja 1970,1984 kuten olen kertonut naisten urakehi-

tystä käsitelleessä luvussa. Artikkeleilla ei näytä kuitenkaan olleen sanottavampaa 

vaikutusta yhtiössä vallinneisiin asenteisiin, sillä jutut julkaistiin reilun vuoden 

välein suurin piirtein samansuuntaisilla sisällöillä. Lehtien valossa näyttää myös 

siltä, että muiden Pohjoismaiden yleisradioyhtiöissä alkaneista tasa-

arvokeskustelun ensimmäisistä laineista oltiin 1970-luvun Suomessa varsin tietä-

mättömiä tai ainakaan niistä ei oltu kiinnostuneita. Katso-lehdessä asiaan viitattiin 

ainoastaan pienessä uutisessa, jossa naistoimittajien kerrottiin vallanneen Tans-

kassa radio- ja televisiotoimitukset viikon ajaksi käynnissä olleen naisten vuoden 

kunniaksi. Lehti myös heitti suomalaisille naistoimittajille haasteen lopettaessaan 

uutisen seuraavasti: ”Katsotaan nyt sitten, pystyvätkö suomalaiset kanssasisarensa 

samanlaiseen yritykseen.”1985 Tämän jälkeen kului kuitenkin kolme vuotta, ennen 

kuin lehdessä heräteltiin yleisradioyhtiötä uudelleen. Kari Uusikiven kirjoittamas-

sa artikkelissa Yleisradiota kritisoitiin töiden jakamisesta naisten ja miesten töihin 

sekä esiteltiin kolme naista, jotka olivat murtaneet jakoa toimimalla perinteisesti 

maskuliinisiksi mielletyillä aloilla. Toimittajan ammatin sukupuolittuneisiin ra-

kenteisiin artikkelissa ei kuitenkaan puututtu, sillä haastatellut naiset toimivat 

autonkuljettajana, lavastajana sekä uutistoimituksen äänittäjänä.1986 Näyttääkin 

siltä, että Uusikivi näki tasa-arvon jo toteutuneen toimittajan ammatissa, mikä 

heijasteli ammattikunnassa laajemminkin vallinneita käsityksiä. Maj Wickman 

tosin kiinnitti seuraavana vuonna henkilöstölehti Linkissä huomiota myös toimit-

tajakunnassa vallinneisiin epäkohtiin pohtimalla, ”onko Ylessä yhtään ainoata 

erikoistoimittajaa, joka on nainen.”1987 Päähuomio Wickmanin tekstissäkin oli 

kuitenkin Uusikiven tavoin yhtiön muissa ammattiryhmissä ja niiden jakautumi-

sessa naisten ja miesten aloihin sekä mediasisältöjen jämähtäneissä rooliasenteis-

sa. Anitra Oras puolestaan kysyi Wickmanin tekstin innoittamana, ”miksi Ylen 

perhe-eläke on vain miespuolisten yleläisten etuna?”1988 

Edellä kuvattuja, työntekijätasolta virinneitä keskustelunavauksia lukuun ot-

tamatta tasa-arvokeskustelu nousi Linkissä 1970-luvulla esiin ainoastaan kaksi 

kertaa pohjoismaisen yhteistyön merkeissä. Loppuvuodesta 1975 Tatiana Sund-

                                                        
1984 Liisa Knuuti, ”Naisen asema Pasilassa. Onko nainen vain koristus televisiossa?”. Katso 46/1968, 
8–9; Irma Soinio, ”Naiset Yleisradion johtopaikoilla”. Antenni 2/1970, 8–9. 
1985 ”Naiset valtasivat Tanskan radion”. Katso 3/1975, 56. 
1986 Kari Uusikivi, ”Pasilan tasa-arvotytöt. Naisen on oltava parempi kuin mies”. Katso 1/1978, 67–68. 
1987 Maj Wickman, ”Tasa-arvo Ylessä”. Linkki 10/1979, 4. 
1988 Anitra Oras, ”Tasa-arvo Ylessä”. Linkki 12/1979, 4. 
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gren raportoi naisten asemaa joukkotiedostusvälineissä käsitelleen pohjoismaisen 

seminaarin tapahtumista1989. Vaikka jutussa viitattiin eri Pohjoismaissa tehtyihin, 

naisten asemaa kartoittaneisiin tutkimuksiin, teksti keskittyi oman maan tilanteen 

sijasta muihin Pohjoismaihin ja niissä käynnistyneisiin tasa-arvokamppailuihin. 

Vuonna 1977 pohjoismaisen radio- ja tv-työntekijöiden ammattiyhdistyskonfe-

renssin innoittamana Linkissä puolestaan raportoitiin Ruotsissa käynnistyneestä 

tasa-arvoprojektista ja sen tavoitteista.1990 Tässäkään tapauksessa tekstissä ei kui-

tenkaan nostettu esiin kysymystä oman maan tilanteesta, vaan Sanomalehtimies-

lehden kirjoittelun tavoin tasa-arvokysymys etäännytettiin koskemaan muita Poh-

joismaita. Vaikka epäkohdista oltiin ainakin jollakin tasolla tietoisia, niiden rat-

kaisemiseksi ei koettu tarvittavan samankaltaisia keinoja kuin Ruotsissa ja Nor-

jassa. 

Tasa-arvokeskustelun etäännyttäminen on silmiinpistävää, kun Linkin vuosi-

kertojen sisältöjä vertaa Sveriges Radion henkilöstölehti Antennenin sivuilla käy-

tyyn kirjoitteluun. Vuosina 1974–1976, jolloin naistoimittajat aktivoituivat ruotsa-

laisessa mediassa laajemminkin vaatimaan oikeuksiaan,1991 Antennen kirjoitti 

toistuvasti tasa-arvoon liittyneistä asioista.1992 Myös yksittäiset työntekijät ottivat 

kantaa tasa-arvokysymyksiin. Vaikka kyse ei ollut yksinomaan toimittajista, ker-

too organisaatiossa laajemmin alkanut tasa-arvoliikehdintä myös toimittajanaisten 

tiedostavuudesta. Vuonna 1974 julkaistujen palkkatietojen jälkeen naisia esimer-

kiksi kutsuttiin koolle keskustelemaan naispalkkakysymyksestä1993. Kokouksen 

henki ei näytä olleen mitenkään sovitteleva, sillä Antennenin julkaisemassa ko-

kousraportissa kokoontumisen lopputulemaa summattiin seuraavasti: 

Låt oss träffas, låt oss tala med varandra, låt oss stödja varandra. Låt oss 

kräva, till och med vara otrevliga! Det måste vi göra för att nå inte bara lika 

lön för lika arbete utan för att få en attitydförändring till stånd så att det inte 

                                                        
1989 Tatiana Sundgren, ”Naiset Pohjolan joukkotiedotusvälineissä. Miten oikein on? – Oslon seminaari 
vaatii muutosta”. Linkki 44/1975, 5–6. 
1990 ”Ruotsin Radiossa toimii tasa-arvoprojekti, Islannissa odotetaan uutta radiotaloa”. Linkki 31/1977, 
4. 
1991 Vuonna 1977 julkaisemassaan peruskartoituksessa ruotsalaisten toimittajanaisten historiasta Mar-
gareta Berger ajoitti naisten aktivoitumisen 1970-luvun alkuvuosiin. Tätä ennen tasa-arvokysymystä 
pitivät Bergerin mukaan esillä yksittäiset miestoimittajat. Berger 1977, 313. 
1992 Ks. esim. teemanumerot Kvinnan i radio och tv. Nya Antennen 9/1975; Kvinnobild och mansroll. 
Nya Antennen 2/1976. 
1993 Ks. ilmoitus Antennen 35/1974, 3. 
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som nu räknas som en naturens ordning att vissa jobb är för kvinnor, vissa 

jobb för män.1994 

Kyse ei ollut yksinomaan palkoista, vaan toimittajanaiset älähtivät myös Anten-

nenin julkaistua radion urheiluosaston paikanhakuilmoituksen.1995 Lehdessä jul-

kaistuissa vastineissa toimittajanaiset muistuttivat ilmoituksen laatijoita muun 

muassa organisaation johdon samana vuonna tekemässä päätöksestä, jonka mu-

kaan paikkojen täytössä hakijoita ei saanut syrjiä heidän sukupuolensa perusteel-

la. Osaston päälliköitä näpäytettiin myös siitä, että he olettivat automaattisesti 

urheilutoimittajien olevan miehiä.1996 Vuonna 1976 lehden sivuilla nousi puoles-

taan muutamaan otteeseen esiin vaade, jonka mukaan tasa-arvoisemman ohjelma-

politiikan tavoittelun tulisi näkyä myös toimitusten työskentelykäytännöissä.1997 

Kuriositeettina voidaan mainita, että vuonna 1976 järjestetyssä seminaarissa 

”Mansroll ock kvinnobild i programutbudet” yhtenä puhujista oli suomalainen 

sosiologi Elina Haavio-Mannila, joka alusti sukupuolirooleista mediassa.1998 

Vaikka seminaarin osanottajissa oli suomalaisia, Haavio-Mannilan panos median 

roolikeskusteluun ei näytä kiinnostaneen kotimaassa muita kuin Naistoimittajain 

Kerhoa, jonka kuukausikokouksessa hän oli vieraillut vuonna 1968 esittelemässä 

uutuuskirjaansa Suomalainen nainen ja mies1999. 

Tasa-arvokeskustelun näkymättömyys ei ollut leimallista yksinomaan Yleis-

radion työntekijöille, sillä teema loisti poissaolollaan myös muiden mediatalojen 

julkaisemissa henkilöstölehdissä. Tutkimuksen kohteeksi valituissa julkaisuissa – 

HESA, Kaleva Katsaus, Omat Sanomat, Pöllöuutiset sekä Kieku ja Kaiku – oli 

yksittäisiä tasa-arvoteemaan liittyneitä juttuja, mutta ne liittyivät yleensä johonkin 

yhteiskunnallisesti ajankohtaiseen teemaan, kuten äitiysloman pidentämiseen, 

kansainväliseen lasten vuoteen tai lasten päivähoidon järjestämiseen.2000 Suku-
                                                        
1994 K.L., ”’Tjejer, försök att vara lite otrevliga!’”. Antennen 29/1974, 1, 4. 
1995 ”Lediga jobb”. Antennen 2/1976, 2. 
1996 ”Synpunkten”. Antennen 3/1976, 3; ”Repliken”. Antennen 6/1976, 4. 
1997 G.R., ”Här krävs Jämlikhet, Könskvotering, Förandringar”. Antennen 76/1975, 1–2; Gunhild 
Frylén, ”Repliken”. Antennen 74/1976, 1, 4. 
1998 Ks. seminaarin ohjelma Nya Antennen 2/1976, takakansi. 
1999 Varapuheenjohtaja Ritva Laurilan kerhon jäsenille 17.4.1968 lähettämä jäsenkirje. Db:7. NTA. 
HKA. 
2000 Ks. esim. ”Henkilökunnan vuokratalo rakenteilla”. Kaleva Katsaus 8/1971, 6; ”Lapset hoitoon – 
mutta minne?” Omat Sanomat 3/1972, 13; ”Lasten päivähoito”. Kaleva Katsaus 11/1972, 2; ”Meidän 
johtajamme vuoden nainen”. Omat Sanomat 5/1973, 2; Altti Holmroos, ”Synnytys myönteinen perhe-
tapahtuma jossa isällä oma paikkansa”. Omat Sanomat 7/1974, 8–10; Raili Suominen, ”Synnytysloma 
ja äitiysraha”. Omat Sanomat 8/1974, 10–12; ”38 kalevalaisnaista tarvitsee yötyöluvan”. Kaleva 
Katsaus 3/1976, 5; ”Poissaolo lapsen sairastuessa”. Pöllöuutiset 6–7/1976, 11; ”Suuntaa antava tiedus-
telu lasten päivähoidon järjestämiseksi”. Omat Sanomat 4/1977, 14–15; ”Toinen pidennys synnytys-
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puolispesifisti saatettiin kertoa myös esimerkiksi uusinta tietoa naisten rintojen 

tutkimisen tärkeydestä sekä pohtia kysymystä koti- ja virkaäitiydestä.2001 Sen 

sijaan naisten keskinäistä solidaarisuutta ilmentäneitä tekstejä tai kuvauksia nais-

työntekijöiden yhteisistä kokoontumisista lehdistä ei löydy. Ainoastaan Pöllöuuti-

sissa käytiin vuonna 1975 lyhyt debatti, joka on verrattavissa Antennenin kirjoit-

teluun. Mielipiteenvaihdon ytimessä oli kysymys palkkatasa-arvosta, jota yhtiön 

nimettömänä pysytellyt työntekijä peräänkuulutti lehden ”Heräsi kysymys?”  

-palstalla. Talousjohtajan vastattua kysymykseen naisten ja miesten keskipalkoista 

kertoneilla luvuilla,2002 kaksi naispuolista työntekijää kirjoitti kipakat vastineensa, 

joissa palkkaeroja pidettiin epätasa-arvoisina.2003 Yksittäisiä kirjoituksia lukuun 

ottamatta naisten etujen ajaminen ei näytä kuitenkaan saaneen Mainostelevisios-

sakaan tämän vankempaa jalansijaa. 

Pöllöuutisten tavoin naisten vuosi toimi kimmokkeena Omat Sanomat  

-lehdessä huhtikuussa 1976 julkaistulle tekstille, jossa nimimerkki Lissu kertoi, 

kuinka naisten vuoden jälkimainingit olivat yltäneet Turun Sanomiin. Käytännös-

sä kyse ei ollut kuitenkaan aktivoitumisesta naisten asemaan liittyneissä kysy-

myksissä vaan organisaation naisten ensimmäisestä omasta saunaillasta, jossa 

päähuomio oli ollut Osuuspankin tarjoamien antimien nauttimisessa. Ainakaan 

kirjoittaja ei tuonut esiin, että illan aikana olisi nostettu esiin naisten asemaan 

liittyneitä kysymyksiä, sillä ”tarinoitiin ajankohtaisista: karkausvuosi, kosiminen, 

hamekankaat…”2004 Naisten mukautumisesta rooliinsa kertoo myös vajaata vuotta 

myöhemmin julkaistu teksti, jossa kiinnitettiin huomiota kaikkien työssäkäyvien 

naisten huolena olleeseen jokapäiväiseen ruoanlaittoon tarjoten siihen nopeita 

reseptejä.2005 1970-luvun viimeisinä vuosina lehdessä esiintyi lyhyitä mainintoja, 

joista käy ilmi, että toimittajat tiedostivat yhteiskunnassa käydyn tasa-

arvokeskustelun ja siihen liittyneet tavoitteet. Varsinaisesta toimittajan ammatin 

tasa-arvosta ei kuitenkaan ollut kysymys kulttuuritoimittaja Jouko Kerttulan halu-

tessa muuttaa maailman tasa-arvoisemmaksi2006 tai TS-Extran toimittaja Helena 

                                                                                                                                    
lomaan”. Omat Sanomat 8–9/1978, 17; ”Äitiyslomalle lähteviä… …ja lomalta palanneita”. Pöllöuuti-
set 9/1979, 11–15. 
2001 ”Ota säännöllinen rintojesi tutkiminen tavaksi – se kannattaa!”. Omat Sanomat 3/1977, 4–7; ”An-
sioäiti, miten suoriudut kahdesta työpäivästäsi?”. Pöllöuutiset 1/1979, 7–10. 
2002 ”Heräsi kysymys?”. Pöllöuutiset 5/1975, 11–12. 
2003 ”Heräsi kysymys?”. Pöllöuutiset 6–7/1975, 12–13; ”Postisäkki: Mietteitä naisten vuonna”. Pöllö-
uutiset 6–7/1975, 29, 31. 
2004 Lissu, ”Naisten vuoden maininkeja Osuuspankin saunaillassa”. Omat Sanomat 4/1976, 18–
19; ”Ainoana tyttönä lähettämössä”. Kaleva Katsaus 4/1979, 1. 
2005 ”Mitä ihmettä mä sitten tekisin…?”. Omat Sanomat 3/1977, 20–25. 
2006 ”Totuusleikki I”. Omat Sanomat 2/1979, 14–15. 
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Raunion kaivatessa tasa-arvoa keittiöön.2007 Myöskään toimitusjohtaja Irja Keto-

sen valinta vuoden yrittäjäksi vuonna 1979 ei saanut henkilöstölehteä tarttumaan 

oman talon nimitys- ja palkkapolitiikkaan, vaikka Ketosen haastattelussa tämän 

poikkeuksellisen menestyksekäs ura naispuolisena toimitusjohtajana tuotiinkin 

vahvasti esiin.2008 

Sanoma Osakeyhtiön HESA-lehdessä yhteiskunnassa laajemmin aluillaan ol-

leeseen tasa-arvokeskusteluun viitattiin jo 1960-luvun ensimmäisinä vuosina 

Kaarina Jousimaan nimimerkillä ”Manta-täti” julkaisemissa huumoripakinois-

sa2009. Kesällä 1960 Manta-täti esimerkiksi raportoi Yhdysvaltain matkasta, joka 

suuntautui kuvitteellisen Kysymys- ja juorutätien maailman federaation konfe-

renssiin. Teemana konferenssissa oli Manta-tädin mukaan ”kuinka miehet pan-

naan jyrän alle” ja Sanomien naistoimittajille lähetetty kuvitteellinen sähkösano-

ma kuului: 

SANOMIEN NAISET STOP PITAKAE LIPPUA KORKEALLA STOP AEL-

KAKEAE ANTAKO MIESTEN SORTAA ITSEAENNE STOP PALJON UUSIA 

HYVIAE IDEOITA STOP ALAS HIRMUVALTA STOP TAISTELUTERVEISIN 

MANTA2010 

Kirjoituksessa näkyi niin kutsutun toisen aallon naisliikkeen vaikutteet, joihin 

Kaarina Jousimaa oli nähtävästi matkallaan tutustunut. Tekstin luonne muutti 

teeman kuitenkin vitsiksi ja uusinsi siten suomalaisessa yhteiskunnassa vallinnut-

ta roolijakoa naisten ja miesten välillä. Samalla tavoin Manta-tädin myöhemmät 

kirjoitukset ihanteellisesta nais- ja miestoimittajasta sekä toivat sukupuolten välis-

tä roolijakoa näkyväksi että pitivät sitä yllä2011. Vaikka huumorijuttujen voidaan 

tulkita irvailleen jakoa nais- ja miestoimittajiin, ne eivät varsinaisesti purkaneet 

sitä. Toimittajan normi oli niin nais- kuin miestoimittajienkin huumoripitoisissa 

vastauksissa mies, kun taas naistoimittaja näyttäytyi niin tekstissä kuin jutun ku-

vituksessa paitsi ammattilaisena myös katseen kohteena sekä naisena, jonka oli 

kyettävä täyttämään maskuliinisesti määrittyneen toimittajuuden kriteerit. Esi-

merkiksi Elo Tuisku-Heikkilän vastaus kuului seuraavasti: 

                                                        
2007 ”Totuusleikki II”. Omat Sanomat 1/1979, 20–21. 
2008 Altti Holmroos, ”Ensin fanfaarit – sitten foxi! Irjasta vuoden yrittäjä”. Omat Sanomat 11–12/1979, 
4–7. 
2009 Manta-täti nimimerkin takana olleen toimittajan henkilöllisyydestä ks. ”Manta-täti muille markki-
noille”. HESA 4/1965, 2. 
2010 ”Manta-täti Amerikassa”. HESA kesällä 1960, 18–20. 
2011 ”Ihanteellinen naistoimittaja. Nk Manta-tädin raportti valmis”. HESA keväällä 1963, 8–10; ”Ihan-
teellinen miestoimittaja. Manta-tädin raportin II osa valmistunut”. HESA kesällä 1963. 
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Ihannenaistoimittaja on ahkera ja työteliäs iltavuoroissa. Hän soittaa poliisi-

puhelut ja tekee kaikki tärkeät otsikot. Päivisin hän juoksee kaikki komennuk-

set, etteivät miehet väsyisi. Tukka saa olla tumma, vaalea, ruskea tai punai-

nen. Ihanteen ominaisuuksiin kuuluu vielä, että hän osaa pitää hyvin seuraa 

P:ssä ja Klubilla.2012 

Manta-tädin pakinoiden jälkeen naiskysymys hävisi lehdestä kokonaan, vaikka 

roolikeskustelu samanaikaisesti voimistui yhteiskunnassa laajemmin. 1970-luvun 

lopulla naistoimittajuus nousi kuitenkin jälleen muutamaan otteeseen esiin. 

Vuonna 1977 Eeva-Kaarina Holopainen referoi kirjahyllystään löytämänsä Akseli 

Routavaaran Minusta tulee toimittaja -teoksen naistoimittajia käsitellyttä osiota. 

Vaikka Routavaaran teksti oli paikoin vähemmän mairitteleva, jutun kärki raken-

tui myönteisen huomion varaan: ”Naisia ei sovi hylkiä toimittajan työssä.”2013 

Holopaisen tekstissä ei ollutkaan kyse taisteluhuudosta, joka olisi herätellyt naisia 

vaatimaan tasaveroista kohtelua. Tällainen teksti ei ollut myöskään alkuvuodesta 

1979 julkaistu Ritva Löfbergin raportti kansainvälisen perhesivujen ja -ohjelmien 

toimittajien yhdistyksen konferenssista. Vaikka Löfberg kertoi konferenssissa 

kiinnitetyn huomiota myös naistoimittajien aseman parantamiseen, hän ei ottanut 

kirjoituksessaan millään tavalla kantaa Suomen tilanteeseen.2014 

Henkilöstölehdet eivät luonnollisestikaan kerro yksinomaan toimittajakunnan 

asennoitumisesta tasa-arvokeskusteluun, sillä Linkin ja ruotsalaisen Antennenin 

tavoin ne oli suunnattu talon kaikille työntekijäryhmille. On kuitenkin hyvä muis-

taa, että ne olivat usein oman toimittajakunnan aikaansaannoksia ja näin ollen 

teeman puuttuminen paikantuu nimenomaan toimittajiin. Vaikka toimittajat saat-

toivat raportoida roolikeskustelusta ja tasa-arvoon liittyneistä kysymyksistä me-

dioiden kuluttajille, keskustelua ei siirretty käytäväksi oman työyhteisön sisällä. 

Aikakauslehdissä, mutta myös sanomalehdissä 1960-luvun roolikeskustelu ja sitä 

seurannut 1970-luvun tasa-arvokeskustelu olivat kuitenkin hyvin esillä. Seuraa-

vaksi kysynkin, ketkä nostivat sukupuoleen liittyneitä teemoja suomalaiselle 

1960- ja 1970-lukujen mediakentälle. 

                                                        
2012 ”Ihanteellinen naistoimittaja. Nk Manta-tädin raportti valmis”. HESA keväällä 1963, 8–10. 
2013 Eeva-Kaarina Holopainen, ”Naisia ei sovi hylkiä toimittajan työssä”. HESA 6/1977, 22–23. 
2014 Ritva Löfberg, ”Naistoimittajille lisää oikeuksia”. HESA 1/1979, 2. 
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5.1.3 Naiskysymys nähdään laajempana yhteiskunnallisena 
kysymyksenä 

Naisen ja miehen välisen sukupuolisopimuksen uudelleenneuvottelua käytiin 

1960-luvun Suomessa useilla eri julkisuuden areenoilla. Mediatutkija Laura Saa-

renmaan mukaan aikaisemmassa tutkimuksessa on kuitenkin korostettu suhteet-

tomasti Yhdistys 9:n roolia, mikä on häivyttänyt näkyvistä median merkityksen 

julkisen keskustelun paikkana. Ajankohtaiseen teemaan tartuttiin ennen kaikkea 

ajanvietelehdissä, jotka Saarenmaan mukaan tarjosivat merkittävän areenan suku-

puoliroolikeskustelulle. Naistenlehdissä sekä naiset että miehet pääsivät esittä-

mään mielipiteensä niin vasemmistolaisista kuin oikeistolaisista, niin liberaaleista 

kuin konservatiivisista näkökulmista.2015 Median keskeinen asema roolikeskuste-

lun paikkana tulee näkyviin myös lähestyttäessä kysymystä 1960-luvun roolikes-

kustelusta ja sitä seuranneesta 1970-luvun tasa-arvokeskustelusta toimittajien 

näkökulmasta. 

Tarkastelen seuraavaksi niitä ehtoja, joiden täyttyminen mahdollisti tulkintani 

mukaan sukupuolen ja roolikeskustelun teemojen esiin nousemisen. Olen jakanut 

ne kahteen osaan, joita ovat 1) toimittajien aktiivinen panos roolikeskustelun 

ylläpitäjinä ja 2) päätoimittajan rooli. Säilyneet mediatekstit eivät näkemykseni 

mukaan kerro ainoastaan median vallasta tuottaa sukupuolta koskevaa tietoa vaan 

ne antavat mahdollisuuden tarkastella myös eri medioiden ja yksittäisten toimitta-

jien käsityksissä vallinneita eroja. Analysoimalla toimittajien ymmärrystä femi-

nismistä ja feministeistä voidaankin selvittää, missä määrin suomalaisissa toimi-

tuksissa oli 1960- ja 1970-luvulla mahdollista kyseenalaistaa maskuliinisia toimi-

tuskäytäntöjä2016. 

Toimittajat roolikeskustelun asialla 

Laura Saarenmaa on kiinnittänyt huomiota siihen, että Katarina Eskola määritte-

lee varsinaisen sukupuoliroolikeskustelun alkaneen vuonna 1965, vaikka naisen 

asemasta oli kirjoitettu jo aikaisemmin. Saarenmaa kysyykin, mikä oli ”varsinai-

sen sukupuoliroolikeskustelun” ja muun naisen asemaa koskeneen keskustelun 

suhde.2017 Kritiikki pätee myös tarkasteltaessa sukupuolikysymystä toimittajien 

näkökulmasta. Vaikka laajempi mediakeskustelu sukupuoliroolien ympärillä alkoi 

                                                        
2015 Saarenmaa 2010, 228, 230, 233. 
2016 Ajatus mukailee Louise Northin artikkelissaan esittämää kysymystä. North 2009b, 740. 
2017 Saarenmaa 2010, 226. 
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eittämättä 1960-luvun puolivälissä, osa naistoimittajista oli nostanut naisen ase-

maan liittyneitä teemoja esiin jo aikaisemmin. Maskuliinisten toimituskriteereiden 

vallitessakin toimittajilla oli toisin sanoen oman aktiivisuutensa kautta mahdolli-

suus nostaa keskusteluun tärkeänä pitämiään teemoja. Tätä mieltä oli myös rooli-

keskustelua tuoreeltaan analysoinut Eskola, jonka mukaan teeman käsittely oli 

usein kiinni yksittäisestä toimittajasta tai avustajasta2018. 

Toisen maailmansodan jälkeisestä naisen asemaa koskeneesta kirjoittelusta 

käy esimerkiksi vuonna 1957 toimittajanuransa aloittanut Sirkku Uusitalo, joka 

kirjoitti naisteemoista muutamaan otteeseen jo 1960-luvun alkupuolella. Vuonna 

1964 Uusitalo kirjoitti muun muassa kotiäidin askareista ja naispappeudesta2019 

sekä tarttui Suomessa vielä vaiettuun ehkäisyteemaan jutussaan ”Vastakohtaiset 

naapurukset: salamyhkäinen Suomi ja avomielinen Ruotsi”2020. Artikkelin tabuja 

rikkonut teema herätti lukijoissa runsaasti närkästystä, ja lehti julkaisi osan vihai-

sista lukijakirjeistä muutamaa numeroa myöhemmin.2021 Sen sijaan toimittajakol-

legat arvostivat rohkeaa aihevalintaa, ja juttu palkittiin Suomen Aikakauslehden-

toimittajain Liiton kirjoituskilpailussa vuonna 1964 asiasarjan ensimmäisellä 

palkinnolla2022. Yksittäisen toimittajan merkitystä korostaa se, että Uusitalo onnis-

tui nostamaan feministisiä teemoja nimenomaan maskuliinisen toimituskulttuurin 

linnakkeena pidetyn Suomen Kuvalehden sivuille2023. 

Sirkku Uusitalo lukeutui siihen ryhmään toimittajia, jotka nostivat tietoisesti 

esiin sukupuolten tasaveroisuuteen liittyneitä teemoja. Tähän ryhmään kuului 

myös Yhdistys 9:n jäsen Ritva-Liisa Sumu,2024 joka työskenteli 1960- ja 1970-

lukujen taitteessa vapaana toimittajana tehden ohjelmia sekä Yleisradiolle että 

Mainostelevisiolle ja kirjoittamalla ohjelmakritiikkejä eri lehtiin2025. Sumun te-

kemiin ohjelmiin kuuluivat muun muassa Yhdistys 9:n raporttiin pohjautuneet 

                                                        
2018 Eskola 1969, 18. 
2019 Sirkku Uusitalo, ”Tuhat ja yksi askelta”. Suomen Kuvalehti 16/1964, 16–18; Sirkku Uusita-
lo, ”Pastori Kerstin ei vaikene seurakunnassa”. Suomen Kuvalehti 23/1964, 16–20. 
2020 Sirkku Uusitalo, ”Vastakohtaiset naapurukset: salamyhkäinen Suomi ja avomielinen Ruotsi”. 
Suomen Kuvalehti 26/1964, 16–20. 
2021 ”Kirjeitä toimittajalle”. Suomen Kuvalehti 29/1964, 6–7, 35. 
2022 ”Kirjoituskilpailu 1964”. Aikakauslehden Toimittaja 3/1965, 16. 
2023 Malmberg 1991a, 156–157; Vares 2007. 
2024 Ritva-Liisa Sumu kuului Yhdistys 9:n johtokuntaan vuonna 1969 varsinaisena jäsenenä ja vara-
jäsenenä vuonna 1970. Hän puhui naisasiasta aktiivisesti myös antamissaan haastatteluissa. Hallitus-
vuosista ks. Roolien murtajat 2008, 274–276. Aikalaishaastatteluista ks. esim. Anna-Liisa Karvo-
nen, ”4 vaikuttavaa naista”. Me naiset 49/1970, 30–34; Riitta Mäkelä, ”MTV:n ’perhetytöt’”. Antenni 
15/1971, 6–7. 
2025 Ritva-Liisa Sumu kuoli syöpään vuonna 1975, joten hänen toimittajanuraansa on mahdollista 
tarkastella ainoastaan nuoruusvuosien osalta. 
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televisio-ohjelmat ”Missä viipyy äidin palkka?” (MTV 20.1.1970)2026 ja ”Missä 

viipyy tasa-arvoisuus lain edessä?” (MTV 17.3.1970)2027. Lisäksi hän piti rooliky-

symystä esillä Antenni-lehdessä julkaistulla Kuulossa-palstalla nostamalla tarkas-

telun kohteeksi useita nais- ja roolikysymystä käsitelleitä ohjelmia.2028 Sumun 

tavoin Yhdistys 9:ään kuuluivat ainakin Suomen Sosialidemokraatin toimittaja ja 

kansanedustaja Arvo Salo, Yleisradion toimittaja Ilkka Uotila, eri tiedotusväli-

neissä työskennellyt Ritva Turunen, useissa naistenlehdissä vaikuttanut Jertta 

Roos sekä Uuden Suomen ja Helsingin Sanomien kulttuuritoimittajana työsken-

nellyt Katarina Eskola.2029 Heidän voidaan perustellusti ajatella suhtautuneen 

positiivisesti roolikeskusteluun liittyneiden kysymysten käsittelemiseen. Me-

diatekstien suuresta määrästä ja toimittajien vaihtuneista työpaikoista johtuen 

kirjoittelun laajuudesta on kuitenkin mahdotonta tehdä perusteltuja johtopäätök-

siä. Lisäksi on tärkeä ottaa huomioon, ettei Yhdistys 9:n jäsenyys välttämättä 

merkinnyt naisasiamyönteisyyttä, vaan se saattoi tarkoittaa myös yleisempää 

myötämielisyyttä roolikeskustelua kohtaan. Näin oli esimerkiksi Kansan Uutisten 

toimittajana työskennelleen Kerttu Kauniskankaan tapauksessa. Kauniskangas oli 

tyttärensä kertoman mukaan suhtautunut aina kielteisesti naisasiaan, mutta mo-

lempien sukupuolten roolien muutosta ajanut Yhdistys 9 sai hänestä aktiivisen 

jäsenen2030. Kaikki naiskysymystä esillä pitäneet toimittajat eivät myöskään olleet 

radikaalia sukupuolipolitiikkaa ajaneen Yhdistys 9:n aktiivijäseniä, kuten esimer-

kiksi Jaanassa kirjoittanut Raili Paimio.2031 Osa keskusteluun osallistuneista ei 

puolestaan ollut ammattitoimittajia. Esimerkiksi kirjailija ja taidehistorioitsija 

Marika Hausen kirjoitti aktiivisesti ainakin Hufvudstadsbladetissa ja Eevassa,2032 

                                                        
2026 Lassi Kokko, ”Silmäkkäin”. Antenni 7/1970, 31. 
2027 Lassi Kokko, ”Silmäkkäin”. Antenni 14/1970, 31. 
2028 Ks. esim. Ritva-Liisa Sumu, ”Kuulossa”. Antenni 42/1967, 28; Ritva-Liisa Sumu, ”Kuulossa”. 
Antenni 3/1970, 28; Ritva-Liisa Sumu, ”Kuulossa”. Antenni 7/1971, 29; Ritva-Liisa Sumu, ”Kuulos-
sa”. Antenni 10/1971, 26; Ritva-Liisa Sumu, ”Kuulossa”. Antenni 11/1972, 28. 
2029 Luetellut toimittajat ovat kaikki kuuluneet joko Yhdistys 9:n johtokuntaan tai johonkin sen työ-
ryhmistä. Ks. Roolien murtajat 2008, 274–279, 293–294, 300. 
2030 Murto-Lehtinen 2007, 53–54. 
2031 Raili Paimion nimi ei esiinny Yhdistys 9 yhteydessä tutkimuskirjallisuudessa tai aikalaislähteissä. 
Laura Saarenmaa on analysoinut Raili Paimion kirjoittamia roolikeskusteluun liittyneitä artikkeleita 
väitöskirjassaan. Saarenmaa 2010, 282. 
2032 Marika Hausenin roolista Hufvudstadsbladetissa ks. Eskola 1969, 24. Eeva-lehdessä Hausen 
julkaisi muun muassa kirjoitukset ”Keinonainen” ja ”Ryhmäelämää”. Ks. Marika Hausen, ”Keinonai-
nen”. Eeva 7/1970, 68–69; Marika Hausen, ”Ryhmäelämää”. Eeva 8/1970, 64–67. 
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mutta ei kuulunut Suomen Sanomalehtimiesten Liittoon tai Suomen Aikakausleh-

dentoimittajain Liittoon.2033 

On myös syytä muistaa, etteivät nais- tai roolikysymyksiä käsitelleet toimitta-

jat välttämättä olleet intohimoisia aatteen puolustajia.2034 Sukupuolten tasa-arvoon 

liittyneitä ohjelmia tehnyt Mainostelevision toimittaja Paula Harkki esimerkiksi 

kuvaili suhtautumistaan tasa-arvokeskusteluun seuraavasti: 

Minäkö aggressiivinen? Ja naisasianainen? En kai, sanoo pitkätukkainen 

Paula ja asettuu poikineen ulkoilmaravintolan pöydän ääreen. Kun Arttu, 4, 

ja Pasi, 3, istua napottavat jääteloannokset neniensä edessä, äiti-Paula sa-

noo: – Tekemieni ohjelmien aiheet ovat sellaisia kuin ovat siksi että aiheet 

ovat olleet ilmassa. Sitä paitsi olen nimenomaan perhejaoksen toimittaja.2035 

Paula Harkin kommentti kertoo uutisoinnin logiikasta. Tasa-arvoon liittyneistä 

teemoista tehtiin juttuja, koska aihe oli ajankohtainen. Aihepiiriä käsitelleet toi-

mittajat puolestaan olivat useimmiten naisia, koska teemaa pidettiin heille sopi-

vampana. Tämä ei tarkoittanut kuitenkaan sitä, että he olisivat välttämättä ajaneet 

aktiivisesti naisten aseman parantamista. 

Naiskysymys jakoi toimittajia myös ikäpolven perusteella. Monet uransa 

miesten maailman säännöillä tehneet vanhemman polven toimittajanaiset eivät 

nimittäin kannattaneet 1960-luvulla alkaneen roolikeskustelun ihanteita. Esimer-

kiksi Maija-Liisa Heini oli koko uransa ajan kiinnittänyt teksteissään huomiota 

myös kysymykseen naisten asemasta,2036 mutta ei katsonut kuuluvansa 1960-

luvun moderneiksi luokittelemiinsa feministeihin.2037 Vaikka Heini määritteli 

vuonna 1975 antamassaan haastattelussa olleensa ”feministi jo paljon ennen kuin 

koko termin merkitystä edes älyttiin”,2038 hän suhtautui naiskysymyksestä kirjoit-

tamiseen nimenomaan velvollisuutena. Rationaalinen suhtautuminen näkyi erityi-

                                                        
2033 Ks. esim. ”SAL:n jäsenistö 1.5.1965”. Aikakauslehden Toimittaja 3/1965, 1–14; ”Suomen Sano-
malehtimiesten Liitto jäsenluettelo 31.12.1965”. Sanomalehtimies – Journalisten 2/1966, 25–38. 
Vuonna 1970 Anna-lehdessä julkaistussa Hausenin puheenvuorotekstin esittelyssä hänet kuitenkin 
luokiteltiin freelancer-toimittajaksi. Marika Hausen, ”Lukijan puheenvuoro. Kotirouvan kauhea idyl-
li”. Anna 29/1969, 24. 
2034 Ks. esim. haastattelu numero 20, nainen. 
2035 Anna-Liisa Karvonen, ”Aina sunnuntaisin pyykille”. Me naiset 28/1970, 14–15. 
2036 Maija-Liisa Heini on useissa aikalaishaastatteluissa viitannut naisteemaisiin kirjoituksiinsa, ja 
niistä on löydettävissä esimerkkejä muun muassa hänen pakinakokoelmistaan. Ks. esim. Heini 1959, 
76–79, 88–91. 
2037 Maija-Liisa Heini, ”All men and women journalists in Finland are equal but… For pay some men 
are more equal than the women”. IPI Report September/October 1973, 11–12. 
2038 Marjukka Luomala, ”Ksantippa tuo itsellinen naiseläjä”. Me naiset 51–52/1975, 30–31, 101. 
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sen hyvin Me naiset -lehden toimittajan kanssa vuonna 1970 käydystä keskuste-

lusta: 

Minä: Olet jossakin sanonut että yrität silloin tällöin pitää velvollisuudentun-

toisesti naissukupuolen puolta, ja jatkoit että mikään tässä maailmassa ei ole 

vaikeampaa kuin olla lojaali tätä sukupuolta kohtaan. Miksi näin ajattelet? 

M-L: Hmm, nimenomaan sen takia, että se aika harvoin herättää oikeaa vas-

takaikua. 

Minä: Sinulla on sellainen maine, että pidät yleensä miehistä enemmän kuin 

naisista? 

M-L: En ole koskaan sitä edes salannut. Minun on aina ollut helpompi tulla 

toimeen miesten kuin naisten kanssa, olen viihtynyt paremmin heidän kans-

saan. Miesten kanssa on helpompi seurustella, he ovat olleet suurpiirteisem-

piä, lojaalisempia, auttavaisempia. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö minulla olisi 

oikein hyviä naisystäviä, mutta pidän heistä mieluiten yksitellen. En ole kos-

kaan viihtynyt suurissa naisseurueissa, minua alkaa inhottaa naisten kimeä 

ääni ja toistensa suuhun puhuminen. He eivät malta kuunnella mitä toinen 

sanoo. Tämä tällainen naisyhdistys- ja ompeluseurakäkätys on minulle aivan 

kauhistus, kaikki karvani nousevat pystyyn, en viihdy.2039 

Helsingin Sanomien kulttuuriosaston päällikkö Marja Niiniluoto ei antanut työ-

vuosinaan yhtä kärjekkäitä lausuntoja, mutta suhtautuminen roolikeskusteluun 

noudatteli Heinin äänenpainoja. Vuonna 1966 Niiniluoto kommentoi seuraavasti: 

Kuulun välisukupolveen enkä yleensä kannata kärjistettyjä mielipiteitä kum-

paankaan suuntaan. […] Naisten opiskelulla on Suomessa pitkä perinne, eikä 

minun nähdäkseni meillä ainakaan siinä suhteessa tarvita mitään roolikes-

kusteluja. Ovathan naisen mahdollisuudet Suomessa toki aivan toisenlaiset 

kuin vaikka vain jossakin eteläeurooppalaisessa maassa.2040 

Yksittäisten toimittajien ohella 1960- ja 1970-lukujen mediakentästä voidaan 

paikantaa naiskysymykseen myönteisesti suhtautuneita ja jopa sitä edistäneitä 

julkaisuja. Feministinen leima on annettu esimerkiksi Anna-lehdelle, jonka toimi-

tukseen muodostui A-lehtien historian kirjoittaneen Juha Nummisen mukaan tasa-

arvomyönteinen ilmapiiri.2041 Lehden vuosikertojen analysoiminen tukee osittain 
                                                        
2039 Anja Angel, ”Tuima hymy vaahtokumipatjalta”. Me naiset 43/1970, 32–35. 
2040 Leila Kalliala, ”Keskustelukumppanina Marja Niiniluoto”. Me naiset 12/1966, 56–58. 
2041 Numminen 2003, 102–103. 
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Nummisen näkemystä. Vuonna 1966 toimittajat antoivat lukijoille tilaa käydä 

keskustelua virkanaiseudesta ja kotiäitiydestä,2042 naisen moninaistuviin rooleihin 

viitattiin muotijutuissa2043 ja tasa-arvokeskustelu tuotiin lehdessä esiin muun mu-

assa esittelemällä vasta perustetun Yhdistys 9:än hallituksen jäsenet2044. Vuonna 

1970 naisasiamyönteinen linja korostui entisestään, ja vuosi aloitettiin kanteen 

sijoitetulla tekstillä ”naisten vuosi 1970”2045. Seuraavan vuoden aikana lehdessä 

esiteltiin naisen moninaistuneita rooleja, raportoitiin naisasian tilasta Yhdysval-

loissa ja Ruotsissa sekä tuotiin entistä voimakkaammin esiin naisten ammatissa 

toimimista.2046 Perinteisen rooliajattelun piirteistä ei lehdessä kuitenkaan koko-

naan päästy, mikä näkyi 1970-luvulla muun muassa pariskuntahaastatteluissa, 

joissa mies esiteltiin useimmiten ammattinsa kautta, nainen hänen puoliso-

naan.2047 Perinteiset sukupuoliroolit uivat myös muotijuttuihin,2048 ja itse artikke-

leissa saattoi esiintyä naiseuden ja mieheyden määrittelyä sukupuolille luonnolli-

sina pidettyjen ominaisuuksien kautta. Tämä käy ilmi muun muassa Maija-Liisa 

Mattssonin kuvaillessa haastattelemaansa toimittaja Innet Ehrnroothia seuraavas-

ti: ”Teho, kuri ja järjestelmällisyys yhdistettynä viehättävään, naiselliseen ole-

mukseen on aika harvinaista. Molempia sopivassa suhteessa.”2049 Sitaatista on 

luettavissa olettamus siitä, etteivät tehokkuus, kurinalaisuus ja järjestelmällisyys 

olleet naisille ominaisia luonteenpiirteitä ainakaan siinä tapauksessa, että kyse oli 

naisellisesta naisesta. 

                                                        
2042 Ks. esim. ”Lukijan puheenvuoro”. Anna 12/1966, 7; ”Lukijat roolikeskustelusta”. Anna 13/1966, 
16–18; ”Lukijan puheenvuoro”. Anna 14/1966, 54; ”Älä anna odottaa kirjeitäsi”. Anna 15/1966, 52–
53; ”Älä anna odottaa kirjeitäsi”. Anna 18/1966, 30. 
2043 Ks. esim. ”Naisella on monta uutta tehokasta roolia”. Anna 6/1966, 52–53. 
2044 Esko Helminen, ”Ryhmä 9”. Anna 6/1966, 16–19. 
2045 Anna 1/1970, kansi. 
2046 Ks. esim. Maija-Liisa Mattsson, ”Työni on viihdettä”. Anna 6/1970, 52–53; Elina Simonen, ”Mar-
ja-Leena ei ole pappi omassa maassaan”. Anna 6/1970, 28–29; Riitta Tulonen, ”Jäikö Tarun rallikypä-
rä naulaan”. Anna 13/1970, 62–63; Helena Vehkaoja, ”Emme elä paratiisissa”. Anna 16/1970, 6; ”Nyt 
ryskyin sortuu miesten pakkovalta”. Anna 18/1970, 32–35; Riitta Lindegren, ”Skripta tietää kaiken”. 
Anna 20/1970, 44–46; Liisa Hakola, ”Neiti yksi vielä”. Anna 22/1970, 26–29; Helena Vehka-
oja, ”Tehtaan pilli soi kaksi kertaa”. Anna 23/1970, 54–58. 
2047 Ks. esim. Riitta Lindegren, ”Kylässä Kentalalla”. Anna 6/1970, 16–17; Elina Simonen, ”Juhlasta 
juhlaan eli kuinka minusta tuli hyväntekijä”. Anna 16/1970, 22–27; Hertta Myllymäki, ”Suomalaisen 
mahtimiehen vaimo. Sirkka Kuusisto ei kadu kotiin jäämistään”. Anna 42/1975, 26–29, 80; Aino 
Mervi, ”Suomalaisen mahtimiehen vaimo. Suomen nuorin vuorineuvoksetar”. Anna 44/1975, 34–37, 
87; Aino Mervi, ”Suomalaisen mahtimiehen vaimo. Tutu Sohlbergin elämän vauhdittajat: lapset, autot 
ja hevoset”. Anna 50/1975, 18–21. 
2048 Ks. esim. ”Mustapukuinen mies ja hänen naisensa”. Anna 15/1970, 54–59. 
2049 Maija-Liisa Mattsson, ”Toimittaja”. Anna 23/1970, 14–15. 



405 

Annassa esiintynyttä ristiriitaa perinteisten naiskuvausten ja naisasian huomi-

oineiden artikkeleiden välillä voidaan selittää usealla eri tekijällä. Yhtäältä taus-

talla ovat lajityypille ominaiset piirteet. Naistenlehtien on sanottu taiteilevan koko 

ajan feminismin ja ulkonäköihanteiden esittämisen välimaastossa2050. Tarkastelta-

van ajan kontekstissa tärkeämpänä selitystekijänä pidän kuitenkin roolikeskuste-

lun suomalaisessa yhteiskunnassa aloittamaa asenneilmaston vähittäistä muuttu-

mista. Naisen ja miehen rooleista keskusteleminen oli vuonna 1970 jo muuttanut 

suomalaisten käsityksiä sukupuolirooleista, mutta muutos ei ollut täydellinen ja 

paikoitellen perinteiset käsitykset pitivät sitkeästi pintansa. Erilaisten roolikäsitys-

ten välinen konflikti näkyi paitsi toimituksellisessa materiaalissa esiintyneinä 

ristiriitaisuuksina myös haastateltavien kommenteissa ilmenneinä näkemyseroina. 

Esimerkiksi naisautoilijoita käsitelleessä artikkelissa haastateltavat kävivät kes-

kustelua naisautoilijoiden mahdollisuuksista nousta huipulle seuraavaan tapaan: 

Kirsti – Todella huipulle pääsemiseksi naisilta puuttuu juuri se riskin otta-

miskyky ja he käsittelevät autoa huonommin kuin miehet. 

Christina – Jos naiset ajaisivat yhtä paljon kuin miehet. 

Seija – Harjoitus tekee mestarin. 

Kirsti – Kyllä siinä kuitenkin on kysymys myös peruserosta naisen ja miehen 

välillä.  

Christina – Mä en usko siihen peruseroon. 

Seija – En minäkään. Kysymys on nimenomaan harjoituksen puutteesta.2051 

Keskustelunpätkästä käy ilmi, että Kirstin näkemyksen mukaan naisilla ja miehil-

lä oli tietyt sukupuolelleen luontaiset ominaisuudet, kun taas Seija ja Christina 

edustivat radikaalin rooliajattelun mukaista näkemystä naisesta ja miehestä. Kes-

kustelu kuvastaakin asenneilmastossa tapahtuneen muutoksen hitautta, joka nou-

datteli Suomessa muiden Pohjoismaiden kehitystä. Vuonna 1965 julkaistussa 

ruotsalaisessa teoksessa Könsroller Rita Liljeström oli muun muassa kiinnittänyt 

huomiota siihen, ettei yhdenvertaisuusideologian kannattaminenkaan vielä tar-

koittanut muutosta ihmisten syvimmissä asenteissa. Liljeström viittasi myös nor-

jalaiseen tutkimukseen, jonka tulokset osoittivat yhdenvertaisuusideologian ja 

ihmisten halukkuuden toimia sen mukaisesti olleen konfliktissa keskenään.2052 
                                                        
2050 Ks. esim. Siivonen 2006, 226, 229–231; Wolf 1996, 94–95. 
2051 Riitta Lindegren, ”Lady Racing – tytöt ajavat kovaa”. Anna 3/1970, 46–49. 
2052 Liljeström 1966, 15. 
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Murrosvaiheessa virinneen keskustelun moniäänisyydestä kertoo myös Anne 

Koskelan pro gradu -tutkimus, jossa hän osoittaa Kotiliesi ja Me naiset -lehtien 

muodostuneen 1960- ja 1970-lukujen taitteessa monilla tavoin vastakkaisiksi 

keskustelunareenoiksi. Me naiset -lehden ravistellessa kirjoituksillaan ja julkai-

semillaan lukijakirjeillä perinteisiä rooliasetelmia asettui Kotiliesi tukemaan voi-

makkaasti kotiäitiyttä ja naisen perinteistä roolia.2053 

Keskustelu sukupuolirooleista painottui 1960-luvun puolivälissä naisen ja 

miehen roolien uudelleen määrittelyyn niin kutsutun yksityisen elämän piirissä 

sekä kysymykseen naisten siirtymisestä työelämään. Vuosikymmenen lähestyessä 

loppuaan naistenlehdissä alkoi kuitenkin esiintyä myös sukupuolten välistä tasa-

arvoa työelämässä tarkastelleita tekstejä. Kotiliesi ja Me naiset -lehdissä alettiin 

vuodesta 1968 lähtien kirjoittaa ja keskustella muun muassa sukupuolten välisistä 

palkkaeroista sekä naisten verotuksesta ja verovähennysoikeudesta2054. Esimerk-

kejä työelämän tasa-arvoa koskeneesta keskustelusta löytyy myös omasta aineis-

tostani. Esimerkiksi radiotoimittaja Päivi Istala tarttui helmikuussa 1969 Ristive-

toa-ohjelmassa kysymykseen naisten palkkauksesta. Istala haastatteli muun muas-

sa Yhdistys 9:n puheenjohtajaa Leila Räsästä, joka kertoi naisten palkkojen olleen 

keskimäärin 60 prosenttia miesten palkoista. Toimittaja pureutui myös näyttelijöi-

den aloittamaan palkkakeskusteluun, jossa kysymys samapalkkaisuudesta oli 

Istalan mukaan noussut vahvasti esiin. Haastattelujen ohella Istala siteerasi ylei-

sönosastokirjoitusta, jossa naisten heikompaa palkkatasoa kritisoitiin, ja kommen-

toi aihetta myös musiikkivalinnoilla. Caterine Valenten laulaman naisen ja miehen 

rooleja käsitelleen saksankielisen kappaleen ohella Istala oli valinnut ohjelmaansa 

teatterialan palkkakeskustelun innoittamana Viulunsoittaja katolla -musikaalista 

tutun mahtipontisen kappaleen ”Tradition”.2055 Toimitettujen radio-ohjelmien 

musiikkivalinnat näyttävätkin osoittautuneen yhdeksi tavaksi tuoda esiin toimitta-

jan omat näkemykset. Kokonaisuudessaan ohjelma toikin kuulijoille selvästi esiin 

Istalan oman kannan samapalkkaisuuskysymykseen, vaikka hän ei ainakaan säi-

lyneissä ohjelmapätkissä sitä suoraan sanonutkaan. 

Yhtenä pontimena joukkoviestimissä käydyn keskustelun yhteiskunnallistu-

miseen toimi todennäköisesti Yhdistys 9:n ohjelmajulistus, johon kuului muun 

muassa samapalkkaisuuden tavoitteleminen.2056 Päivi Istalan tavoin palkkakysy-

                                                        
2053 Koskela 2011, 75–79. 
2054 Koskela 2011, 13, 26, 37–40. 
2055 Otteet alkuperäisestä ohjelmasta on esitetty 29.3.2010 ohjelmassa ”Päivi Istala – elämyksiä vuosi-
kymmenten varrelta 1: Silmäneulasta Ristivetoon”. 
2056 Eskola 1969, 17. 
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mykseen otti kantaa Kaarina Jääskeläinen, jonka artikkeli ”On jo aika ajatella” 

julkaistiin Anna-lehden ensimmäisessä numerossa vuonna 1970. Siinä Jääskeläi-

nen kannusti naislukijoita varsin selväsanaisesti ottamaan ohjat käsiinsä ja vaati-

maan tasa-arvoisuutta työmarkkinoilla. Jääskeläinen päätti artikkelinsa seuraavas-

ti: 

Naisten on mahdollista korjata tehdyt virheet, herättää itsensä ja ympäristön-

sä uusiin ajatuksiin yksilömyönteisestä yhteiskunnasta. Pois turhat sulat 

miesten hatuista ja vajaukset naisten palkoista. On aika katsoa nahkaa ja 

pinnanmuodostusta syvemmälle ja kiinnittää huomio ihmisen yksilöllisiin 

ominaisuuksiin, joita meissä jokaisessa epäilemättä on riippumatta siitä, sa-

tummeko olemaan miehiä vai naisia.2057 

Toisen käden lähteistä tiedetään myös Ritva-Liisa Sumun tarttuneen työelämän 

epäkohtiin ohjelmassaan ”Missä viipyy tasa-arvo työmarkkinoilla”. Annassa jul-

kaistun ohjelma-arvion perusteella voidaan olettaa Sumun ottaneen Istalan ja 

Jääskeläisen tavoin kantaa varsin suorasukaisesti. Toimittaja Anja Tuomen mu-

kaan ohjelma nimittäin ”pyrki havahduttamaan ennen kaikkea meidät naiset muis-

tamaan, että voimme vaatia – jos uskallamme.”2058 Jääskeläinen ja Sumu näyttä-

vätkin olleen Istalan tavoin nuoria naistoimittajia, jotka toivat mielipiteensä roh-

keasti esiin. Istala kertoi sanomisen halustaan muun muassa Anna-lehden haastat-

telussa vuonna 1970. Jutun ingressissä toimittaja Riitta Tulonen kirjoitti Istalan 

silloisesta ohjelmasta seuraavasti: ”Hänen ohjelmansa nimi on Ristivetoa. Se on 

ohjelma, joka ärsyttää. – Ihan tarkoituksella sanoo tekijä.”2059 Naisten palkkaus ei 

ollutkaan ainoa Istalan käsittelemistä tulenaroista aiheista, ja lopulta nuoren toi-

mittajan räväkkyys johti ohjelman lakkauttamiseen, kuten totesin alaluvussa 

4.3.4. 

Sanomalehdissä roolikeskustelua veivät useimmiten eteenpäin lukijoiden kir-

jeet, joissa otettiin kantaa vilkkaana velloneeseen keskusteluun.2060 Näin oli esi-

merkiksi Seinäjoen ja Vaasan alueen päivälehdissä, joissa käytiin alkuvuodesta 

1970 aktiivista mielipiteidenvaihtoa naiskysymyksen tarpeellisuudesta. Anna-

lehden mukaan yleisöosastokirjoittelu jopa siivitti kolme Pohjanmaan naisehdo-

kasta läpi eduskuntavaaleissa.2061 Sanomalehtien toimittajille naisnäkökulman 

                                                        
2057 Kaarina Jääskeläinen, ”On jo aika ajatella”. Anna 1/1970, 6–7. 
2058 Anja Tuomi, ”Annavisio”. Anna 17/1970, 62. 
2059 Riitta Tulonen, ”Levyratsastaja jolla on sanomista”. Anna 9/1970, 26–27, 65. 
2060 Eskola 1969, 20, 24; Eskola 2008, 58, 64. 
2061 Helena Vehkaoja, ”Pohjanmaan naiset tekivät vallankumouksen”. Anna 14/1970, 34–37. 
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esiin nostaminen ei ollut kuitenkaan yhtä helppoa. Naishaastateltava kertoi, kuin-

ka suuren päivittäin ilmestyneen sanomalehden taloustoimituksessa naisnäkökul-

malle oli vaikea saada kannatusta hänen työskennellessä toimituksessa ainokaise-

na. Kun toimitukseen tuli useampi naistoimittaja, naiset saattoivat liittoutua kes-

kenään ja saada siten vahvemman pohjan naisnäkökulman esiin nostamiselle.2062 

Toisaalta naisten palstat tarjosivat myös sanomalehdissä roolikeskustelulle oman 

paikkansa, kuten olen aikaisemmin tuonut esiin. Siitä kertovat muun muassa kah-

den perhesivua toimittaneen henkilön muistikuvat: 

Töitä tehtiin, se oli uutta ja uutta oli myös tapa, jolla niitä juttuja käsiteltiin, 

saatettiin tehdä omasta päästä, jota nykyään sanotaan kolumniksi. Käsiteltiin 

samoja asioita, joita aina otetaan toistuvasti esiin, sosiaalisia kysymyksiä, 

naisten asemaa, päivähoitoa. Välillä ärhäkästikin, vailla sovinnaisuutta, 

reippaasti sanottiin.2063 

Me aiheutimme kerta kaikkiaan vähän sellaisen kansanliikkeen, kun per-

hesivuilla oli mielipiteellisiä juttuja. Siihen aikaan olivat juuri nämä Yhdistys 

yhdeksät voimissansa. Isät äitiyslomalle ja kaikki nämä tasa-arvokeskustelut 

olivat esillä. Niistä sitten kirjoitettiin. Kyllä meillä tuisketta riitti.2064 

Toisin sanoen roolikeskustelusta ei ainoastaan uutisoitu vaan siihen otettiin myös 

kantaa. Sukupuolikysymys muodostuikin toimittajilla yhdeksi tavaksi ravistella 

maskuliinisia journalistisen kirjoittamisen konventioita. Se ei kuitenkaan ollut 

mahdollista kaikilla osastoilla, vaan asenteiden ravisteleminen kävi sitä hanka-

lammaksi, mitä lähemmäs uutistyön ydinaluetta tultiin. Toisaalta myös perhesivu-

jen tekijöiden saatettiin antaa ymmärtää, ettei liian feministisiä näkökulmia olisi 

hyväksytty2065. 

Roolikeskustelu edellytti päätoimittajan hyväksyntää 

Roolikeskustelua edistämään pyrkinyt toimittaja ei olisi kyennyt yksin nostamaan 

tärkeänä pitämäänsä teemaa esiin. Hän tarvitsi juttujensa taakse niiden julkaise-

miseen myötämielisesti suhtautuneen päällikkötoimittajan, joka lehtipuolella 

tarkoitti käytännössä päätoimittajaa ja sähköisellä puolella tietyn ohjelmasektorin 

päällikköä. Heidät voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään: niihin, jotka pitivät 
                                                        
2062 Haastattelu numero 34, nainen. 
2063 Kristiina Palosaaren haastattelu. Historiahaastattelut. SOA. PLA. 
2064 Pirkko Kolben haastattelu. Historiahaastattelut. SOA. PLA. 
2065 Kirjoitus numero 14, nainen. 
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roolikeskustelua tärkeänä, sekä niihin, jotka eivät itse pitäneet roolikysymystä 

aktiivisesti esillä, mutta suhtautuivat kannustavasti teemaa käsitelleisiin juttuai-

heisiin. 

Aktiivisiin naisasianaisiin kuului esimerkiksi SKDL:n kustantaman Uusi 

Nainen -lehden päätoimittaja Suoma Lukander, joka piti roolikysymystä sosiaali-

poliittisia ja hallinnollisia ratkaisuja edellyttävänä käytännöllisenä kysymykse-

nä.2066 Omassa tutkimusaineistossani ainoaksi aktiiviseksi roolikeskustelua aja-

neeksi päätoimittajaksi luen Eevan päätoimittajana vuosina 1969–1972 toimineen 

Sirkku Uusitalon. Hänen on todettu muuttaneen lehteä ajankohtaisiin sosiaalisiin 

ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin kantaa ottaneeksi naisasialehdeksi,2067 minkä 

Uusitalon päätoimittamien vuosikertojen analysoiminen vahvistaa. Perinteisesti 

ylempien sosiaaliluokkien kaupunkilaisnaisille suunnatun Eevan palstoille ilmes-

tyi artikkeleita, joissa kirjoitettiin rohkeasti niin seksistä, sukupuolirooleista, nai-

sen asemasta työelämässä kuin avioliittoinstituution rapautumisestakin.2068 Lisäk-

si lukijoiden tietoisuuteen tuotiin vahvoja naisesikuvia niin politiikan, tieteen kuin 

populaarikulttuurinkin alueilta ja myös lehden mieshaastateltavat kyseenalaistivat 

perinteistä rooliasettelua.2069 Vahvimmillaan feministinen painotus oli vuonna 

1970, jolloin yhdessä numerossa saattoi olla useampia roolikysymykseen tavalla 

tai toisella kytkeytyneitä artikkeleita. Erityisesti Uusitalon päätoimittajakauden 

alkuvaiheessa Eeva noudattikin hänen vuoden 1970 ensimmäisessä numerossa 

lehdelle määrittelemäänsä tehtävää tuoda perinteisten naistenlehtiaiheiden rinnalle 

kantaaottavampia kirjoituksia: 

Meillä on tasapuolisesti vanhaa ja uutta – uudetkin ovat tasapuolisesti eri 

puolilta. Me siis noudatamme traditioita ja murramme niitä. Me haluamme 

tarjota kevennystä arkiseen aherrukseen ja toisaalta tietoa, joka helpottaa 

                                                        
2066 Saarenmaa 2010, 287. 
2067 Malmberg 1991b, 249; Numminen 2003, 217. 
2068 Ks. esim. Brian Inglis, ”Tasa-arvoisuus on taistelun takana. Tarvitaanko uutta moraalia osa III”. 
Eeva 7/1970, 70–72; Brian Inglis, ”Vapaus koittaa. Tarvitaanko uutta moraalia osa IV”. Eeva 8/1970, 
78–81; Leena Häyrinen, ”Numerot puhuvat selvää kieltä”. Eeva 9/1970, 68–69; Sirkku Uusita-
lo, ”Täytyy pitää puolensa”. (pk) Eeva 10/1970, 9 Urpu Reponen, ”Poika joka halusi kotiapulaiseksi”. 
Eeva 12/1970, 82–86. 
2069 Ks. esim. Marja Hollmen, ”Dannyn tyttö tuli kaupunkiin”. Eeva 5/1970, 87; Leena Häyri-
nen, ”Perinteen murtajia eli kun vaimo on miestään menevämpi”. Eeva 5/1970, 43–47; Sirkku Uusita-
lo, ”Tellervo Koivisto tunnustuksia ja tuntemuksia”. Eeva 8/1970, 84–87; Urpu Reponen, ”Aarno 
Sulkanen näyttelijä ja naisasiamies”. Eeva 8/1970, 23–25; Aira Kinnunen, ”Pirkko Aro menevä nai-
nen”. Eeva 9/1970, 92–95; Kaisa Stranden, ”Naisellinen naisasianainen professori Elina Haavio-
Mannila”. Eeva 5/1971, 92–94. 
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aherrusta. Me haluaisimme, että Eeva olisi monipuolinen, hauska, kaunis, 

huumoripitoinen, mielenkiintoinen ja ajatuksia antava lehti.2070 

Roolikeskustelun passiivisiin tukijoihin lasken Me naiset -lehden Mary Wuorion, 

tämän seuraajat Helena Ahdin ja Kerttu Saarelan sekä Suomen Kuvalehden Leo 

Tujusen. Anne Koskela on esimerkiksi osoittanut Me naiset -lehden toimittaja 

Leila Kallialan kirjoittaneen 1960-luvun lopulla Tiimalasi-palstallaan aktiivisesti 

naisen asemaa käsitelleistä teemoista. Tämä ei olisi tulkintani mukaan ollut kui-

tenkaan mahdollista ilman päätoimittajana toimineen Mary Wuorion hyväksyntää. 

On toki syytä ottaa huomioon, että myös lehden linja tuki roolikeskustelun teemo-

jen käsittelyä. Vaikka Kallialan kantaa ottaneet kirjoitukset vähenivät vuosikym-

menten taitteessa,2071 tasa-arvoteema näkyi lehden kirjoittelussa edelleen vahvasti. 

Vuonna 1970 Tapahtumissa-palstalla muun muassa kirjoitettiin toistuvasti Yhdis-

tys 9:stä, ja yksittäisissä numeroissa julkaistiin isoja sukupuolten tasa-arvoon 

liittyneitä artikkeleita2072. Raili Malmbergin mukaan Me naisten linja kuitenkin 

pehmeni Helena Ahdin kaudella (1968–1975), mikä näkyi jyrkkien kannanottojen 

välttämisenä.2073 Linjan pehmeneminen oletettavasti vaimensi nimenomaan Kal-

lialan palstoillaan esittämää kritiikkiä, kun taas yksittäisissä artikkeleissa nais-

teemaa voitiin edelleen pitää esillä. Kerttu Saarelan tultua päätoimittajaksi vuonna 

19752074 kantaaottavuus kuitenkin jälleen lisääntyi. Saarelan aikana lehteen kir-

joittanut informantti kuvaili päätoimittajaa seuraavasti: 

Hän oli sellanen niin kun, aika vahvasti tämmöseen tasa-arvoon sitoutunu 

sillä tavalla, ett hän vähän niin kun tuhisi aina välillä meille just tämmösestä, 

niin kun ideologiakannanotoista, mutta ett toisaalta hän siis salli. Hän järjes-

ti tilaa. Ja sitten Mimmeissä myöskin just sinä aikana, kun hän oli siellä, niin 

siell oli selkeesti enemmän tämmöstä, just tätä tämmöstä, niin kun naisen 

aseman pohdintaa laajemmin.2075 

                                                        
2070 Sirkku Uusitalo, (pk) Eeva 1/1970, 5. 
2071 Koskela 2011, 14–15, 26. 
2072 Ks. esim. Anja Angel, ”Haloo naiset”. Me naiset 41/1970, 37; Anja Angel, ”Soivatko kellot?”. Me 
naiset 42/1970, 27; Anna-Liisa Karvonen, ”Naisen työ on kuin veden kantamista pohjattomaan kai-
voon”. Me naiset 44/1970, 34–37; Anna-Liisa Karvonen, ”Naisille tilaa ruoriin”. Me naiset 46/1970, 
30–32; Anna-Liisa Karvonen, ”Yhdistys 9”. Me naiset 48/1970, 27. 
2073 Malmberg 1991b, 251. 
2074 Ibidem. 
2075 Haastattelu numero 18, nainen. Haastateltavan käyttämä termi ”Mimmit” on Me naiset -lehdestä ja 
sen toimituksesta käytetty puhekielinen ilmaus. 
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Kuten olen aikaisemmin tuonut esiin, sukupuolten tasa-arvoon liittyneistä tee-

moista oli mahdollista kirjoittaa myös Suomen Kuvalehdessä, vaikka vuonna 

1916 nykyisessä muodossaan perustettua aikakauslehteä on pidetty konservatiivi-

sena.2076 Näyttääkin siltä, että 1960-luvun puolivälissä lehden konseptia muutet-

tiin, sillä toimitukseen kuulunut toimittajanainen vastasi kysymykseeni lehden 

konservatiivisuudesta seuraavasti: ”Ei ollu kyllä sillon. Ei ollu minun mielestäni. 

Me otettiin aika paljon kaikkeen kantaa ja tuotiin tämmösiä, semmosii epäkohtia 

esiin.”2077 Vastaavan huomion on tehnyt kotimaisen aikakauslehdistön historiaan 

kenties kattavimmin perehtynyt Raili Malmberg, jonka mukaan 1960-luvulla 

kiristynyt kilpailu pakotti Suomen Kuvalehden muuttamaan linjaansa avarammak-

si. Lehteen palkattiin nuoria toimittajia, jotka olivat valmiita kirjoittamaan myös 

konseptiin aiemmin sopimattomista teemoista. Suomen Kuvalehteen siirtyivät 

Viikkosanomista Juha Tanttu, Jaakko Okker ja Sirkku Uusitalo. Lisäksi taloon 

tulivat Pirkko Kolbe, Maarit Niiniluoto ja Maarit Tyrkkö. Näin ollen haastatelta-

van muistikuva lehden suhteellisesta vapamielisyydestä pitänee paikkansa ainakin 

1960-luvun puolivälin osalta. Vaikka peruskonsepti pysyi ennallaan, päätoimittaja 

Tujunen antoi toimittajilleen mahdollisuuden tarttua heitä kiinnostaneisiin ja yh-

teiskunnassa pinnalla olleisiin, radikaaleihinkin aiheisiin. Tämä avasi tilaa myös 

roolikeskustelun käsittelylle, kuten voidaan huomata Sirkku Uusitalon 1960-

luvun jälkipuoliskolla kirjoittamista artikkeleista. Niissä toimittaja kiinnitti huo-

miota niin miesten alusasumainontaan, naisten asemaan yhteiskunnassa kuin sek-

siinkin2078. 

Konservatiivisten ja liberaalien arvomaailmoiden rinnakkaiselo näkyi myös 

Mainostelevision perheohjelmien jaoksessa. Elokuussa 1965 perustetun perheoh-

jelmajaoksen johtoon noussut Kyllikki Stenros ei yhtiön silloisen toimitusjohtajan 

mukaan pyrkinyt edistyksellisyyteen vaan tuottamaan ohjelmia, jotka olivat lähel-

lä yksilöä ja hänen ongelmiaan.2079 Pentti Hanskin arvio näyttäisi pitäneen paik-

kansa, sillä vuonna 1969 julkaistussa haastattelussa Stenros kuvaili itseään van-

hanaikaisen naisellisuuteen tähtäävän kasvatuksen saaneeksi naiseksi, joka ei 

                                                        
2076 Malmberg 1991a, 156–157. Ks. myös haastattelun numero 23 täydentävä sähköpostikeskustelu 
28.3.2011. 
2077 Haastattelu numero 23, nainen. 
2078 Ks. esim. Sirkku Uusitalo, ”Joko naiset ovat kypsiä kapinaan?”. Suomen Kuvalehti 39/1967, 21–
23; Sirkku Uusitalo, ”Alaston mies astuu markkinoille”. Suomen Kuvalehti 14/1968, 34–35; Sirkku 
Uusitalo, ”Ruotsalainen ryhmä 6”. Suomen Kuvalehti 43/1968, 43; Sirkku Uusitalo, ”Nimitysasia”. 
Suomen Kuvalehti 3/1969, 24–27. 
2079 Hanski 2001, 176, 279, 333. 
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voisi kuvitellakaan paiskovansa astioita tai pukeutuvansa farmarihousuihin.2080 

Samanaikaisesti Mainostelevision palkkalistoille tuli kuitenkin edistyksellisempiä 

ajatuksia kannattaneita toimittajia, kuten jo aikaisemmin esittelemäni Ritva-Liisa 

Sumu. Kyllikki Virolainen (ent. Stenros) kiinnitti itsekin muistelmissaan huomio-

ta arvomaailmoiden erilaisuuteen kuvatessaan, kuinka nuoret toimittajat toivat 

1960- ja 1970-lukujen taitteessa perheohjelmien jaokseen yliopistomaailman 

radikaaleja virtauksia. Ritva-Liisa Sumun ohella Virolainen nosti naisasianaisena 

esiin Tampereen yliopistossa opiskelleen Soilikki Vettenranta-Kiviniityn.2081 Mary 

Wuorion, Kerttu Saarelan ja Leo Tujusen tavoin Kyllikki Stenros edistikin yhteis-

kunnassa käynnissä ollutta roolikeskustelua antamalla tilaa nuoren polven radi-

kaalimmille toimittajille. 

Leo Tujusen johtaman Suomen Kuvalehden ja Kyllikki Stenrosin luotsaaman 

Mainostelevision perheohjelmajaoksen esimerkit problematisoivat osaltaan tasa-

arvokeskustelun ja vasemmistolaisuuden välille usein liitettyä suhdetta. Näin oli 

myös Anna-lehden päätoimittajana vuosina 1963–1978 toimineen Kirsti Lyytikäi-

sen kohdalla2082. Leo Tujusen tavoin Lyytikäinen oli taustaltaan oikeistolainen,2083 

mutta Tujusesta poiketen hän otti myös itse muutamissa pääkirjoituksissaan kan-

taa tasa-arvokysymyksiin.2084 Avomielinen suhtautuminen roolikeskusteluun nä-

kyi esimerkiksi vuoden 1966 ensimmäisessä numerossa Lyytikäisen aprikoidessa: 

”Niin päättyi suuri seksivuosi 1965, kuten vanhaa vuotta jo on alettu nimittää. 

[…] Mistä saadaan nyt yhtä vahva puheenaihe vuodelle 1966? Olisiko keskuste-

lulla sukupuolirooleista mahdollisuuksia?”2085 Lyytikäinen asettuukin tekemäni 

päätoimittajajaottelun välimaastoon: hän ei ollut Uusitalon kaltainen naisasian 

äänekäs ajaja, mutta osallistui Tujusta aktiivisemmin roolikysymyksen esiin nos-

tamiseen. 

Kirsti Lyytikäisen ambivalenttius näkyy myös hänen feministisyydestään 

tehdyissä tulkinnoissa. Vuonna 1966 tekemässään toimittajatutkinnon opinnäyt-

teessä Tuula Lähteenmäki esitti Lyytikäisen pitäneen Anna-lehden yhtenä keskei-

senä tehtävänä naisen asemaa koskevan keskustelun seuraamista ja siihen osallis-

                                                        
2080 Riitta Mäkelä, ”Sata kertaa tänään kotona”. Antenni 49/1969, 4–5. 
2081 Virolainen & Tuominen 1985, 150–151. Perheohjelmien jaoksen toimittajien välisistä näke-
myseroista ks. myös Keinonen 2012, 6–7. 
2082 Malmberg 2001b. 
2083 Numminen 2003, 102. 
2084 Ks. esim. Kirsti Lyytikäinen, (pk) Anna 19/1966, 11; Anna 1/1967, 11; Anna 7/1967, 9; Anna 11–
13/1967, 15; Anna 25–26/1967, 11; Anna 34/1967, 12. 
2085 Kirsti Lyytikäinen, (pk) Anna 1/1966, 5. 
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tumista2086. Sen sijaan Juha Numminen on liittänyt naisteeman Annan nuorten 

toimittajien ajamaksi aiheeksi ja esittänyt Lyytikäisen suhtautumisen kertovan 

paitsi suvaitsevaisuudesta myös laskelmoivuudesta.2087 1960- ja 1970-lukujen 

kiristyneillä naistenlehtimarkkinoilla näkemys Lyytikäisestä strategikkona, joka 

houkutteli lukijoita pinnalla olleen naisteeman avulla, ei ole tuulesta temmattu. 

Tätä näkemystä tukee se, ettei päätoimittaja ottanut roolikeskusteluun yhtä ohjel-

mallisesti kantaa kuin Sirkku Uusitalo. Samanaikaisesti hän kuitenkin salli nuor-

ten toimittajanaisten tarttua päivänpolttaneisiin keskustelunaiheisiin ja ravistella 

luutuneita asenteita teksteillään. 

Mikä sai Lyytikäisen profiloimaan lehtensä naisen asemaan kantaa ottaneeksi 

julkaisuksi? Erään haastateltavan mukaan lehden vahvasti naisasiamyönteistä 

linjaa voidaan selittää lehtimarkkinoiden rakenteella2088. Tuoreen tulokkaan oli 

löydettävä oma lukijakuntansa, mikä edellytti oman lehtikonseptin luomista. Kos-

ka naisen yhteiskunnallisen aseman käsittely ei ollut suomalaisissa naistenlehdis-

sä vielä yleistä, avautui siitä yhteiskunnan 1960-luvun loppupuolella tapahtunutta 

radikalisoitumista enteilevässä ilmapiirissä Anna-lehdelle aikaisemmin hyödyn-

tämätön markkinarako. Tästä näkökulmasta Annan feministinen linja voidaan 

nähdä nimenomaan laskelmoituna markkinapelinä. Lyytikäisen Annassa julkai-

semien pääkirjoitusten läpikäyminen osoittaa kuitenkin, ettei kyse ollut pelkäs-

tään lukijoiden kalastelusta vaan päätoimittaja kannatti naiskysymystä myös itse 

ainakin jollakin tasolla. Rivien väleistä voidaan kuitenkin lukea, ettei Lyytikäinen 

missään nimessä kuulunut roolikeskustelun radikaaliin etujoukkoon vaan edusti 

enemmänkin sitä kiinnostuneena seuranneiden, oman uransa miesten maailman 

säännöillä rakentaneiden pioneerinaisten ryhmää. Lyytikäisen ja nuoremman 

toimittajapolven roolikeskustelijoiden ajattelumallien erot käyvät erityisen hyvin 

ilmi seuraavasta katkelmasta, jossa Lyytikäinen otti kantaa naisen asemasta an-

niskeluravintoloissa käytyyn keskusteluun kertomalla työlounaasta naiskollegan 

kanssa seuraavasti: 

Jäädään tähän ovensuuhun, puhuin esiäitien alistuvalla äänellä, - tähän voi 

varmaan istua kun ei ole pöytäliinaakaan. Kollegani loi minuun itsenäisen 

naisen säälivän silmäyksen ja luotsasi meidät pöytäliinalla varustettuun ik-

kunapöytään.2089 

                                                        
2086 Lähteenmäki 1966, 7, 40. 
2087 Numminen 2003, 103. 
2088 Haastattelu numero 18, nainen. 
2089 Kirsti Lyytikäinen, (pk) Anna 29/1967, 11. 
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Tulkintaa vahvistaa Kirsti Lyytikäisen alaisena Anna-lehdessä työskennelleen 

Riitta Lindegrenin muistikuva päätoimittajastaan. Vuonna 2011 ilmestyneissä 

muistelmissaan Lindegren kirjoitti, ettei Lyytikäinen ”ollut feministi sen 60-

lukulaisessa merkityksessä, mutta naisen eteneminen ja asema yhteiskunnassa 

kiinnosti häntä. […] Lyytikäinen arvosti suuresti omalla urallaan ja omilla ansioil-

laan menestyneitä naisia, joista hän itse oli hyvä esimerkki. Näistä naisista hän 

halusi lehden kertovan lukijoilleen.”2090 

Palaan kuitenkin vielä lyhyesti lehtikonseptin merkitykseen, josta Kustannus-

osakeyhtiö A-lehtien julkaisemien Annan ja Eevan kehityskulut tarjoavat valaise-

van esimerkin. Kuten edellä kuvasin, muotoutui naisteema Anna-lehden konseptin 

ydinalueeksi, jota silmälläpitäen lehden toimitukseen palkattiin naisasiaa kannat-

taneita toimittajia. Vaikka kyse ei ollut vastaavanlaajuisesta rekrytointihankkeesta 

kuin myöhemmin Jaanan kohdalla, johon koottiin isolla rahalla ”Suomen parasta 

toimitusta”,2091 ei naisasiaan positiivisesti suhtautuneiden toimittajien päätyminen 

samaan toimitukseen ole voinut olla sattumaa. Samanaikaisesti kustannusyhtiön 

toinen naisille suunnattu lehti Eeva jatkoi lehden tekoa perinteisellä, hienostuneel-

la linjallaan. Lempi Torpan 30 vuotta luotsaama lehti oli luonut vakiintuneen 

aseman kotimaisella naistenlehtikentällä2092. Siihen konseptiin naisasia ei istunut, 

kuten päätoimittajana lehteä vuonna 1969 uudistamaan ryhtynyt Sirkku Uusitalo 

joutui huomaamaan. Lukijat lähettivät toimitukseen vihaisia kirjeitä, joissa kum-

masteltiin lehden linjassa tapahtuneita muutoksia muun muassa seuraavaan ta-

paan: 

Seksipolulle on nyt sitten lähtenyt Eevakin, jota olin pitänyt hienona persoo-

nallisuutena. Kun selailee lehden sivuja tuntee itsensä pettyneeksi. Miksi täl-

laista hölynpölyä? [...] Miksi lehti, joka on ollut upea, täysipainoinen sisäl-

löltään, antaa tasonsa laskea?2093 

Seksikärpänen on pahasti puraissut lehteänne. Se on kovin valitettavaa. Olen 

myös yli 25 vuotta tilannut Eevaa ja iloinnut siitä, että on ollut edes yksi kor-

                                                        
2090 Lindegren 2011, 46. 
2091 Toimittajakunnan kokoonpanoa käytettiin myös lehden markkinoinnissa. Ks. esim. Helsingin 
Sanomissa 8.9.1973 julkaistu mainos, joka kuului: ”Jaana Suomen nimekkäimmän toimituskunnan 
tekemänä”. Ks. myös Saarenmaa 2010, 304, Kalemaa 2006, 208–209. 
2092 Ks. esim. Malmberg 1991b, 204, 229–231, 249–250; Numminen 2003, 217, 281. 
2093 ”Sanainen arkku. Kirjeitä lukijoiltamme”. Eeva 3/1970, 121. 
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rekti lehti. Mutta nyt näyttää taso pikkuhiljaa luisuvan sinne lokaan päin, lo-

kaan mitä vallan pursuaa useimmista nykyisistä aikakauslehdistä.2094 

Lukijoiden palaute näkyi myös lehden levikissä, joka kääntyi hienoiseen laskuun. 

Päätoimittaja Uusitalo joutuikin vähitellen luopumaan terävimmästä uudista-

misinnostaan ja lisäämään lehdelle perinteisten julkkisaiheiden käsittelyä. Pää-

toimittajan omien intressien ja kustannusosakeyhtiön toiveiden välinen ristiriita 

kärjistyi lopulta vuonna 1972, jolloin Uusitalo irtisanoutui tehtävästään, joka ei 

enää tyydyttänyt häntä.2095 Tämän jälkeen lehden päätoimittajaksi nimitettiin Ulla 

Leskinen, joka palautti lehden linjan sen alkuperäistä seurapiirilehden imagoa 

vastanneeksi.2096 Anna- ja Eeva-lehden rinnakkainen käsittely osoittaakin selkeäs-

ti sen, ettei päätoimittajan into yksin riittänyt, vaan roolikeskusteluun osallistumi-

nen edellytti 1960- ja 1970-lukujen Suomen mediakentässä myös siihen sopivaa 

julkaisufoorumia. Vastaavanlaiseen tulkintaan on päätynyt viikko-Jaanan vuosien 

1973–1975 aktiivista naisasiakirjoittelua analysoinut Laura Saarenmaa, jonka 

mukaan levikin ja ilmoitustulojen laskeminen pakotti toimituksen muuttamaan 

lehden linjaa kohti perinteisempää naistenlehteä. Keskeiseksi syyksi kannattavuu-

den laskuun Saarenmaa esitti lehden naisasiamyönteisen hengen, joka ei saanut 

vastakaikua lukijoissa.2097 

5.2 Kahvipöytäkeskusteluja barrikadien sijaan 

Työelämän piirissä yksi tapa arvioida tasa-arvon toteutumista on kysyä, onko 

naisilla ja miehillä yhtäläiset mahdollisuudet tehdä valintoja, kehittyä työssään ja 

tulla palkituksi siitä ilman sukupuolesta johtuvia rajoituksia.2098 Kuten olen aikai-

semmissa luvuissa osoittanut, toimittajan normina oli 1960- ja 1970-luvun suo-

malaisissa toimituksissa edelleen mies, ja työskentelykulttuuria leimasivat masku-

liiniset arvot. Vaikka naistoimittajien määrä kasvoi merkittävästi 1960-luvun lop-

pupuolelta alkaen,2099 he edustivat edelleen ammattikunnan vähemmistöä eikä 

sukupuolten välisen tasa-arvon voida katsoa edellä määrittelemässäni muodossa 

toteutuneen. Omana aikanaan toimittajan ammatti tarjosi naisille kuitenkin mah-

dollisuuden venyttää perinteisesti feminiinisinä nähtyjen toimintamallien raameja, 

                                                        
2094 Ibidem. 
2095 Malmberg 1991b, 249. 
2096 Numminen 2003, 216–217. 
2097 Saarenmaa 2010, 312. Ks. myös Malmberg 1991b, 252–253. 
2098 Huhta et al. 2007, 8. 
2099 Ks. kuviot 1. ja 2. luvusta 2.1.1. 
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mikä osaltaan horjutti suomalaisen työelämän jakautumista naisten ja miesten 

aloihin. 

Ruotsalainen sukupuolentutkija Yvonne Hirdman on tehnyt jaon tasa-arvon ja 

erilaisuuden ristiriitojen välille. Tasa-arvon ristiriita syntyy, kun naiset etenevät 

miesten yksinoikeutenaan pitämille aloille ja tietoisuus maskuliinisen normin 

olemassaolosta lisääntyy. Erilaisuuden ristiriita tarkoittaa puolestaan tilannetta, 

jossa naiset eivät suostu enää pelaamaan miesten maailman säännöillä vaan hake-

vat paremmin naisten elämään soveltuvia sääntöjä.2100 Onko toimittajien muisti-

tietoaineistosta löydettävissä merkkejä Hirdmanin kuvaamista ristiriidoista vai 

sulautuiko 1960-luvun lopulta lähtien merkittävästi kasvanut toimittajanaisten 

joukko kyseenalaistamatta osaksi ammattikunnan maskuliinista kulttuuria? Lähes-

tyn aihetta kysymällä, miksi entisten toimittajien oli niin vaikea tarkastella am-

mattikuntansa menneisyyttä sukupuolen näkökulmasta 2000-luvulla tehdyissä 

haastatteluissa. 

5.2.1 Toimittajalla ei ole sukupuolta 

Tuula Heiskanen ja Liisa Rantalaiho ovat määritelleet työelämän sukupuolittunei-

den käytäntöjen nojaavan kahteen tapaan. Yhtäältä sukupuolta ja sukupuolittunei-

ta hierarkioita pidetään luonnollisina. Toisaalta ammattialan sukupuolineutraaliut-

ta pidetään saavutetun tasa-arvon osoituksena. Usein nämä tavat ovat kietoutuneet 

kiinteästi toisiinsa. Sukupuolen luonnollistaminen tapahtuu tiedostamatta eikä 

sukupuolittuneita käytäntöjä osata kyseenalaistaa. Eroja häivyttämällä tasa-arvon 

voidaan puolestaan esittää jo toteutuneen tai sukupuoli voidaan nähdä tarpeetto-

mana tulkintakehyksenä. Heiskasen ja Rantalaihon mukaan neutraalisuus toimii-

kin sukupuolisensitiivisyyden esteenä. Heidän mukaansa organisaatiot ovat sokei-

ta, kuuroja ja mykkiä sukupuolen suhteen, mistä johtuen työntekijät eivät kykene 

havaitsemaan sukupuolittuneita käytäntöjä.2101 

Heiskasen ja Rantalaihon määritelmä antaa välineitä tarkastella toimittajilta 

kerättyä muisteluaineistoa, jossa sukupuolineutraaliuden korostaminen muodostui 

keskeisimmäksi tavaksi käsitellä sukupuolten välisiä suhteita. Valtaosa informan-

teista piti toimittajan ammattia tasa-arvoisena, koska nais- ja miestoimittajien 

työnkuvat eivät heidän mukaansa eronneet toisistaan eikä naisia kohdeltu yksin-

omaan sukupuolensa edustajina. Naistoimittajat pääsivät esimerkiksi juttukeikoil-

                                                        
2100 Hirdman 2007, 129–130. Ks. myös Rantalaiho 1994, 26–27. 
2101 Heiskanen & Rantalaiho 1997, 195–196. 
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le samalla tavoin kuin miehet, eivätkä naiset saaneet erityiskohtelua myöskään 

työvuoroissa.2102 Suuressa päivälehdessä työskennellyt naistoimittaja vastasi ky-

symykseeni työyhteisön tasa-arvoisuudesta seuraavalla tavalla: 

No tätä mä en nyt pysty muistamaan just siks, että niitä sukupuolirooleja ei 

toimituksess sillä laill ollu. Ja siell oli myös semmosia aika ronskeja uutis-

päälliköitä. Niin kun esimerkiks X:ssä oli semmonen XY aikoinaan, joka ei 

niin kun yhtään säälitelly. Ett se niin kun lähetti naiset siinä kun miehetkin, 

niin ihan minkälaisiin työtehtäviin tahansa. Ja niin kun mä siinä viestissäni 

sulle sanoinkin, ett naisethan teki ihan samalla lailla yövuoroja.2103 

Informantille naistoimittajat olivat tasa-arvoisia, koska naisilla ja miehillä oli 

yhtäläiset työskentelymahdollisuudet eikä naisia kohdeltu silkkihansikkain, vaan 

heidät pistettiin yhtä lujille kuin miestoimittajatkin. Vastaavasti Henrika Zilliacus-

Tikkasen 1980- ja 1990-lukujen taitteessa haastattelemat Yleisradion naistoimitta-

jat tavoittelivat tasa-arvoa toimimalla menestyksekkäästi perinteisillä miesten 

alueilla2104. Raija Julkusen mukaan suomalaiselle sukupuolikulttuurille onkin 

leimallista, että tasa-arvon ajatellaan toteutuneen, kun ei puhuta erikseen naisista 

tai miehistä ja sukupuolille annetaan yhtäläisyydet mahdollisuudet.2105 

Iiris Ruoho ja Sinikka Torkkola ovat huomanneet vuonna 2008 tekemissään 

päällikkötoimittajahaastatteluissa sekä naisten että miesten tuottavan ajatusta 

ammatin sukupuolineutraaliudesta. Tutkijoiden mukaan tämä tarkoittaa sitä, että 

haastateltavien mukaan hyvällä journalismilla ja toimituksellisilla käytännöillä ei 

ole mitään tekemistä sukupuolen tai sukupuolten välisen eriarvoisuuden kans-

sa.2106 Omassa aineistossani sukupuolta merkittävämpänä ammattikuntaa hierar-

kisoineena tekijänä haastatellut toimittajat pitivät toimittajan ammatin käytäntöjen 

hallitsemista. Kaksi turkulaista naistoimittajaa ilmaisi asian seuraavasti: ”Mah-

toiks ne edes kukaan nyt sukupuolta ajatellakkaan. […] Se, joka meitä leimasi, 

niin oli se, olimmeko hyviä toimittajia vai huonoja toimittajia.”2107 Sanomaleh-

dessä työskennellyt naisvastaaja puolestaan pohti ammatin ja sukupuolen välistä 

suhdetta koulutuksen näkökulmasta seuraavasti: 

                                                        
2102 Ks. esim. haastattelut numerot 6, 9, 13, 17, 20 ja 28, naisia ja miehiä; kirjoitukset numerot 7, 34 ja 
35, naisia. 
2103 Haastattelu numero 9, nainen. 
2104 Zilliacus-Tikkanen 1992, 6. 
2105 Julkunen 2010, 257. 
2106 Ruoho & Torkkola 2010, 177. 
2107 Haastattelu numero 17, naisia. 
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[…] ajatellaan kaiketi, että se työn jälki on tärkeempää kun se koulutus. Ja 

sitä kautta mä luulen, että tää ehkä suurempi sukupuolineutraalisuuskin syn-

tyi. Että arvostetaan niin kun yksilön saavutusta enemmän, kun sitä, mitä hän 

on.2108 

Muistitietoaineistossa toistuikin erilaisina variaatioina ajatus siitä, etteivät toimit-

tajat olleet sukupuoliolentoja vaan oman alansa ammattilaisia.2109 

Osa haastateltavista piti sukupuolineutraalia suhtautumista ennen kaikkea 

toimittajien ikään liittyneenä kysymyksenä.2110 Esimerkiksi sanomalehtitoimitta-

jana uransa tehneen haastateltavan mukaan myös 1960-luvulla toimituksissa aloit-

taneet nuoret miestoimittajat olivat kasvaneet tasa-arvotietoisemmiksi. Hän kertoi 

työskentelyn miesvaltaisessa toimituksessa sujuneen ”kauheen luontevasti ehkä 

sen takia, että esimiehet oli aika nuoria ja tunsin heidän vaimonsa ja lapsiaan ja 

semmosta. Ei siinä nyt niin hirveesti sitten ajateltu niitä sukupuolirooleja. Oli 

nuoria perheitä, joilla oli pieniä lapsia ja toiset teki toista ja toiset toista.”2111 Su-

kupuolineutraaliutta kyseenalaistivat informantin mukaan ainoastaan vanhemmat 

toimittajat, joilla saattoi olla jonkinlaisia asennoitumisongelmia naistoimittajia 

kohtaan. Myöhemmin sama haastateltava toi kuitenkin esiin tapauksen, jossa 

kaksi nuoreen miestoimittajakaartiin kuulunutta toimittajaa oli kyseenalaistanut 

hänen etenemisensä toimituksen päälliköksi. Haastattelussa nuorten miestoimitta-

jien tasa-arvotietoisuus saikin ristiriitaisia piirteitä. 

Sukupuolen häivyttämistä voidaan selittää myös naiseuteen ja mieheyteen lii-

tetyillä kulttuurisilla merkityksillä. Ruoho ja Torkkola ovat omassa analyysissään 

hyödyntäneet Suvi Ronkaisen näkemystä, jonka mukaan naiseksi nimeäminen 

estää huomioiduksi tulemisen yksilönä. Sen sijaan mieheys ja yksilöllisyys eivät 

ole ristiriidassa keskenään. Ruohon ja Torkkolan mukaan ammatin ideologiaan 

kuuluukin eräänlainen itsensä kieltäminen, joka häivyttää niin sukupuolen kuin 

muutkin persoonaa määrittävät ominaisuudet näkyvistä.2112 Myös Deborah 

Chambers, Linda Steiner ja Carole Fleming ovat todenneet naistoimittajien mitä-

töivän naiseuden merkitystä ammatista puhuttaessa, koska he haluavan tulla koh-

delluiksi ensisijaisesti toimittajina ja vasta toissijaisesti naisina.2113 Louise North 

                                                        
2108 Haastattelu numero 10, nainen. 
2109 Ks. esim. haastattelut numerot 7, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 20 ja 23, naisia; kirjoitukset numerot 34 ja 
35, naisia. Vrt. Parlon pyörittäjät 1988, 112. 
2110 Ks. esim. haastattelut numerot 18, 27, 33 ja 37, mies ja naisia. 
2111 Haastattelu numero 33, nainen. 
2112 Ruoho & Torkkola 2010, 113, 177–178. 
2113 Chambers et al. 2004, 121. 
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on puolestaan huomioinut naistoimittajilla olevan taipumusta etäännyttää itsensä 

feminiinisiksi mielletyistä niin kutsutuista pehmeistä uutisista.2114 

Omassa aineistossani informantit mitätöivät sukupuolen merkitystä korosta-

malla ammattikuntansa tasa-arvoisuutta ja vähättelemällä tasa-arvokeskustelun 

tarpeellisuutta,2115 vaikka muutama haastateltava kertoi naistoimittajilta vaaditun 

suurempia näyttöjä kuin miestoimittajilta.2116 Useimmat naispuolisista vastaajista 

myös kertoivat mieltäneensä itsensä ennen kaikkea toimittajiksi, eivät naistoimit-

tajiksi. Sukupuolta ilmaisevaa määrettä he pitivät turhana, koska sukupuolella ei 

informanttien mukaan ollut toimittajan työssä merkitystä.2117 1960- ja 1970-

luvulla yleisesti käytössä ollutta sanomalehtimies-termiä haastateltavat eivät 

myöskään kokeneet välttämättä sukupuolittuneena vaan käyttökelpoisena ammat-

tinimikkeenä.2118 Ammattiala näyttääkin vaatineen naisia irrottautumaan sukupuo-

lestaan ja ylläpitämään miestoimittajien rinnalla näkemystä ammatin tasa-

arvoisuudesta myös 1960- ja 1970-lukujen Suomessa. Kriittinen suhtautuminen 

tasa-arvokeskusteluun näkyi myös Henrika Zilliacus-Tikkasen haastattelemien 

naistoimittajien tuodessa haastattelutilanteissa kaunistelematta esiin näkemyksen-

sä feminismistä ja sen tarpeellisuudesta.2119 

Pyrkimys tulla nähdyksi ensisijaisesti toimittajana ja vasta toissijaisesti nai-

sena korostui televisiossa, joka toi naistoimittajat aiempaa näkyvämmin median 

kuluttajien tietoisuuteen. Paine sukupuolen häivyttämiseen tulikin tässä kohden 

ulkoapäin, kun toimittajanaisten ruumiillinen sukupuoli sai katsojat kohdistamaan 

kritiikkinsä heidän ulkonäköönsä. 1960-luvun lopulla uransa aloittanut haastatel-

tava kuvasi tilannetta seuraavasti: 

Koska silloin pahin mahdollinen arvio olis ollu se, että haluaa muistuttaa 

missityyppejä. Niin [se] johti sitt semmoseen niin kun äärityyliin. Että hyvä, 

että uskallettiin kammata. Hyvä, että viitsittiin niin kun meikata ja niin edel-

leen. Ett haluttiin olla äärimmäisen asiallisia. Ja aina suhtkoht samoissa pit-

kissä housuissa tai grimplenemekossa. Ett tavallaan yritettiin häivyttää sitä 

                                                        
2114 North 2009b, 745. Ks. myös Chambers et al. 2004, 123. 
2115 Ks. esim. haastattelut numerot 9, 11, 33 ja 35, naisia. 
2116 Ks. esim. haastattelut numerot 2, 13, 15, 17 ja 29, naisia. 
2117 Ks. esim. haastattelut numerot 1, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 20, 21 ja 29, naisia. 
2118 Ks. esim. haastattelut numerot 14 ja 17, naisia. 
2119 Zilliacus-Tikkanen 1992, 7, 12. Tutkimuksen ajallisen rajauksen ulkopuolella tapahtunut eron 
tekeminen feminismiin näkyi myös vuonna 1983 Suomenmaahan haastatellun Radio1:n puheohjelmi-
en osastopäällikön Leena Pakkasen näkemyksissä. Tiina Bruun, ”’Aihe ratkaisee, ei sukupuoli’”. 
Suomenmaa 3.11.1983. 
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sukupuolen läsnäoloo niin paljon kuin mahdollista, jotta oltaisiin varteen-

otettavia. Koska kaikkein tärkeintä oli olla varteenotettava.2120 

Katsojapalautteeseen liittyneen painostuksen ohella Yleisradion toimittajanaisten 

valintoihin vaikutti pääjohtaja Eino S. Revon kaudella tapahtunut vasemmistolais-

tuminen.2121 Eräs haastateltava kuvasi taistolaistumista seuraavasti: ”Taistolaiset-

han oli sitten niin kun hirveen puritaaneja siinä mieless, ett eihän naisten sopinu 

käyttää huulipunaa tai meikata tai pukeutua kauniisti ja värikkäästi.”2122 Vastaa-

vasta ilmiöstä on taistolaisen nuorisoliikkeen osalta kirjoittanut Eeva Peltonen, 

jonka mukaan epänaisellisen pukeutumisen tavoittelu muodostui osalla liikkee-

seen kuuluneista naisista taktiikaksi, jolla he pyrkivät saamaan järjestön toimin-

nassa aseman ”yhtenä jätkistä”. Sukupuolineutraali pukeutuminen ei koskettanut 

kuitenkaan kaikkia naisia, vaan liikkeen piirissä oli myös niitä, jotka edustivat 

naisellista tyyliä. Peltosen aineistossa nämä perinteisen feminiiniset naiset edusti-

vat kuitenkin ”kilttejä tyttöjä” vastakohtana sukupuolineutraalimmin pukeutuneil-

le ”koville ämmille”.2123 Toimittajien ammattikunnassa jako kiltteihin tyttöihin ja 

vahvoihin naisiin ei ollut yhtä suoraviivainen, sillä naisellinen pukeutuminen ei 

ollut ristiriidassa hyvän jätkän roolin kanssa, kuten olen kirjoittanut luvussa 3.2.1. 

Vallinneita pukeutumiskäsityksiä oli myös mahdollista vastustaa. 

En mä sitten halunnu antaa siitä naiseudestani periksi. Etten mä nyt ruvennu 

niin kun pukeutuun kuin miehet. Sitä mä en tehny. Ja varmaan jotkut sitten 

vähän vieroksukin mua ja moitti siitä, että kun mä en mee ruotuun. Ett kyll 

mä huomasin, ett semmosta tasapäistämisen vaatimusta olis ollu. Ett mitä sä-

kin ny noin koreilet. Tai niin kun vähän pilkallisesti joskus ehkä sain kom-

mentteja.2124 

Vastaaja ei ollut ainoa sukupuolineutraalia ulkonäköihannetta vastustanut toimit-

taja, sillä myös muut Yleisradion palveluksessa työskennelleet haastateltavat 

kertoivat nimenomaan uutistoimituksen naisia pidetyn ulkonäkötietoisina. Vaikka 

mielikuva juontui suurelta osin ulkonäöstään huolehtineista kuvaussihteereistä, 

haastateltavat kertoivat muotitietoisuuden tarttuneen myös osaan naistoimittajis-

ta.2125 

                                                        
2120 Haastattelu numero 7, nainen. 
2121 Salokangas 1996, 151. 
2122 Haastattelu numero 24, nainen. 
2123 Peltonen 1998a, 225–229, 231. 
2124 Ibidem. 
2125 Haastattelut numerot 24, 29 ja 30, naisia. 
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Suomalaisten 1960- ja 1970-luvulla työskennelleiden toimittajanaisten jou-

kosta on löydettävissä yksi ryhmä, jonka keskuudessa naistoimittajaksi identifi-

oiminen oli muita yleisempää: vasta alalle tulleet nuoret naiset. Etenkin aikakaus-

lehtien toimittajanaiset nostivat kirjoituksissaan esiin omasta elämäntilanteestaan 

kummunneita teemoja, kuten lasten päivähoidon järjestäminen2126. Osa haki nais-

toimittajuudesta myös vahvistusta ammatilliselle identiteetilleen, kuten käy ilmi 

seuraavasta sitaatista: 

Kyllä mä mielestäni olin aina naistoimittaja. Aika pitkälle, joo. Ehkä vasta 

myöhemmin se identiteetti tuli niin vahvaksi, että ei mun tarttenut sitä nai-

seutta enää korostaa. Kun se itsevarmuus ja se kokemus lisäänty, niin kai se 

sitten se naistoimittajuus siitä. En mä varmaan halunnu sitä etuliitettä siinä 

mielelläni käyttää. Mutta samalla myös vahvistu mun niin ku feminismi siinä 

mielessä, että kyllä mä aina vaan selkeemmin ja selkeemmin näin, mitä elä-

mänkokemusta tuli, että kuinka eri maailma on miesten ja naisten maail-

ma.2127 

Kyseisellä haastateltavalla naistoimittajuus liittyi kiinteästi feministisen tietoisuu-

den kehittymiseen, mutta identiteetin vahvistuttua nais-etuliite muuttui rasitteeksi. 

Vastaavasti 1950-luvulla uransa aloittanut nainen kertoi kuuluneensa aluksi Nais-

toimittajain Kerhoon, mutta tajunneensa yhtäkkiä, että ”enhän mä nyt oo pelkkä 

naistoimittaja.”2128 Muiden naistoimittajien tavoin myös naisasiaan ja feminismiin 

myönteisesti suhtautuneet toimittajanaiset näyttävätkin karttaneen naiseuden alle-

viivaamista ja pitäneen toimittaja-termiä toivottavampana2129. 

Osaltaan naiseuden häivyttäminen heijasteli 1960-luvun roolikeskustelua, 

jossa sukupuolten epätasa-arvoisuus pyrittiin ratkaisemaan tavoittelemalla suku-

puolten neutraaliutta.2130 Toimittajien kokemukset kertovat kuitenkin myös nais-

asiaan ja myöhemmin feminismiin liitetyistä negatiivisista mielleyhtymistä.2131 

Freelancerina suurimman osan ajasta työskennellyt naistoimittaja esimerkiksi 

muisteli niin nais- kuin miestoimittajienkin irvailleen hänelle Yhdistys 9:n jäse-

nyydestä muun muassa seuraavaan tapaan: ”’Ai semmoseenkin se kuuluu. No 

tarvitaanko sitä nyt miehiä maailmass ollenkaan enää sitten’ ja täntyyppisiä.”2132 

                                                        
2126 Haastattelut numerot 18, 21 ja 23, naisia; kirjoitus numero 18, nainen. 
2127 Haastattelu numero 24, nainen. 
2128 Haastattelu numero 14, nainen. 
2129 Haastattelut numerot 5, 6, 30 ja 34, naisia. 
2130 Parvikko 1990, 93–97. 
2131 Haastattelut numerot 18, 21, 23, 30 ja 33, naisia. 
2132 Haastattelu numero 18, nainen. 
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Aikakauslehtipuolella uransa tehnyt naistoimittaja puolestaan paikansi kritiikin 

ennen kaikkea mieskollegoihinsa: ”Joskus jotkut miehet saatto sanoo noin pilkal-

lisesti, että ’sä, kun aina aattelet vain naisten puolta.’” On oletettavaa, että toimi-

tuksissa vallinneet asenteet ovat saaneet etenkin uralla etenemistä tavoitelleet 

naiset ottamaan etäisyyttä feministisiin teemoihin,2133 vaikka kyseinen vastaaja 

jatkoikin omasta suhtautumisestaan kritiikkiin seuraavasti: ”Mutta ei se nyt mua 

häirinny. Mä olin vaan mielissäni, että oli menny sanoma perille.”2134 

Iiris Ruohon ja Sinikka Torkkolan mukaan journalistiseen itseymmärrykseen 

sisäänrakennettu ajatus ammatin sukupuolineutraaliudesta ei tarkoita sitä, etteikö 

sukupuoli näkyisi yksittäisten toimittajien kertomuksissa.2135 Kollektiivisten ja 

henkilökohtaisten kertomusten ristiriitaisuuksista on kirjoittanut myös Daniel 

James, jonka mukaan yksittäisillä henkilöillä on mahdollista ravistella elämänta-

rinoillaan vallinneisiin kulttuurisiin malleihin sisäänrakentuneita konventioita, 

vaikka jaetut kollektiiviset kertomukset rajaavatkin mahdollisuuksia muistaa toi-

sin.2136 Omassa aineistossani kollektiivisen ja henkilökohtaisen kertomuksen väli-

nen ristiriita näkyi ennen kaikkea osakertomuksina, jotka toivat esiin sukupuo-

lineutraalia ammattikuvaa horjuttaneita teemoja. Sukupuolineutraalius ja suku-

puolittuneet toimittajakokemukset olivat törmäyskurssilla muun muassa puhutta-

essa niin kutsutuista naisten ja miesten aiheista, joita olen käsitellyt luvussa 4.2.1. 

Aihejaon puitteissa aineistossa nousikin esiin näkemyksiä, joissa tasa-arvoa mää-

riteltiin sukupuolten erojen näkökulmasta esimerkiksi seuraavaan tapaan: 

Mä luulen, että tää ammatti on semmonen, että täss edellytetään aika tasa-

arvosesti samankaltasii vahvuuksia. Ja totta kai tunnustetaan sitten, ett mies-

toimittaja ei mee tekeen pitsinnyplääjäst. Ja nainen ei mee siis rallikisoihin. 

Mutta se on must ihan niin kun näitä ominaisuuksia, jotka on hyväksyttävä. 

Niillä ei oo mitään tekemistä tasa-arvon kanssa.2137 

Sukupuolen ja sukupuolittuneiden hierarkioiden luonnollistamista edustanut jako 

eli toisin sanoen myös 1960- ja 1970-lukujen toimituksissa, vaikka valtaosa in-

formanteista kuvasikin ammattikuntaansa mahdollisuuksien tasa-arvon näkökul-

masta. 

                                                        
2133 Tähän viittasivat haastatteluissaan haastateltavat numerot 30 ja 33, naisia. 
2134 Haastattelu numero 23, nainen. 
2135 Ruoho & Torkkola 2010, 112–113, 126. 
2136 James 2007, 215–235. 
2137 Haastattelu numero 21, nainen. Ks. myös esim. haastattelut numerot 14 ja 35, naisia. 
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5.2.2 Retorinen vahva nainen ja mielikuva toteutuneesta tasa-arvosta 
pitävät yllä sukupuolineutraaliutta 

Naistutkija Eeva Peltonen on reflektoinut kyvyttömyyttään tarkastella 1970-luvun 

taistolaisen opiskelijaliikkeen sukupuolittuneisuutta seuraavin sanoin: ”Oman 

sukupuolen ’unohtaminen’ merkitsi etten tuolloin jäsentänyt enkä rekisteröinyt 

tilanteita sukupuolinäkökulmasta. Tästä syystä en myöskään kykene muistamaan 

niitä elävästi tästä näkökulmasta.”2138 Peltosen huomio avaa tärkeän näkökulman 

myös omaan aineistooni. Näyttää nimittäin siltä, että nuoruudessa omaksuttu 

ajatus ammatin sukupuolineutraaliudesta esti haastateltaviani näkemästä ammatti-

kuntansa menneisyydessä vallinneita sukupuolittuneita rakenteita. Sukupuolen 

hiljaisuuden sinetöi kaksi ajattelumallia, jotka olen määritellyt 1) vahvan naisen 

perinnöksi ja 2) mielikuvien tasa-arvoksi. Tarkastelen seuraavaksi kyseisiä seli-

tysmalleja sekä niiden merkitystä tasa-arvoisen ammattikuvan rakentajina ja yllä-

pitäjinä. 

Vahvojen naisten perilliset 

Oman suvun vahvat naiset vaikuttivat Eeva Peltosen mukaan siihen, että hän koki 

taistolaisessa opiskelijaliikkeessä vallinneen tasa-arvoisuuden sukupuolten välillä. 

Vaikka hän myöhemmin tiedosti naisille ja miehille langenneet erilaiset roolit, 

hän koki liikkeen aktiivivuosina molemmilla sukupuolilla olleen yhtäläiset mah-

dollisuudet.2139 Peltosen yhdessä lauseessa esittämä huomio antaa tukea toimitta-

jien muistitietoaineistosta tekemälleni tulkinnalle: yhtenä tasa-arvoisuuden koke-

muksen selittäjänä oli näkemys omaa ammatillista toimintaa edeltäneiden naisten 

vahvuudesta niin ammatillisella sektorilla kuin omassa perheessäkin. Käytän 

käsitettä ”vahva nainen” aineistosta epäsuorasti nousevana tutkimuksellisena 

käsitteenä, mutta tiedostan siihen viimeaikaisissa keskusteluissa liitetyn proble-

matiikan. En ota kantaa siihen olivatko suomalaiset toimittajanaiset niin sanottuja 

vahvoja naisia vai eivät. Sen sijaan analysoin sitä, miten vahvuuden retoriikalla 

tuotettiin kuvaa ammattialan tasa-arvoisuudesta2140. 

                                                        
2138 Peltonen 1998a, 230. 
2139 Ibidem. 
2140 Lähestymistapani noudattaa historiantutkija Pirjo Markkolan esittämiä näkemyksiä. Markkola 
muistuttaa, että Suomessa on käytetty vahvuuteen liittynyttä retoriikkaa, vaikka vahvan naisen myytti 
ei sinällään olisikaan totta. Tutkimuksissa tulisikin purkaa nimenomaan käytettyä retoriikkaa eikä 
kiistellä siitä, ovatko suomalaiset naiset olleet vahvoja vai eivät. Markkola 2002, 75–90. 
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Pirjo Markkolan mukaan vahvuuspuhe on muodostunut Suomessa kulttuuri-

seksi resurssiksi, josta ammennetaan voimia kohdata erilaisia epäoikeudenmukai-

sia tilanteita.2141 Tämä näkyi myös naistoimittajilta kerätyssä aineistossa, jossa se 

antoi mahdollisuuden sulkea silmät ammatissa havaituilta epäkohdilta. Muistelu-

puheessa vahvuus kiinnittyi ennen kaikkea aiempien polvien toimittajanaisiin, 

joiden menestys toimittajina oli tehnyt ammatista tasa-arvoisen. Informanttien 

puheissa nimenomaan toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen aloittaneet, 

näkyvän aseman saavuttaneet naistoimittajat olivat raivanneet tietä 1960- ja 1970-

luvulla työuransa aloittaneille toimittajanaisille2142. 

Esimerkkinä vahvoista naishahmoista mainittiin usein Maija-Liisa Heini,2143 

jota olen käsitellyt jo aikaisemmin tässä työssä. Heinin kanssa samassa talossa 

työskenteli myös vuonna 1952 uransa aloittanut Maire Varhela,2144 joka tuli tun-

netuksi ennen kaikkea kuluttajajournalismin kehittäjänä ja eteni lopulta Kodin 

Kuvalehden päätoimittajaksi.2145 Muutama haastateltava mainitsi myös Uusi 

Suomi -lehdessä vuodesta 1938 työskennelleen Salama Hirvosen (o.s. Simo-

nen),2146 jolla oli erään haastateltavan mukaan Maija-Liisa Heinin ohella ainoan 

oikean naistoimittajan maine sotien jälkeisessä Suomessa.2147 Vaikka myös pie-

nemmissä, pääkaupunkiseudun ulkopuolella ilmestyneissä lehdissä työskennelleet 

informantit saattoivat nostaa esiin karismaattisia edeltäjiään,2148 naistoimittajuu-

den perinne liittyi ennen kaikkea suuriin lehtitaloihin. 

Mikä sai haastateltavat nostamaan esiin sotien aikaisen ikäpolven naistoimit-

tajat, vaikka kanssakäyminen eri-ikäisten toimittajien kesken ei ollut etenkään 

1960-luvun yhteiskunnallisen murroksen vuosina aina täysin sopuisaa? Yhtäältä 

mielikuva naistoimittajien vahvuudesta sopi hyvin ammatin sukupuolineutraaliut-

ta korostaneeseen kulttuuriin. Toisaalta vahvojen esikuvien olemassaolo selitti 

sitä, miksi ammattikunnassa vallinneita sukupuolittuneita käytäntöjä ei ollut 

huomattu. Myyttinen vahva nainen estikin toimittajia käymästä muistelutilantees-

sa tasa-arvokeskustelua. Tämä ei ollut tyypillistä yksinomaan 1960- ja 1970-

                                                        
2141 Markkola 2002, 83–85. 
2142 Ks. esim. haastattelut numero 9, 12, 14 ja 17, naisia. 
2143 Ks. esim. haastattelut numerot 9, 12, 14, 18, 19, 36 ja 37, naisia; Kristiina Palosaaren haastattelu. 
Historiahaastattelut. SOA. PLA. 
2144 Ks. esim. haastattelut numerot 9 ja 18, naisia. 
2145 Ks. esim. Kirsti Toppari, ”Tehtaantytöstä päätoimittajaksi. Maire Varhelan tee-se-itse ura”. HESA 
6/1973, 11–13. 
2146 Haastattelut numerot 12 ja 21, naisia. Salama Simosen toimittajaurasta ks. Lehdistön matrikkeli 
1954, 241. 
2147 Haastattelu numero 12, nainen. 
2148 Haastattelut numerot 2 ja 7, naisia; Sirpa Sainion haastattelu. SJLV94. SJLYA. 
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lukujen toimittajanaisille, sillä sukupuoli peittyi myös heidän edeltäjiensä koke-

muksissa naisten vahvuutta korostaneen retoriikan alle2149. Sukupuolikonflikteja 

on vaimennettu Suomessa myös muilla aloilla vahvuusretoriikan avulla. Esimer-

kiksi Katarina Eskolan mukaan toisen maailmansodan jälkeinen roolikeskustelu 

alkoi todenteolla vasta 1960-luvun puolivälissä, koska sota-aikana itsenäisen 

aseman saavuttaneet naiset kokivat olevansa tasa-arvoisia miesten kanssa2150. 

Tämä näkyy etnologi Kirsi-Maria Hytösen aineistossa, jossa toisen maailmanso-

dan aikana työskennelleet naiset ovat sotavuosia muistellessaan korostaneet nais-

ten vahvuutta ja työssä pärjäämistä.2151 Agraariyhteiskunnan perintönä tasa-arvon 

on puolestaan nähty määrittyneen Suomessa ennen kaikkea naisten ja miesten 

yhdessä tekemisenä.2152 Sen seurauksena tasa-arvopuheesta on oikeushistorioitsija 

Anu Pylkkäsen mukaan muodostunut vaikutusvaltainen diskurssi, joka on estänyt 

syrjinnän näkemisen.2153 

Vahvuus ei liittynyt muistitiedossa pelkästään naistoimittajuuden perinteeseen 

vaan se oli myös 1960- ja 1970-luvulla työskennelleiltä naistoimittajilta vaadittu 

ominaisuus. Tämä käy hyvin ilmi haastateltavien kuvatessa suhdettaan ammatti-

kuntaan perhetaustasta löytyneillä vahvoilla naisilla. Useimmissa tapauksissa 

kyseessä oli haastateltavan äiti, joka oli esimerkillään kannustanut tytärtään aktii-

viseen tiedonhankintaan. Useampi informantti viittasikin lapsuudenkodin peruna 

saamaansa itsevarmuuteen pohtiessaan ammattikunnan tasa-arvoisuutta.2154 Eräs 

haastateltava esimerkiksi liitti feminismin kotitaustaansa. Kouluttautumiseen 

kannustaneen isän ohella perheeseen kuului vahva äiti, joka kotiäitiyden ohella oli 

avustanut lehtiä kirjoituksillaan. Haastateltava kertoi seuraavasti: ”Ett kyll se sillä 

tavalla. Ja sieltä varmaan tuli. Ja mä näin mun äidistäkin. Että hän oli hyvin kans 

niin kun tietoinen, omanarvontuntoinen. Ei hän ollu mikään alistettu kotirouva, 

vaikka olikin kotona. Että hän löysi sitten nää omat harrastukset. Ja kirjotti ja 

maalas ja teki kaikkee.”2155 Eräs lasikattoon urallaan törmännyt naisvastaaja pohti 

puolestaan syitä siihen, miksi hän ei osannut nähdä ammatissa vallinnutta suku-

puolittuneisuutta kirjoittamalla seuraavasti: ”Miksi olin niin naiivi enkä arvannut 
                                                        
2149 Ks. esim. Hilkka Tukkimäen haastattelu. SJLV94. SJLYA; Hilkka Huttusen, Mirja Huuhkan, 
Sisko Noposen ja Jenny Pajusen kirjoitukset. Bha5. SSLHA. HYKA; Voipio 1966, 122, 125–126, 
190–191. Ks. myös Kurvinen [2013]. 
2150 Eskola 1969, 11. 
2151 Hytönen [2013]. 
2152 Ks. esim. Sulkunen 1987, 169–171; Sulkunen 2006, 69–91; Rantalaiho 1994, 16–21. 
2153 Pylkkänen 2009, 11. 
2154 Ks. esim. haastattelut numerot 12 ja 21, naisia; kirjoitukset numerot 21 ja 28, naisia. Ks. myös 
Lindegren 2011, 212. 
2155 Haastattelu numero 24, nainen. 
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tömähdystä ennakolta? Katsotaan ensin perhetaustaa. Minun suvussani naiset ovat 

aina olleet vahvoja ja toisilleen solidaarisia. […] Summa summarum: olin jo äi-

dinmaidossa imenyt käsityksen, että nainen selviää siinä missä mieskin, mutta 

siitä huolimatta voi ihan järkevästi olla miesten ja naisten töitä.”2156 

Myös miesten määrittelemä kulttuuri vaati naisilta vahvan naisen myytin uu-

sintamista. Muistikuvat menneestä kertoivat naisista, jotka olivat liikkuneet on-

nettomuuspaikoilla ja satama-alueilla mieskollegoiden tavoin, kantaneet apua 

pyytämättä raskaita välineitä, olleet käytettävissä aina tarvittaessa ja hoitaneet 

työn rinnalla myös perheenäidin velvollisuudet2157. Vahvuus näyttäytyi naisten 

puheessa toisin sanoen osana ”pärjäämisen kulttuuria, jossa ei ole sijaa syrjinnän 

tunnustamiselle”,2158 kuten mediatutkija Sinikka Torkkola on osuvasti kiteyttänyt. 

Toisaalta on otettava huomioon, että perhetaustasta juonnettu vahvuus sai mitä 

todennäköisimmin tukea ammatin itsenäisestä ja vapaasta luonteesta, jonka ansi-

osta toimittajanaisille voidaan nähdä kehittyneen vahva perusluottamus omiin 

kykyihinsä niin toimittajina kuin naisinakin. Tästä näkökulmasta puhe vahvuu-

desta ei näyttäydykään pelkästään naisten ammatissa toimimisen edellytyksenä, 

vaan kyse on myös ammatin heille tuomasta mahdollisuudesta omaksua aktiivi-

nen rooli omassa elämässään. Mahdollisuus toteuttaa naiseuttaan toisin korostui 

etenkin tutkittavan ajanjakson alkuvaiheessa, jolloin naisten laajamittainen siir-

tyminen työelämään ei ollut vielä toteutunut. Se, vaikuttiko vahvuuden kokemus 

naisten tapaan tehdä journalismia, jää kuitenkin arvoitukseksi. Voidaan kuitenkin 

kysyä, olisiko esimerkiksi 1970-luvun julkisuuskulttuurille leimalliseksi muodos-

tunut naishaastateltavien vahvuuden korostaminen2159 ollut mahdollista ilman 

toimituksissa työskennelleiden naisten kokemusta omasta vahvuudesta. 

Naistoimittajat eivät olleet ainoita vahvan naisen myytin uusintajia, vaan nä-

kemys löytyi myös muutamien miespuolisten informanttien vastauksista.2160 

Naisasiamieheksi itsensä identifioinut haastateltava esimerkiksi kertoi sukupuol-

ten tasa-arvoisuutta kannattaneen ajattelumaailmansa olleen leskeksi varhain 

jääneen äitinsä perua.2161 Kirjoituskutsun vastauksista löytyi puolestaan kahden 

samassa lehdessä työskennelleen miestoimittajan kirjoitukset,2162 joissa korostet-

                                                        
2156 Kirjoitus numero 35, nainen. 
2157 Ks. esim. haastattelut numerot 1, 12, 14, 17 ja 21, naisia; kirjoitukset numerot 7, 15, 34 ja 35, 
naisia. 
2158 Sinikka Torkkola, ”Vahvan naisen ansa”. Aamulehden-blogi 8.3.2011. 
2159 Saarenmaa 2010, 319–320. 
2160 Ks. esim. haastattelut numerot 27, 28, 31 ja 32, miehiä; kirjoitukset numerot 8 ja 9, miehiä. 
2161 Haastattelu numero 31, mies. 
2162 Kirjoitukset numerot 8 ja 9, miehiä. 
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tiin toimitukseen kuuluneiden naisten vahvuutta. Informantit kuvasivat teksteis-

sään naisten suurta osuutta toimituskunnan kokoonpanossa sekä tarjosivat nimilis-

tan heidän mukaansa vahvoista naisista. Toimittajien osalta vastaajat eivät tätä 

vahvuutta sen kummemmin eritelleet, mutta toinen heistä kertoi esimerkkinä 

lehtitalon talouspäällikkönä toimineesta naisesta, joka saattoi asettaa jopa toimi-

tusjohtajan tukalaan tilanteeseen. Informantti kertoikin kokeneensa tulleensa ta-

loon, jossa ”vallitsi akkavalta”2163. Vaikka en epäile informanttien mainitsemien 

naiskollegoiden pätevyyttä, miesten hyvin samankaltaiset todistukset herättävät 

kysymään, mitä he ovat halunneet vahvan naisen mielikuvalla sanoa. Etenkin, 

kun vastaukset saapuivat minulle peräkkäisinä päivinä, mikä voi viitata vastaajien 

keskustelleen kirjoituskutsusta keskenään ja päättäneen kirjoittaa. 

Edellä mainittujen miestoimittajien kirjoituksia on mahdollista tulkita neuvot-

teluna erilaisten ammattikunnan kollektiiviseen muistiin kirjoittautuneiden men-

neisyyskäsitysten välillä. Tällöin niiden pyrkimyksenä näyttäisi olleen ammat-

tialan sukupuolineutraaliuden uusintaminen. Vahva naiseus muodostui toisin sa-

noen ammattikunnassa vallinneen kollektiivisen menneisyyskäsityksen ylläpitä-

jäksi: nimenomaan naisten vahvuus oli tehnyt ammattikunnasta tasa-arvoisen. 

Daniel Jamesia mukaillen kyse oli pyrkimyksestä painottaa sitä yhteisön vaihto-

ehtoisista narratiiveista, joka tuki parhaiten nykypäivästä nousevia tarpeita2164. 

Silvia Gherardi puhuu puolestaan työyhteisöissä vallitsevasta symbolisesta suku-

puolijärjestyksestä, jota pidetään yllä seremoniallisella toistolla (ceremonial 

work) uusintamalla perinteisiä näkemyksiä feminiinisyydestä ja maskuliinisuu-

desta. Kun tämä järjestys syystä tai toisesta murtuu, tarvitaan korjaavaa liikettä 

(remedial work), joka saa vallinneen symbolisen järjestyksen tasapainoon.2165 

Vaikka muistelutilanteissa ei ollut enää kyse toimitusyhteisössä työskennelleiden 

toimittajien keskinäisestä vuorovaikutuksesta, miesinformanttien tapaa kirjoittaa 

menneestä voidaan tulkita yrityksenä palauttaa 1960- ja 1970-lukujen toimituksis-

sa vallinneen ammatillisen kulttuurin symbolinen sukupuolijärjestys, joka oli 

kirjoituskutsuni myötä joutunut kriittisen tarkastelun kohteeksi. 

Miesvastaajien kertomukset saavat myös kysymään, miksi naistoimittajan oli 

oltava vahva. Miksi ammattitaitoista toimittajanaista pidettiin lähestulkoon auto-

maattisesti vahvana naisena, kun samalla tavalla työskennelleeseen mieheen ei 

liitetty vastaavaa määrettä? Vastaavasti naispuolisten informanttien tapa korostaa 

omasta perhetaustasta löytyneitä vahvuuden elementtejä suuntaa tutkijan kiinnos-
                                                        
2163 Kirjoitus numero 8, mies. 
2164 James 2007, 128–129, 228. 
2165 Gherardi 1995, 137–139. 
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tuksen paitsi heidän henkilöhistorioihinsa myös toimittajan ammatin naisille aset-

tamiin vaatimuksiin. Näiden näkökulmien avulla päästäänkin pureutumaan paitsi 

kertomusten pintatasoon myös siihen, mitä ne kertovat 1960- ja 1970-lukujen 

toimittajakunnasta ja sen työskentelyä ohjanneista rakenteista. 

Kysyessäni haastateltavilta, pitikö naistoimittajan olla tietynlainen pärjätäk-

seen ammatissa, korostivat informantit toimittajan ammatin vaatimusten olleen 

yhtäläiset niin naisille kuin miehillekin.2166 Usein naistoimittajuus kuitenkin ver-

tautui normina olleeseen miestoimittajaan, jonka kanssa tämän oli osoitettava 

olevansa vähintään yhtä pätevä. Toisin sanoen toimittajanaiselta vaadittiin niin 

sanotuille vahvoille naisille ominaisia piirteitä, kuten itsevarmuutta ja kykyä kes-

tää mieskollegoiden leikinlaskua2167. Osa naisista myös kertoi, ettei kokenut sopi-

neensa perinteiseen naisen muottiin.2168 Miestoimittajien puheissa ammatillinen 

arvostus kohdistui puolestaan niihin naisiin, jotka olivat heidän kuvaamiaan vah-

voja naisia. Muistitiedossa 1960- ja 1970-lukujen toimitukset näyttäytyivätkin 

toiminta-alueina, joissa naisten mahdollisuudet työskennellä kasvoivat sitä mu-

kaa, mitä enemmän heissä oli niitä ominaisuuksia, jotka tekivät heistä niin kutsut-

tuja vahvoja naisia. Samanaikaisesti informantit kertoivat kulttuurista, jossa nais-

toimittajiin kohdistui miehiä isommat vaatimukset, koska lähtökohtaisesti toimit-

tajan ammatissa välttämättömiä ominaisuuksia pidettiin maskuliinisina. Häivyt-

tämällä näköpiiristä ne normatiiviset käytännöt, joiden varaan hyvä toimittajuus 

rakentui, mielikuva toimittajanaisten vahvuudesta ylläpiti myös näkemystä am-

mattikunnan sukupuolineutraaliudesta. 

Suomen tasa-arvoisin ammatti 

Suomalaisten naisten ja miesten tasa-arvon on sanottu olevan myytti, jota on pe-

rusteltu muun muassa sillä, että tasa-arvo on saavutettu maassamme ilman konf-

likteja. Raija Julkunen onkin esittänyt suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsevan 

niin sanotun sukupuolisovun, jolla sukupuolikonflikti vaimennetaan. Sukupuo-

lisovun ylläpitäminen on hänen mukaansa osa suomalaista sukupuolikulttuuria, 

jossa sukupuolten läsnäolo kielletään.2169 Sukupuolisovusta on nähtävissä piirteitä 

myös kerätyssä muistitietoaineistossa. Vaikka haastateltavat eivät kertoneet risti-

                                                        
2166 Ks. esim. haastattelut numerot 1, 9, 10, 16, 28, 29, 35 ja 36, naisia ja miehiä. 
2167 Ks. esim. haastattelut numerot 1, 2, 5, 7, 9, 25, 28, 30, 33 ja 35, naisia ja miehiä; kirjoitukset 
numerot 15, 18 ja 21, naisia. 
2168 Ks. esim. haastattelut numerot 13 ja 20, naisia. 
2169 Julkunen 2010, 74–75, 257. 
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riidattomasti ammatin sukupuolittuneesta menneisyydestä, muistelupuheille oli 

yhteisenä piirteenä näkemys ammattikunnasta yhtenä Suomen tasa-arvoisimmista 

ammateista2170. Ammattikunnassa vallinneista sukupuoleen paikantuneista käy-

tännöistä puhuivat lähinnä ne, jotka olivat kokeneet työurallaan räikeää sukupuo-

leen perustunutta syrjintää, olivat työskennelleet miestoimittajien hallitsemilla 

sektoreilla tai olivat myöhemmin heränneet pohtimaan tasa-arvokysymyksiä.2171 

Lisäksi muutama miestoimittaja reflektoi jälkiviisaasti ammatin epätasa-arvoisia 

piirteitä, vaikka korostikin, ettei omana aikanaan ollut näitä asioita huoman-

nut.2172 

Eeva Peltosen mukaan 1960-luvun tasa-arvoliikkeen menestys synnytti tasa-

arvo-optimismin ilmapiirin, jonka seurauksena tasa-arvon ajateltiin jo toteutuneen 

1970-luvulla.2173 Toimittajien kohdalla Peltosen huomio pitää vain osittain paik-

kansa. Tasa-arvo-optimismin voidaan nähdä vallinneen aikakauslehdentoimittaji-

en keskuudessa, jossa naiset olivat 1960-luvulta lähtien nostaneet keskusteluun 

naisen asemaan liittyneitä teemoja ja nousseet näkyvämpään asemaan liiton toi-

minnassa. Sen sijaan muussa toimittajakunnassa vallitsi tasa-arvo-optimismin 

sijaan mielikuvien tasa-arvo, jonka juuret olivat sekä ammattikunnan tasa-

arvoiseksi ajatellussa perinteessä ja ammatin yhteisöllisessä luonteessa että 1960-

luvun tasa-arvoliikkeen ihanteissa. 

Ammattikunnan yhteisöllisyydellä tarkoitan sitä, että tiivis kanssakäyminen 

omien työtovereiden kanssa niin toimituksissa kuin vapaa-ajallakin synnytti 1960- 

ja 1970-lukujen toimittajissa vahvan lojaaliuden omaa ammattikuntaa kohtaan. 

Sitä pidettiin yllä muun muassa neekeri-terminologialla, ja väitän ammattiylpey-

den sekä siihen kiinteästi liittyneen lojaaliuden näkyneen entisten toimittajien 

tavoissa suhtautua kysymykseen ammattikuntansa tasa-arvoisuudesta. Tulkinta 

noudattelee Daniel Jamesin huomioita, jonka mukaan yhteisöllisyyttä vahvistavat 

kertomukset eivät yleensä jätä tilaa sukupuolittuneille kokemuksille2174. Eeva 

Peltonen on puolestaan esittänyt lojaaliuden selittävän ainakin osittain 1970-luvun 

vasemmistoaktiivien vastentahtoisuutta käsitellä sukupuolikysymystä vuosikym-

meniä myöhemmin tehdyissä haastatteluissa2175. 

                                                        
2170 Ks. esim. haastattelut numerot 1, 9, 10, 17, 20, 23, 26, 28, 33, 35 ja 36, naisia ja miehiä; kirjoitus 
numero 25, nainen. 
2171 Ks. esim. haastattelut numerot 5, 6, 8, 15, 24, 30, 36 ja 37, naisia. 
2172 Ks. esim. haastattelut numerot 25, 27 ja 32, miehiä. 
2173 Peltonen 1998a, 230. 
2174 James 2007, 228. 
2175 Peltonen 1998a, 232. 
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Lojaaliuden ohella tasa-arvokysymyksen vähättelemistä voidaan selittää 

myös haastateltujen toimittajien kokemuksilla yhteisistä päämääristä. Etenkin 

radiossa ja televisiossa työyhteisön jäsenet toimittivat yhteisiä ohjelmia, mikä 

tiivisti rivejä ulkopuolisen kritiikin edessä. Eräs haastateltava esimerkiksi esitti 

yhteisiin työtehtäviin liittyneiden paineiden vieneen terää ”tommosilta vähän 

turhemmilta jutuilta.”2176 Näillä turhemmilla jutuilla hän viittasi tulkintani mu-

kaan nimenomaan tasa-arvokysymysten käsittelemiseen. Osaa 1960-luvun jälki-

puoliskolla aloittaneesta nuoresta toimittajapolvesta yhdisti puolestaan halu mur-

taa suomalaisen yhteiskunnan luutuneita asenteita, mikä osaltaan peitti kysymystä 

sukupuolesta. Toisaalta tasa-arvopuheen on todettu murentavan journalismin 

ihanteisiin sisäänrakentunutta sukupuolineutraaliuden ideaalia,2177 minkä voidaan 

nähdä vaikuttaneen entisten toimittajien nihkeyteen käsitellä sukupuolten välisen 

tasa-arvon kysymyksiä. 

Valtaosa informanteista piti ammattikuntaa lähtökohtaisesti tasa-arvoisena, 

vaikka he saattoivat kertoa nais- ja miestoimittajien välillä vallinneista palkka-

eroista sekä miestoimittajien nopeammasta urakierrosta2178. Muistelutilanteessa 

tapahtunut sukupuolittuneiden rakenteiden tunnistaminen, ei tarkoittanutkaan sitä, 

että naistoimittajat olisivat kertoneet kokeneensa ammattialan epätasa-arvoiset 

piirteet ongelmaksi 1960- ja 1970-luvulla. Jälkeenpäin havaittujen epäkohtien 

merkitystä saatettiin tosin vähätellä muistelutilanteesta aiheutuneista syistä. Kos-

ka muistaminen on aina tilannesidonnaista, informanttien tapoihin kertoa amma-

tillisesta menneisyydestään vaikuttivat myös tekemäni kysymykset ja itse muiste-

lutilanne2179. Onkin mahdollista, että tutkimusasetelmassa läsnä ollut feministinen 

tiedonintressi sai haastateltavat painottamaan niitä muistoja, jotka tukivat heidän 

ammatillista omakuvaansa ja tekivät sen ymmärrettäväksi ulkopuoliselle tutkijal-

le2180. 

Pohdittaessa muita mahdollisia syitä edellä esitettyyn ristiriitaan on tulkinnan 

välineitä mahdollista hakea ruotsalaisen Journalisten-lehden pääkirjoituksesta 

vuodelta 1978. Siinä Per Fjellström kritisoi toimittajia, jotka eivät osanneet käydä 

tasa-arvokeskustelua ammattikuntansa sisällä, vaikka julkaisivatkin aihetta käsit-

televiä uutisia2181. Vaikka Fjellström puhui nimenomaan ruotsalaisista toimittajis-

                                                        
2176 Haastattelu numero 7, nainen. 
2177 Ruoho & Torkkola 2010, 128. 
2178 Ks. esim. haastattelut numerot 6, 7, 9, 10, 12, 20, 23, 28 ja 37, naisia ja mies. 
2179 Ks. esim. Sarromaa 2011, 8. 
2180 Ks. esim. James 2007, 123. 
2181 Per Fjellström, ”Släpp fram tjejerna!”. Journalisten 9/1978, 1–2. 
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ta, hänen syntipukiksi nostamansa toimittajan maskuliininen normi vaikutti vah-

vasti myös 1970-luvun lopun Suomessa. Kyse oli toisin sanoen perinteisenä näh-

dystä toimittajakäsityksestä, jonka merkitykseen ovat kiinnittäneet huomiota 

myös 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun angloamerikkalaisia naistoimittajia 

tutkineet Deborah Chambers, Linda Steiner ja Carole Fleming. Tutkijoiden mu-

kaan varhaiset naistoimittajat saattoivat muistelmissaan kirjoittaa työskentelykult-

tuurissa vallinneista maskuliinisista piirteistä, mutta ammatillisen kulttuurin voi-

masta kertoi se, etteivät toimittajanaiset kokeneet niitä ongelmaksi.2182 Ristiriitaa 

ei ole sen sijaan mahdollista selittää Laura Starkin tutkimusryhmän tekemällä 

havainnolla, jonka mukaan menneisyyden naistoimijat ovat huolehtineet usein 

sukupuolten välisen eriarvoisuuden sijaan enemmän siitä, että he eivät ole täyttä-

neet sukupuolinormiston mukaisia odotuksia.2183 

Ammatillisen omakuvan ohella selitystä toimittajanaisten kokemukseen voi-

daan hakea suomalaisen työelämän rakenteista. Esimerkiksi Minna Leinosen, 

Katja Uosukaisen ja Hanna Ylöstalon mukaan työpaikoilla saatetaan tiedostaa 

naisten miehiä heikompi asema, mutta tätä ei välttämättä osata tunnistaa tasa-

arvo-ongelmaksi. Kyvyttömyys havaita tasa-arvo-ongelmia toimii tutkijoiden 

mukaan pyrkimyksenä säilyttää työyhteisön saavuttama harmonia. Sukupuoli 

onkin yksi työpaikkojen ”suurimmista virtahevoista”,2184 ja metafora selittää 

myös entisten toimittajien haluttomuutta nähdä työyhteisöissään vallinneita suku-

puolittuneita rakenteita epäkohtina. 1960- ja 1970-lukujen toimituksissa virtahe-

von havaitsemista vaikeutti myös ajan politisoitunut ilmapiiri, joka osaltaan häi-

vytti sukupuolen näkyvistä. Muun muassa Laura Saarenmaa on esittänyt vastak-

kainasettelun porvariston ja vasemmiston, kaupallisen ja ei-kaupallisen median 

välillä vaikuttaneen siihen, ettei feministinen liike rantautunut Suomeen vielä 

1960- ja 1970-luvulla. Saarenmaan mukaan vastakkaiset rintamalinjat muodostui-

vat naisten ja miesten sijaan erilaisia poliittisia kantoja edustaneiden naisten välil-

le.2185 Rintamalinjat oikeiston ja vasemmiston välillä olivat selkeät myös toimitta-

jakunnassa,2186 mutta sukupuolta peitti alleen myös ajan yleisesti politisoitunut 

ilmapiiri. Toimittajakunnassa tämä näkyi ammattikunnan yhteisten etujen ajami-

sena, ja freelancer-toimittajien yhdistyksessä aktiivisena toiminut naisvastaaja 

                                                        
2182 Chambers et al. 2004, 117. Ks. myös Lumsden 1995, 914–915, 918–919; Steiner 1998, 151–157. 
Ruotsalaisten naistoimittajien vastaavista kokemuksista ks. Ney 2001, 242–243. 
2183 Stark et al. 2010, 93. 
2184 Leinonen et al. 2006, 171, 186. 
2185 Saarenmaa 2010, 232–235, 242, 255, 323–324. 
2186 Ks. esim. haastattelut numerot 1, 10, 16, 17, 18, 20, 25, 28 ja 32, naisia ja miehiä.   



432 

kuvailikin 1970-lukua seminaarien ajaksi2187. Tasa-arvokeskustelu ei toisin sanoen 

hautautunut yksinomaan poliittisten rintamalinjojen juoksuhautoihin vaan keskei-

semmällä sijalla pidettyjen teemojen, kuten seuraavassa sitaatissa kuvatun viestin-

täpoliittisen keskustelun alle. 

Ett vaikka sitten niin kun naistoimittajia liitty liittoon yhä enemmän, niin ei 

nyt ne niin kovasti, intohimosesti tätä naisten asiaa ajanu. Ett se oli enem-

mänkin niin kun, ehkä sitä, että toimittaja on toimittaja, oli se mitä sukupuol-

ta tahansa. Mutt aina välillä kyll oli jotain nyt erisorttisii. Siis ylipäätään 

seitkytlukuhan oli seminaarien aikaa. Siis se oli sitä, jollon kaikki asiat rat-

kottiin seminaareissa. Ja niissä oli paneeleita. Ja aktivisteja, jokka hillu joka 

seminaarissa sitten. […] Jos nyt miettii niin kun, mikä se perusvire oli niin se 

oli ehkä kuitenkin viestintäpoliittinen. Ett oltiin niin kun, huolissaan siitä, että 

ylipäätään journalismi sekä sähkösellä puolella radiossa, televisiossa että 

sitten aikakauslehdissä ja sanomalehtienkin näissä muissa kuin uutisosastois-

sa, niin kun rupes kevenemään.2188 

Ajatus ammatin tasa-arvoisuudesta toimi haastatteluissa myös eräänlaisena ke-

hyskertomuksena, joka piti yllä kollektiivista käsitystä ammattikunnan mennei-

syydestä. Vallinneiden sukupuolittuneiden rakenteiden hiljentäminen näkyi erityi-

sen hyvin haastattelussa, jossa sanomalehdessä uransa tehnyt informantti tiedosti 

sukupuolten eriarvoisuuden, mutta korosti samanaikaisesti ammattiryhmän tasa-

arvoisuutta vertaamalla sitä muihin ammatteihin: 

No ei se varmaan ihan tasa-arvoinen ole. En mä usko, että se ny vieläkään 

ihan tasa-arvoinen. Mutta kyllä se on huikeen paljon tasa-arvoisempi ollu, 

kun monet muut ammatit. Ja semmonen reilumpi ja reippaampi ja jotenkin 

avoimempi. Että kyllä monessa muussa ammatissa on jotain kyräilyä ja pai-

namista ja tällästä paljon enemmän.2189 

Toinen haastateltava puolestaan teki eroa toimittajien ja muiden ammattiryhmien 

välille kertoessaan naisista, jotka alkoivat muissa ammateissa tavoitella tasa-arvoa 

käyttäytymällä kuin miehet. Toimittajakunnassa tämä ei vastaajan mielestä kos-

kaan ollut tarpeen, koska ammatti oli jo lähtökohtaisesti niin tasa-arvoinen.2190 

                                                        
2187 Haastattelu numero 18, nainen. 
2188 Ibidem. 
2189 Haastattelu numero 13, nainen. Samasta teemasta ks. myös haastattelut numerot 7, 12 ja 17, naisia; 
kirjoitus numero 25, nainen. 
2190 Haastattelu numero 12, nainen. 
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Valtiotieteilijä Anne Maria Holli onkin muistuttanut fraasin ”jo toteutuneesta tasa-

arvosta” olevan aina osa laajempaa tasa-arvodiskurssia, joka estää näkemästä 

sukupuoleen perustuvia syrjinnän muotoja.2191 Hollin tulkintaa mukaillen tasa-

arvopuhe esti myös tässä tutkimuksessa haastateltuja toimittajia näkemästä men-

neisyydessä esiintyneitä eriarvoisuuden muotoja. Tulkinta noudattelee myös me-

diatutkijoiden tekemää huomiota, jonka mukaan toimittajakunnassa vallitseva 

tasa-arvon ideologia tuottaa näkemyksiä kaikkien toimittajien yhtäläisistä mah-

dollisuuksista ja tasaveroisesti kohtelusta. Tästä johtuen naisten ja etnisten vä-

hemmistöjen ajatellaan itse olevan syypäinä valkoihoisia miehiä heikompaan 

asemaansa ammattikunnassa.2192 

Puhuessaan ammattikuntansa poikkeuksellisesta tasa-arvoisuudesta informan-

tit kertoivat samanaikaisesti toimittajien keskuudessa 1960- ja 1970-luvulla val-

linneeseen ammatilliseen kulttuuriin sisäänkirjoittautuneista arvoista. Muun mu-

assa Daniel James on muistuttanut, ettei muistaminen ole ainoastaan nykyisyyden 

muovaamaa, vaan se on aina kiinnittynyt menneisyyteen. Toisin sanoen muistel-

tavan ajan historiallinen konteksti vaikuttaa siihen, minkälaista elämäntarinaa 

muistelija myöhemmin rakentaa.2193 Toimittajien muistikuvissa vallinnutta mieli-

kuvien tasa-arvoa onkin mahdollista selittää myös oman aikansa historiallisella 

kontekstilla. 

Toimittajanaisten osuus jäi 1960- ja 1970-luvulla vielä jälkeen naisten ylei-

sestä työvoimaosuudesta,2194 mutta ero oli pienempi kuin esimerkiksi Yhdysval-

loissa.2195 Ajan suomalaisilla työmarkkinoilla toimittajanaiset olivat myös poik-

keuksellinen ryhmä,2196 sillä he eivät olleet työllistyneet perinteisille naisten aloil-

le vaan olivat murtautuneet miesten siihen asti hallitsemiin toimituksiin. Eräs 

televisiossa uransa tehnyt haastateltava kuvailikin omaa käsitystään ikäpolvensa 

naistoimittajien suhtautumisesta tasa-arvokysymyksiin seuraavasti: 

Ei sellaseen asiaan vielä osattu kiinnittää huomiota. Meistähän oli vaan hie-

noo, kun päästiin ylipäätänsä sinne töihin.2197 

                                                        
2191 Holli 2012, 91. Ks. myös Suopajärvi 2009, 244. 
2192 Claringbould et al. 2004, 717. 
2193 James 2007, 221–223. 
2194 Vuonna 1960 naiset muodostivat 39 prosenttia työvoiman määrästä ja vuoteen 1970 mennessä 
heidän osuutensa oli noussut 42 prosenttiin. Toimittajakunnassa Suomen Sanomalehtimiesten Liiton 
jäsenistä oli vuonna 1958 naisia 19,5 prosenttia ja 34,8 prosenttia vuonna 1972. Jallinoja 1985, 251; 
Zilliacus-Tikkanen 2008, 142. 
2195 Weaver & Wilhoit 1986, 17–22. 
2196 Ks. esim. Komiteanmietintö 1970:A 8, 40–41. 
2197 Haastattelu numero 24, nainen. 
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Toimitustyö näyttäytyi toisin sanoen ainakin televisiotoimittajien kohdalla ihan-

noituna ammattialana, johon pääseminen oli etuoikeus. Vaikka televisiolla oli 

aikansa uutena mediana erityisasema, joka houkutteli nimenomaan nuoria toimit-

tajia,2198 työn mielekkyys toimi myös muissa medioissa työskennelleillä naisilla 

tasa-arvossa esiintyneiden epäkohtien häivyttäjänä. Osalle toimittajanaisista ala 

tarjosi esimerkiksi tervetulleen vaihtoehdon toteuttaa itseään ammatissa, joka 

antoi naiselle mahdollisuuden ajan naiskäsitystä vapaampaan liikkumatilaan. 

Vaikka haastatellut naiset eivät tuoneet tätä yleensä suoraan esiin, kerrotuista 

kokemuksista välittyi kuva ammatista, joka tarjosi heille muun muassa laajemman 

näköalan elämään, opetti rohkeutta tarttua perinteisesti epänaisellisina pidettyihin 

asioihin ja panostaa työhön perheen perustamisen jälkeenkin. Toimittajana nainen 

saattoi jäljittää murhaajaa merimieskapakkaan, tehdä haastatteluja viimeisillään 

raskaana, pitää puolensa naisia alentuvasti kohdelleita haastateltavia vastaan tai 

ravistella mediatekstien kuluttajien luutuneita käsityksiä räväköillä mielipiteil-

lään.2199 Naimisiin mentyäkään toimittajanaisen ei täytynyt muuttua mieheensä ja 

lapsiinsa keskittyneeksi perheenäidiksi, vaan hän saattoi säilyttää ammatillisen 

kunnianhimonsa.2200 

On perusteltua väittää, ettei toimittajan ammatti ollut 1960- ja 1970-lukujen 

Suomessa ainoa ammattiala, joka avasi naisille mahdollisuuden venyttää perintei-

sesti naiselliseksi mielletyn käyttäytymisen rajoja. Esimerkiksi näyttelijän ja kir-

jailijan ammatteihin voidaan olettaa sisältyneen vastaavanlaisia näköaloja, jotka 

kyseenalaistivat yhteiskunnassa naisiin kohdistuneita odotuksia. Toimittajan am-

matti oli kuitenkin yksi niistä vaihtoehdoista, joiden kautta naisilla oli mahdolli-

suus toteuttaa itseään ajan naiskäsitystä laveammin. Ammattiin liittyneen vapau-

den merkitystä kuvaili vuonna 1965 myös ruotsalainen kollega Helle Elgstam 

kirjoittaessaan seuraavasti: 

Det stora och odiskutabla plus yrket har är att här har alla chansen att göra 

det bästa av sina egenheter. Bohemen som får frossa av stämpelklockor slip-

per dem, petimetern kan ta vara på sina talanger. Och det är väl ett av skålen 

till att jag fortfarande är journalist.2201 

                                                        
2198 Haastattelut numerot 24, 25, 27, 29 ja 32, naisia ja miehiä. Samasta teemasta ks. myös Pernaa 
2009, 116. 
2199 Ks. esim. haastattelut numerot 1, 6, 9, 12, 17, 20, 23, 35 ja 36, naisia. 
2200 Ks. esim. haastattelut numerot 7, 12, 14, 23, 29, 30 ja 33, naisia. 
2201 Helle Elgstam, ”Kvinnorna inte känsligare men sämre betalda än män”. Journalisten 3/1965, 24. 
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Helle Elgstam kirjoitti ruotsalaisena toimittajana ja lähestyi ammatillista vapautta 

naisten mahdollisuuksia laajemmasta näkökulmasta, mihin omassa aineistossani 

viittasivat niin mies- kuin naistoimittajatkin2202. On kuitenkin perusteltua väittää 

ammatin vapauden tarjonneen tutkitun ajan yhteiskunnallisessa kontekstissa nai-

sille miehiä suuremman lisäarvon ammatin harjoittamiseen. Mutta miksi vapau-

teen liittyneet mahdollisuudet eivät saaneet toimittajanaisia vaatimaan tasaverois-

ta kohtelua mieskollegoidensa kanssa? 

Yhtäältä on muistettava, että 1960- ja 1970-lukujen toimittajat olivat aikansa 

lapsia, millä tarkoitan sitä, että heidän näkemyksensä tasa-arvosta ovat todennä-

köisesti olleet linjassa ajan tasa-arvokäsitysten kanssa. Kuten olen tutkimuksen 

aiemmissa luvuissa osoittanut, ammattialan piirissä tuotettiin 1960-luvun alussa 

eroa nais- ja miestoimittajien välille, mikä noudatti kotiäitimalliin liittynyttä su-

kupuolieron ajatusta. Käännekohdaksi suomalaisessa tasa-arvoajattelussa muo-

dostui naisten vähittäinen siirtyminen palkkatyöhön ja 1960-luvun lopun keskus-

telua hallinnut radikaali sukupuolipolitiikka korosti sukupuolten samuutta.2203 

Siihen toimittajan ammatin sukupuolineutraaliutta korostaneiden informanttien 

näkemykset sopivat paremmin kuin hyvin. Neutraaliuden korostaminen säilyi 

suomalaisen tasa-arvokäsityksen ytimenä myös 1970-luvulla, vaikka keskustelu 

vaimenikin selvästi edelliseen vuosikymmeneen verrattuna2204. Anne Maria Holli 

on kuitenkin huomauttanut, että tasa-arvoisuus liitettiin 1970-luvulla ensisijaisesti 

miehen normiin ja siten se viittasi samanlaisuuteen miesten kanssa.2205 

Miksi muistelijat korostivat samuuden retoriikka, vaikka 1960- ja 1970-

lukujen toimituksissa esiintyi edelleen myös sukupuolten eroa tuottaneita käytän-

töjä? Yhtäältä selitystä voidaan hakea muistelijoiden pyrkimyksestä hakea muis-

telutilanteessa valinnoilleen psykologista, sosiaalista tai moraalista oikeutusta2206. 

Toisaalta ammattikunnan kollektiivinen muisti ohjasi muistelijoiden tapoja käsi-

tellä menneisyyttä.2207 Siten tasa-arvoisuuden retoriikka toimi nimenomaan kohe-

rentin menneisyyskäsityksen tuottajana, joka piti yllä ammatillisen identiteetin 

eheyttä. 

Tasa-arvodiskurssin merkityksiä tuottava valta korostuu, kun aineistoa peilaa 

Ruotsissa ja Norjassa 1970-luvulla käynnistyneisiin tasa-arvokeskusteluihin. 

                                                        
2202 Ks. esim. haastattelut numerot 1, 2, 12, 20, 25, 26, 28, 29 ja 36, naisia ja miehiä. 
2203 Parvikko 1990, 93–97, 106; Pylkkänen 2012, 64–65. 
2204 Parvikko 1990, 99. 
2205 Holli 2012, 92. 
2206 Ks. esim. Korkiakangas 2006, 133. Ks. myös Hatakka 2007, 27; James 2007, 123. 
2207 Ks. esim. James 2007, 228; Korkiakangas 2006, 126–127; Makkonen 2008, 168. 
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Naapurimaissa toimittajat painottivat sukupuolten eroavaisuuksia, ja naistoimitta-

jat ajoivat aktiivisesti oman asemansa parantamista2208. Sen sijaan suomalaiset 

toimittajanaiset eivät nousseet barrikadeille. Vaikka eriarvoisesta kohtelusta kes-

kusteltiin työtovereiden kanssa, tyytymättömyyttä ei tuotu äänekkäästi esiin vaan 

se jäi pinnan alle.2209 1960- ja 1970-lukujen toimituksissa tapahtunut vaikenemi-

nen siirtyi myös 2000-luvulla tehtyyn muistelutyöhön. Tarkasteltaessa muistelu-

puhetta sukupuolitekona, jonka avulla neuvotellaan erilaisten diskurssien tarjoa-

mista merkityksistä,2210 valta toimittajien ammatillisen menneisyyden määrittämi-

seen paikantuukin ammattikunnan kollektiiviseen menneisyyskäsitykseen. 

Selitystä toimittajanaisten hampaattomalta tuntuvaan käytökseen voidaan ha-

kea myös suomalaisen naisliikkeen muista Euroopan maista poikenneesta luon-

teesta. Naisten oikeuksien sijaan Suomessa argumentoitiin 1960- ja 1970-luvulla 

lasten päivähoidon ja aviopuolisoiden tasa-arvoisuuden puolesta sukupuolineut-

raaliutta korostanein painotuksin.2211 Sukupuolikeskustelulle leimallinen piirre 

olikin sukupuolisopimuksen neuvotteleminen valtion kanssa, sukupuolisovun 

hengessä.2212 Varsinainen feministinen liike rantautui Suomeen vasta 1970- ja 

1980-lukujen taitteessa,2213 jolloin huomio kiinnittyi sukupuolten samuuden sijaan 

sukupuolten eroihin ja naisten erityispiirteiden korostamiseen.2214 Laura Saaren-

maan mukaan amerikkalaisen toisen aallon feminismin teemat olivat tosin me-

diakeskusteluissa esillä jo tätä ennen. Esimerkiksi Lenita Airisto puhui haastatte-

luissaan naisten oikeudesta tavoitella menestyksekästä uraa.2215 Naistenlehdissä 

käsiteltiin myös muuten naisille avautuneita mahdollisuuksia toimia niin työelä-

mässä kuin politiikassakin.2216 Erityisesti teema korostui vuonna 1975, jolloin 

                                                        
2208 Ruotsissa käydystä aikalaiskeskustelusta ks. esim. Dokumentet – och vad hände sen? av Aftonbla-
dets kvinnliga journalister 1979. Tutkimuskirjallisuudesta ks. esim. Löfgren Nilsson 2004, 43; Ney 
2001, 238–239, 245–248; Utheim 2009, passim. 
2209 Ks. esim. haastattelut numerot 6, 15 ja 30, naisia. 
2210 Performatiivisuuden käsitteen hyödyntämisestä muistitietotutkimuksessa ks. esim. Abrams 2010, 
130–152; Hatakka 2007, 42. 
2211 Bergman 2002, 134–141; Ingström 2007, 27–28; Parvikko 1990, 94–96; Pylkkänen 2012, 64–65; 
Saarenmaa 2010, 292–295. 
2212 Julkunen 1994, 192–194; Rantalaiho 1994, 26–27. Ks. myös Peltonen 1998b, 67. 
2213 Bergman 2002, 156–163, 239–240; Ingström 2007, 29–37; Saarenmaa 2010, 297. 
2214 Parvikko 1990, 106. 
2215 Saarenmaa 2010, 295–300. 
2216 Ks. esim. Hertta Myllymäki, ”Miten on itsenäisyytesi laita suomalainen nainen?”. Anna 43/1965, 
6–9; Hertta Myllymäki, (pk) Anna 44/1965, 5; Anna-Liisa Karvonen, ”Naisen työ on kuin veden 
kantamista pohjattomaan kaivoon”. Me naiset 44/1970, 34–37; Anna-Liisa Karvonen, ”Naisille tilaa 
ruoriin”. Me naiset 46/1970, 30–32; Leila Kalliala, ”Tiimalasi”. Me naiset 2/1971, 62–63; Helena 
Vehkaoja, ”Korutonta kertomaa. Suomessa 2070 neuvosta – heistä naisia 72”. Anna 4/1975, 34–37; 
Helena Vehkaoja, ”Annikki Saarelan helpottunut kotiinpaluu”. Anna 12/1975, 34–35; Aino Mer-
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lehdet kirjoittivat kansainvälisen naisten vuoden tiimoilta selvästi aiempaa 

enemmän naisten asemaan liittyneistä kysymyksistä.2217 

Toisen aallon feminismin teemat eivät uineet keskusteluun itsestään, vaan 

osalla toimittajista oli aktiivinen rooli teemojen esiin nostajina, kuten on käynyt 

ilmi esimerkiksi Eeva-lehden tapauksesta. Toimittajilta kerätyssä muistitiedossa 

1960- ja 1970-luvulla käyty roolikeskustelu ei kuitenkaan saanut media-aineistoja 

vastaavaa painoarvoa,2218 ja nekin vastaajista, jotka identifioivat itsensä feminis-

teiksi, ajoittivat feministisen heräämisensä nimenomaan 1980-luvulle.2219 Herää-

kin kysymys, mistä tämä kertoo. Olisiko haastattelukysymysten tarkempi muotoi-

lu tuottanut toisenlaisia tuloksia? Vai onko kysymys aineiston painottumisesta 

uutismedioihin ajanvietelehtien sijaan? Tai olisiko sittenkin kysymys siitä, että 

muistissa ovat pysyneet vain ne omassa työssä tärkeinä pidetyt asiat, joihin nais-

asiakeskustelua ei ole laskettu kuuluneeksi? Tästä näkökulmasta naisasiakeskus-

telu näyttäytyykin vastatarinana, joka ei kuulu toimittajakunnan maskuliinista 

ammattikuvaa toistavaan kollektiiviseen muistiin. 

Tulkintaa naisasiakeskustelusta ammattikunnan vastatarinana puoltaa ainakin 

se, ettei 1980-luvulla tai sitä myöhemmin tapahtunut feministinen herätys vaikut-

tanut informanttien tulkintoihin 1960- ja 1970-lukujen toimittajamaailmasta. Ai-

kaisempien vuosikymmenten tarkasteleminen sukupuolisensitiivisten silmälasien 

lävitse, menneisyyteen kurkottaminen katsomalla jo elettyä ja koettua elämää 

toisin, ei tapahtunut helposti, mistä johtuen käsitystä ammattikunnan sukupuo-

                                                                                                                                    
vi, ”Vaalien todellinen voittaja: nainen”. Anna 41/1975, 30–31; Seppo Sadeoja, ”Neiti presidentti”. 
Anna 44/1975, 52–53. Roolikeskusteluun liittyneitä teemoja käsiteltiin kuitenkin myös muussa ajan-
vietelehdistössä. Ks. esim. Eila Sarkama, ”Yliarvostetaanko äitiyttä”. Uusi Maailma 2/1969, 56–59; 
Pentti Unho, ”Elämmekö miesten maailmassa”. Uusi Maailma 14/1969, 36–37; Irmeli Mietti-
nen, ”Onko suomalainen nainen työorja?”. Uusi Maailma 16/1969, 22–27; ”Aatamin oikeudet – 
Eevan velvollisuudet”. Seura 2/1970, 9–13; Leena Eronen, ”Yhteisverotus on avioliiton kiusa ja 
kirous”. Seura 4/1970, 12–13; Mirja Manninen, ”Milloin viimeksi löitte vaimoanne?”. Seura 12/1970, 
18–20; Lea Kartio, ”Suomalainen nainen ei tunne oikeuksiaan”. Seura 1/1975, 21–27; Airi Eska-
nen, ”Miesten maailman ovi on jo auki”. Seura 10/1975, 18. 
2217 Ks. esim. Hertta Myllymäki, ”Osaatko vastata?”. Anna 9/1975, 4–6; Hertta Myllymäki, ”Pirkko 
Aro ydinjoukon kärjessä”. Anna 2/1975, 18–19, 62; Mikki Moisio, ”Hän kutsui kokoon 2000 tärkeää 
naista”. Anna 11/1975, 28–33; Helena Vehkaoja, ”Maailman naiset eivät ole tasa-arvoisia – edes 
keskenään”. Anna 29/1975, 28–23, 48; Helena Vehkaoja, ”Uunituore naisten vuoden varjohallitus”. 
Anna 43/1975, 28–29, 65; Helena Vehkaoja, ”Jos olisin ministeri”. Anna 50/1975, 32–35. 
2218 Useimmat vastaajat eivät joko muistaneet joukkoviestimissä käytyä roolikeskustelua tai he koki-
vat, etteivät siihen liittyneet aiheet olleet kuuluneet uutiskriteerien ytimeen. Ks. esim. haastattelut 
numerot 2, 13, 16, 17, 19, 20, 26, 27 ja 28, naisia ja miehiä. Osa vastaajista kuitenkin kertoi esimerk-
kejä yksittäisistä henkilöistä, jotka nostivat esiin roolikeskusteluun liittyneitä teemoja. Ks. esim. 
haastattelut numerot 1, 21, 33 ja 36, naisia. 
2219 Ks. esim. haastattelu numero 6, nainen; Eila Tiaisen haastattelu. SJLV94. SJLYA. 
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lineutraaliudesta uusinnettiin muistelupuheessa. Muutamissa haastatteluissa suo-

malaisessa yhteiskunnassa 1960- ja 1970-lukujen jälkeen tapahtunut sukupuolitie-

toisuuden kasvu tosin näkyi refleksiivisenä suhtautumisena omiin muistoihin. 

Suuressa päivälehdessä työskennellyt naistoimittaja esimerkiksi arvioi mennei-

syyttä seuraavasti: ”En epäile, etteikö olisi ollut syrjintää ja tuommosta, tietynlais-

ta suhtautumista naisiin, kun ne oli uudempia ammatissa. Mutt ett se ei ollu mi-

tenkään hirveen selkeetä.”2220 Menneisyyden reflektointi ei kuitenkaan tarkoitta-

nut ammattikunnan kriittistä tarkastelua. Valtaosa haastateltavista ei esimerkiksi 

kertonut työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyneistä haasteista tai kuvannut 

kokeneensa seksuaalista häirintää ongelmaksi. Nykyperspektiivistä katsottuna 

naistoimittajien kaksoistaakkaan ja toimitusten seksuaalissävytteiseen ilmapiiriin 

liittyi 1960- ja 1970-luvulla kuitenkin selkeitä epäkohtia. Muistelupuheessa epä-

kohdat nähtiin kuitenkin yleensä rakenteellisina tekijöinä, kuten kysymyksinä 

palkkauksesta ja uralla etenemisestä. 

Tasa-arvo tarkoitti 1960- ja 1970-lukujen toimittajille ennen kaikkea mahdol-

lisuuksien tasa-arvoa, jossa tasa-arvoisuuden katsottiin toteutuneen silloin, kun 

naisilla ja miehillä oli yhtäläiset mahdollisuudet toimia ammatillisella kentällä. 

Toimittajakunnan kokemukset tukevat teatteriohjaajia tutkineen Hanna Suutelan 

päätelmää, jonka mukaan 1970-luvun tasa-arvokeskustelussa huomio kiinnitettiin 

naisiin joukkona, ei yksilöinä2221. Mahdollisuuksien tasa-arvoa tavoiteltiin toisin 

sanoen työmarkkinoilla ja perheen arjessa, kun taas naisten oikeuksiin liittyneet 

erityiskysymykset, kuten seksuaalinen häirintä eivät olleet vielä nousseet tasa-

arvokäsityksen keskiöön. Tutkimuksen tulokset noudattavat myös televisiotoimit-

tajia tutkineen Jane Arthursin huomiota, jonka mukaan naistoimittajien määrän 

kasvu ei yksinään riitä muuttaman mediasisältöjä, vaan siihen tarvitaan poliittises-

ti tiedostavia naistoimittajia2222. Vastaavasti suomalaisissa 1960- ja 1970-lukujen 

toimituksissa naisten määrän lisääntyminen ei yksinään riittänyt, sillä ammatti-

kunnan sukupuoleen sidottujen käytäntöjen kriittinen tarkastelu olisi edellyttänyt 

sukupuolipoliittisesti tiedostaneita naistoimittajia. 

5.3 Yhteenveto 

Aatehistorioitsija Katriina Honkanen on kritisoinut varhaista naishistoriantutki-

musta siitä, että sen tutkimuskohteissa korostui tasa-arvon etsiminen menneestä. 
                                                        
2220 Haastattelu numero 10, nainen. 
2221 Suutela 2005, 204–205. 
2222 Arthurs 1994, 100. Ks. myös Claringbould et al. 2004, 717. 
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Honkasen mukaan tasa-arvoideologiaan pohjaava tutkimus kirjoitti naisten histo-

riaa miehisen normin näkökulmasta ja pohjasi heteroseksuaaliseen ihmiskäsityk-

seen.2223 Myös laajempi tasa-arvotutkimukseen kohdistunut kritiikki on nostanut 

esiin samoja teemoja. Naisten ja miesten yhtäläisten mahdollisuuksien korostami-

sen on pelätty häivyttävän sukupuolieron naisten vahingoksi ja uusintavan suku-

puolittuneita valtarakenteita.2224 Muistitiedon kohdalla huolenaiheiden listaan 

voidaan lisätä tutkijan ja informanttien väliset käsitteelliset erimielisyydet siitä, 

mitä tasa-arvo on. 

Kansatieteilijä Katherine Borlandin mukaan feministinen muistitietotutkimus 

on lähtökohtaisesti ristiriitaista. Yhtäältä tutkijat pyrkivät nostamaan esiin men-

neisyyden naisten äänen, toisaalta heidän feministinen tiedonintressinsä saattaa 

olla ristiriidassa näiden naisten oman kokemuksen kanssa.2225 Tämän tutkimuksen 

tarkoituksena ei ole ollut yksinomaan nostaa esiin naistoimittajien ääntä, vaan 

analysoida sukupuolelle ammattikunnassa annettuja merkityksiä. Analyysini toi-

mittajien tasa-arvopuheesta saa kuitenkin kysymään Borlandia mukaillen: mitä 

meidän tulisi ajatella, kun tutkija ja haastateltava ovat eri mieltä? 

Analyysissäni kiinnitin toimittajien tasa-arvopuheen suomalaiseen sukupuo-

likulttuuriin, joka korostaa sukupuolten neutraaliutta. Tulkinta syntyi suomalaisen 

työelämätutkimuksen kehikossa. Eri alojen tutkijat ovat osoittaneet, että sukupuo-

len sijaan naisten työssä onnistumisen kokemuksia määrittävät heidän kykynsä 

toimia osana vallitsevaa työskentelykulttuuria. 1960- ja 1970-lukujen toimittajien 

kokemuksissa esiintynyt näkemys alan sukupuolineutraaliudesta selittyi kuitenkin 

myös sukupuolten samuutta korostaneella tasa-arvokäsityksellä. Suomalaisen 

sukupuolikulttuurin ohella toimittajien kokemukset tulivatkin ymmärrettäviksi 

oman aikansa ajattelumallien valossa. Sukupuolten samuuden ihanne siirtyi 2000-

luvun alussa tehtyyn muistelutyöhön, vaikka suomalainen tasa-arvokäsitys kehit-

tyi samanaikaisesti erojen tunnistamisen ja syrjinnän estämisen suuntaan2226. 

Menneisyyden ammatti näyttäytyikin toimittajille yhä edelleen tasa-arvoisena, 

vaikka epäkohtia tunnistettiin niin palkkauksessa kuin uralla etenemisessä. 

Muistelutilanteessa lähtöoletukseni työelämän tasa-arvon toteutumisen eh-

doista ja informanttien käsitykset tasa-arvon toteutumisesta kohtasivat yhtäläisten 

mahdollisuuksien osalta. Se, mitä tulkitsimme yhtäläisiksi mahdollisuuksiksi, 

poikkesi kuitenkin toisistaan. Informanttien kokemuksissa yhtäläiset mahdolli-

                                                        
2223 Honkanen 1997, 4–5, 10. 
2224 Kantola et al. 2012, 8. 
2225 Borland 1998, 321. 
2226 Ks. esim. Pylkkänen 2012, 66–69. 
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suudet tarkoittivat sitä, että naisilla ja miehillä oli mahdollisuus tehdä samoja 

töitä. Omassa tulkinnassani tämä ei kuitenkaan vielä riittänyt ammattikunnan 

tasa-arvoisuuden osoitukseksi. Kysymällä, miten informantit kertoivat menneestä, 

oli mahdollista päästä kiinni niihin merkityksiin, joista muistelijat itsekään eivät 

olleet tietoisia2227. Tulkinta ei kuitenkaan jättänyt juurikaan tilaa toimittajien 

omalle äänelle. Vaikka tasa-arvopuheen taustalta on paikannettavissa sitä ohjan-

neita puhetapoja, ei voida unohtaa, että 1960- ja 1970-luvulla samojen työtehtävi-

en suorittaminen on voinut riittää kokemukseen mahdollisuuksien tasa-arvosta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2227 Ks. esim. Kalela 2006, 84; Peltonen 2006, 111; Ukkonen 2006, 183–184. 
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6 Sukupuoli suomalaisissa toimituksissa 

Tämän tutkimuksen johdannossa esittelin butlerilaisen sukupuolikäsityksen silmä-

laseina, jotka ovat avanneet mahdollisuuden katsoa aineistoa uusin silmin. En ole 

hyödyntänyt Judith Butlerin performatiivisuuden ajatusta sellaisenaan, eli en ole 

etsinyt aineistostani suoranaisesti niitä tekoja ja esityksiä, joilla menneisyyden 

nais- ja miestoimittajat ovat sukupuolta toistaneet. Sen sijaan olen nähnyt toimit-

tajien ammatillisen kulttuurin valtasuhteena, jossa käsityksiä toimittajuudesta 

sekä sukupuolen kytkeytymisestä siihen on tuotettu. 

Tutkimuksen ajallinen rajaus ajoittuu murrosvaiheeseen, jonka aikana suku-

puolen ja toimittajuuden sidokset asettuivat uuteen asentoon. Tutkitun ajanjakson 

ensimmäisinä vuosina, 1960-luvun alussa, toimittajien ammatillisella kentällä oli 

vielä varattu selkeästi omat paikkansa nais- ja miestoimittajille. Naistoimittajia ei 

nähty tasaveroisina toimittajina mieskollegoidensa rinnalla, vaan he olivat täyden-

täjiä, jotka toivat journalismiin sukupuoleensa sidotun näkökulman. 1960-luvulla 

alkanut ja vuosikymmenten taitteessa kiihtynyt naistoimittajien määrän kasvu teki 

tämänkaltaisen ajattelun kuitenkin kestämättömäksi. Ammattikunnassa alettiin 

korostaa toimittajien sukupuolineutraaliutta ja 1970-luvun alkuun mennessä oli 

siirrytty puhetapaan, jossa suomalainen toimittajakunta nähtiin kansainvälisesti 

vertailtuna tasa-arvoisimpana. 

Toimittajan sukupuolineutraaliuden korostaminen ja siitä juontunut tasa-

arvopuhe eivät olleet neutraaleja tekoja, sillä ne ylläpitivät vallinnutta kulttuuria 

antamatta tilaa maskuliinisesti alun perin määrittyneiden käytäntöjen muuttumi-

selle. Vaikka sukupuolieron tekeminen muuttui näkymättömämmäksi, alan suku-

puolilogiikka rakentui edelleen kahtiajaon varaan. Sukupuoli muuttui toimittaja-

naisilla kiusalliseksi ”vaivaksi”, josta ei enää puhuttu suoraan, mutta joka vaikutti 

toimituksissa arjen käytäntöihin. Toimitushierarkian kehittyessä aiempaa moni-

polvisemmaksi erillään pitäminen siirtyi uusille alueille: miestoimittajien valloit-

taessa erikoistoimittajien ja päällikkötoimittajien vakanssit, avautui uutistoimitta-

jan työ naisille. Samanaikaisesti sukupuolten kahtiajakoon tuli epäyhtenäisyyttä. 

Yhtäältä naistoimittajat saattoivat tehdä miesten rinnalla töitä kotimaan reportte-

reina, jolloin toimenkuvaan kuului myös maskuliinisemmin määrittyneitä tehtä-

viä, kuten onnettomuuksista raportoiminen. Toisaalta erottelua tehtiin niin talous-, 

politiikan-, ulkomaan- kuin urheilu-uutisoinninkin alueilla. Yhteisenä nimittäjänä 

kolmella ensin mainitulla osa-alueella toimi ammatillinen status, jonka vahvistu-

minen teki niistä miesten aloja. Toisin sanoen sukupuolilogiikka ei toiminut yk-
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sinomaan maskuliinisuus–feminiinisyys-akselilla, vaan ennen kaikkea se oli kyt-

köksissä ammatilliseen valtaan, joka nähtiin maskuliinisena. 

Alalle tulleet naistoimittajat omaksuivat etenkin uutistoimituksissa vallinneet 

toimintatavat, sulautuivat ammatilliseen kulttuuriin, sitä juurikaan kyseenalaista-

matta. Osaltaan kyse oli siitä, että toimittajanaiset olivat uutistoimittajina edelleen 

selkeänä vähemmistönä, vaikka sukupuolten määrällinen suhde tasoittuikin. Sen 

sijaan aikakauslehtipuolella osa toimittajanaisista aloitti jo 1960-luvulla keskuste-

lun ammatin epätasa-arvoisista käytännöistä. Kritiikin kohteeksi nousivat naisten 

ja miesten palkkaerot, mutta myös kysymys naisten uralla etenemisen esteistä. 

Keskustelun terävin kärki laimentui kuitenkin 1970-luvulle tultaessa, mitä selittää 

kaksi tekijää. Yhtäältä Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liiton liittyminen 

Suomen Sanomalehtimiesten Liiton jäsenyhdistykseksi siirsi ammatillisen kes-

kustelun SSL:n tasolle. Toisaalta yksittäisten toimittajien omalla äänellään esittä-

mä kritiikki peittyi tämän seurauksena tasa-arvokeskustelun institutionalisoitumi-

sen alle. Ammattiala noudattelikin yhteiskunnassa laajemmin tapahtunutta kehi-

tystä, jonka seurauksena 1960-luvun järjestöpohjainen roolikeskustelu muuttui 

1970-luvulla neuvotteluksi sukupuolten asemaa parantaneista laeista ja asetuksis-

ta. 

Neuvottelua maskuliinisella toimittajakuvalla 

Edellä kuvattu tarjoaa ainoastaan yhden näkökulman toimittajan ammatin suku-

puolittuneisuuteen ja siinä tapahtuneisiin muutoksiin. Aikalaisteksti- ja arkistoai-

neistoon pohjautuva tulkinta saa uusia vivahteita, kun sitä täydennetään toimitta-

jina työskennelleiden naisten ja miesten omilla kokemuksilla eli tässä tapauksessa 

muistitiedolla. Varsin suoraviivaiselta näyttänyt kertomus muuttuukin areenaksi, 

jossa yksittäisillä toimijoilla on ollut mahdollisuus sekä uusintaa että haastaa 

sukupuoleensa liittyneitä ennakkokäsityksiä. Erilaisten aineistojen yhdistäminen 

onkin tässä tutkimuksessa avannut näkemään paitsi ammattikunnan rakenteissa ja 

yhteiskunnan yleisissä asenteissa tapahtuneet muutokset myös yksittäisten toimit-

tajien mahdollisuuden käydä neuvottelua sukupuolensa mukaisista paikoista. 

Etenkin vanhemmissa feministisen mediatutkimuksen alan julkaisuissa toi-

mittajan ammatti nähtiin naisia sortaneena rakenteena, joka pakotti heidät luopu-

maan perhe-elämästä ja muuttumaan mieskollegoidensa kaltaisiksi. En ole pyrki-

nyt kyseenalaistamaan tutkimuksellani niitä rakenteellisia ja yhteiskunnan yleisis-

sä asenteissa vallinneita esteitä, jotka asettivat myös 1960- ja 1970-lukujen Suo-

messa haasteita naistoimittajien työskentelylle. Tutkimukseni aineistossa toimitta-
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jan ammatti ei ole kuitenkaan näyttäytynyt suoraviivaisesti toimittajanaisia alista-

neena, ja olen osoittanut, ettei toimittajanaisia tulisi tarkastella homogeenisena 

ryhmänä sen paremmin kuin toimittajamiehiäkään. Vaikka ajan toimittajakuva oli 

maskuliininen, kyse oli ideaalista, jonka kanssa niin naiset kuin miehetkin kävivät 

neuvottelua. 

Yhtäältä ammatissa toimi naisia, jotka saavuttivat arvostetun aseman urallaan 

ja etenivät jopa päätoimittajiksi. Toisaalta etenkin nuoret, vasta alalle tulleet nai-

set asemoituivat toimituksissa usein ahkeriksi puurtajiksi, jotka saattoivat joutua 

kantamaan osan mieskollegoilleen kuuluneesta vastuusta. Toimittajanaisilla ei 

ollut myöskään yhtä yhteistä kokemusta miesvaltaisessa työyhteisössä toimimi-

sesta, vaan kokemusten kirjo vaihteli viittauksista alalta pois siirtyneistä ammatin 

omakseen tunteneisiin. Naistoimittajat eivät myöskään tunteneet automaattisesti 

solidaarisuutta toisiaan kohtaan. Siinä missä yksi edisti naisten asemaa ammatissa 

nostamalla esiin sukupuolten välisiä epäkohtia tai palkkaamalla toimitukseen lisää 

naisia, toinen saattoi jarruttaa toimittajanaisten asemaa pyrkiessään estämään 

yksittäisten naistoimittajien nousemisen esiin suuremmasta massasta. Naistoimit-

tajien tavoin myöskään kaikki miestoimittajista eivät sopineet vallinneeseen toi-

mittajaihanteeseen, vaan kävivät neuvottelua sen kanssa eri tavoin. Yksi saattoi 

olla alkoholin suhteen absolutisti, toinen edisti naistoimittajien etenemistä ural-

laan, kun taas kolmas piti tiukasti kiinni ammatin miesvaltaisesta perinteestä esi-

merkiksi käyttäytymällä seksistisesti naiskollegoitaan kohtaan. Erona toimittaja-

naisiin oli kuitenkin se, että maskuliinisuudellaan neuvottelua käyneet miehetkin 

edustivat viime kädessä toimittajan normina nähtyjä miestoimittajia. 

Tarkasteltaessa lähemmin vallinneen toimittajakuvan kanssa käytyjä neuvot-

teluja havaitaan niin nais- kuin miestoimittajienkin kokeilleen sen rajoja pääsään-

töisesti kahdella tavalla. Yhtäältä haastaminen saattoi tarkoittaa pyrkimyksiä 

muuttaa vallinneita ammatillisia käytäntöjä, kuten oli niiden naistoimittajien koh-

dalla, jotka kyseenalaistivat esimerkiksi ajalle tyypilliset kosteat infotilaisuudet. 

Naistoimittajat eivät olleet kuitenkaan ainoita käytäntöjen haastajia, sillä myös 

nuoren polven miestoimittajat herättelivät ammattikuntaa uudenlaisilla näkemyk-

sillään journalismista ja sen tekemisen tavoista. Haastamisessa saattoikin olla 

kyse eri toimittajapolvien välillä vallinneista journalismikäsityksen eroista, jotka 

osaltaan vaikuttivat myös ammatin sukupuolittumisen tapoihin. Esimerkkinä tästä 

voidaan pitää toimittajien alkoholinkäyttöä. Se muuttui tutkimuksen kohteena 

olleiden vuosikymmenten kuluessa toimittajakuvaan olennaisesti kuuluneesta 

lieveilmiöstä havaituksi ongelmaksi, johon alettiin kiinnittää huomiota. Ammatti-
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kunnan raitistumisen myötä myös yksi ammattialan maskuliinisuutta tuottaneista 

piirteistä menetti merkitystään. 

Toisaalta vallinneiden käytäntöjen haastaminen saattoi tarkoittaa liikkumista 

feminiinisyyden ja maskuliinisuuden välillä. Naistoimittajat saattoivat esimerkiksi 

kieltäytyä heille tarjotusta roolista naisaiheiden tekijöinä, ja vastaavasti miestoi-

mittajat tekivät töitä naisten aiheiksi miellettyjen teemojen parissa. Toisin sanoen 

toimittajat ylittivät tällöin journalismin sukupuolilogiikkaa ylläpitäneen kahtiaja-

on, jossa naiset ja miehet asemoituivat tutkittuina vuosikymmeninä vielä selkeästi 

eri tavoin journalismin tekijöinä. Naistoimittajien kohdalla liikettä arvostetumpien 

aihepiirien pariin on aiemmissa tutkimuksissa selitetty pyrkimyksillä lisätä omaa 

ammatillista arvostusta. Aineistoni perusteella tämä oli kuitenkin ainoastaan yksi 

puoli asiasta, sillä naistoimittajat myös kokivat mieskollegoidensa kanssa yhte-

näisen työnkuvan itselleen mielekkäämmäksi. Yhtäältä kyse oli mukautumisesta 

vallinneeseen ammatilliseen kulttuuriin, toisaalta itsensä toteuttamisesta tavalla, 

joka rikkoi perinteisesti naiselta odotettua käyttäytymistä. 

Oman aikansa ja etenkin toimittajakunnassa vallinneen sukupuolikäsityksen 

haastaminen nousi aineistossa esiin yksittäisinä säikeinä laajemman kertomuksen 

kudelmassa. Haastamisen vastinparina kertomuksissa nousivat esiin ne käytännöt, 

jotka uusinsivat sukupuolten kahtiajakoa tuottaneita mekanismeja. Toimittajien 

kokemukset kertovatkin eri tavoin siitä neuvottelusta, jota yksittäiset toimittajat 

ovat käyneet ammatillisella kentällä. Vaikka naistoimittajien määrän lisääntymi-

nen ei muuttanut merkittävästi ammatillisia käytäntöjä, sukupuolijakauman tasoit-

tuminen avasi aiempaa enemmän mahdollisuuksia yksittäisille toimittajille. Kär-

jistäen voidaankin sanoa ammatissa olleen yhtä monta maskuliinisuuden ja femi-

niinisyyden mallia kuin oli toimittajia. 

Näkökulmana mahdollisuus 

Tutkimuksen keskeisenä lähtökohtana on ollut huomion kiinnittäminen aikakau-

teen, jolloin naiset siirtyivät aiempaa suuremmassa määrin osaksi miesvaltaista 

toimittajakuntaa. Tätä organisaatiotutkimuksen piirissä usein toistunutta näkö-

kulmaa on kuitenkin tarkasteltu siirtämällä katse menneisyyteen. Mitä historian 

alaan kuuluva tutkimus toimittajan ammatista ja sukupuolesta voi tarjota laajem-

minkin työelämää ja sen sukupuolittuneita käytäntöjä käsittelevälle tutkimusken-

tälle? 

Tutkimuksen ajallinen perspektiivi on näkemykseni mukaan auttanut tarkas-

telemaan työelämää osana ympäröivää yhteiskuntaa, jolloin maskuliiniseksi mää-
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rittyvä ammatillinen kulttuuri ei näyttäydykään enää yksinomaan pakottavana 

rakenteena. Vaikka aineisto osoittaa tiettyjen epätasa-arvoa tuottaneiden käytäntö-

jen säilyneen muuttumattomina, ammattiala tarjosi naisille myös mahdollisuuksia. 

Toimittajina naiset saattoivat venyttää heiltä sukupuolen perusteella odotetun 

käyttäytymisen rajoja. Esitänkin, että sukupuolta ja ammatteja käsittelevät tutki-

mukset hyötyisivät näkökulman kääntämisestä. Olisi kysyttävä, mikä sai naiset 

hakeutumaan miesvaltaisille aloille ja pysymään siellä. 

Suomalaiset naistoimittajat eivät olleet 1960- ja 1970-luvulla tasaveroisia 

mieskollegoidensa kanssa, sillä heidän urallaan oli sukupuolesta johtuneita estei-

tä. Keräämässäni muistitietoaineistossa esteet peittyivät kuitenkin lähes kategori-

sen ammattialan tasaveroisuutta korostaneen puheen alle. Vaikka haastatellut 

toimittajat viittasivat etenkin palkkauksen ja uralla etenemisen esteisiin, ammat-

tiin kuului heidän muistikuvissaan elementtejä, jotka tekivät toimittajan työn 

mielekkääksi. Toisin sanoen ammatti sisälsi sellaisia motivoivia tekijöitä, kuten 

työn itsenäisyys ja vaihtelevuus sekä mahdollisuus ammatillisen segregaation 

rajan ylittämiseen, että ne näyttäytyivät aineistossa merkittävämpinä kuin suku-

puolten epätasa-arvoa tuottaneet käytännöt. Onkin perusteltua olettaa sukupuoles-

ta aiheutuneiden hankaluuksien pysyneen tutkimuksen kohteena olleilla toimitta-

janaisilla siedettävissä raameissa, mikä sai heidät pysymään alalla. Ammattialan 

sitominen historialliseen kontekstiinsa selittää myös sitä, miksi kasvanut naistoi-

mittajakunta ei muuttanut merkittävästi ajan ammatillista kulttuuria tai pyrkinyt 

muodostamaan sille ainakin jonkinlaista vastakulttuuria. 

Pitäisikö toimittajanaisia sitten syyttää väärästä tietoisuudesta eli kyvyttö-

myydestä nähdä sukupuolesta aiheutuneita ongelmia? Näkemykseni mukaan ei, 

mutta ammatin naisille avaamia mahdollisuuksia ei voida pitää ainoana sukupuol-

ta hiljentäneenä tekijänä. Sukupuoli peittyi 1960- ja 1970-lukujen Suomessa myös 

kolmen muun eroa tuottaneen kategorian alle, joita olivat ikäpolvi, poliittinen 

kanta ja koulutustausta. Kaikki kolme jakoivat toimittajakuntaa leireihin, jotka 

ylittivät sukupuolijaon, mutta ikä selittää osaltaan myös naistoimittajien koke-

muksia sukupuolensa mukaisena ryhmänä. Nuoret, vasta alalle tulleet toimittajat 

eivät tutkittuina vuosikymmeninä olleet vielä ehtineet lyödä päätään lasikattoon 

tai kokea palkkakehityksensä jämähtäneen mieskollegoiden edetessä urallaan, 

minkä takia sukupuolieroa oli vaikea tavoittaa myöskään haastattelutilanteissa. 

Toisaalta vanhemmissa muisteluaineistoissa esiintyneet selkeämmät kannanotot 

naistoimittajien asemasta ammattikunnassa antavat viitteitä siitä, että tasa-

arvoisuuspuhe oli tehnyt tehtävänsä. 
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Toimittajanaisten kokemuksissa ja suhtautumisessa sukupuoleen oli muiste-

lukerronnassa kuitenkin eroja. Vaikka useimmat informanteista kokivat, ettei 

naiseus ollut vaikuttanut heidän mahdollisuuksiinsa työskennellä toimittajina, osa 

heistä kertoi myöhemmin huomanneensa sukupuolen vaikutukset. Ainoastaan 

muutama informantti oli kuitenkin kokenut feministisen herätyksen, ja sukupuo-

len vaikutuksista kerrottiin luetun kirjallisuuden, ei omakohtaisten kokemusten 

kautta. Toisin sanoen omissa kokemuksissa ammatti näyttäytyi edelleen tasa-

arvoisena, vaikka sukupuolen tiedostettiinkin tutkimusten mukaan erotelleen 

toimittajia. Toisaalta myös niiden muistelijoiden, jotka kertoivat sukupuolestaan 

johtuneista esteistä ja haasteista työurallaan, oli hankaluuksia saada sukupuolesta 

otetta. Oman aikansa työyhteisöissä heillä ei ollut juurikaan ollut keinoja vaikut-

taa sukupuolesta johtuneisiin epäkohtiin, mistä johtuen omat kokemukset olivat 

saattaneet painua taka-alalle. Syrjintätapaukset myös näyttäytyivät usein yksittäi-

sinä kokemuksina, eivät ammattikunnassa vallinneen kulttuurin ja sen ylläpitämi-

en käytäntöjen seurauksina. Paikoitellen sukupuoleen sidotut käytännöt tulivatkin 

selkeämmin esiin miesvastaajien reflektoidessa ammatillista menneisyyttään, 

vaikka tutkimuksessa naisten on todettu olevan yleensä miehiä tietoisempia suku-

puolesta. 

Moninaisen aineiston anatomia 

Olen tutkimuksessani osoittanut eri joukkoviestimissä vallinneita eroja esimerkik-

si naisten uralla etenemisessä. Päähuomio on kuitenkin ollut siinä laajemmassa 

kehyksessä, jonka puitteissa toimittajat työskentelivät. Tähän olen pyrkinyt ai-

neistolla, joka kattaa koko suomalaisen mediakentän sekä maantieteellisesti koko 

Suomen. Onkin perusteltua kysyä, onko aineiston moninaisuus peittänyt jotakin 

alleen. 

Eri tiedotusvälineistä ja maan eri osissa työskennelleistä toimittajista koostu-

nut aineisto on osoittanut suhtautumisessa toimittajan sukupuoleen olleen enem-

män yhteneväisyyksiä kuin eroja. Niin sanomalehdissä, sähköisissä viestimissä 

kuin aikakauslehdissäkin toimittajan sukupuoli asemoi hänet joko kaikkiin tehtä-

viin kykeneväksi mieheksi tai näennäisen tasaveroiseksi naistoimittajaksi, joka 

kuitenkin kohtasi urallaan rajoitteita. Toisin sanoen toimittajanainen näyttäytyi 

poikkeuksena miestoimittajan normista niin perinteikkäissä sanomalehden toimi-

tuksissa kuin vasta perustetussa Yleisradion television uutistoimituksessakin. 

Vastaavasti ammatilliseen kulttuurin sisältyi eri joukkoviestimissä yhteneviä piir-

teitä, kuten ronski kielenkäyttö. Mediakanavan sijaan työskentelykulttuureja erot-
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tivatkin todennäköisemmin esimerkiksi toimituksen käytössä olleet ajalliset re-

surssit, jotka asettivat rajoituksensa vaikkapa alkoholipitoisille infoille. 

Mistä eri joukkoviestimissä vallinnut yhtenäisyys johtui? Yhtenä selityksenä 

on se, että etenkin 1960-luvulla toimittajan prototyyppi oli miespuolinen sanoma-

lehdentoimittaja eli sanomalehtimies, kuten ajan termi kuului. Yhtäältä kyse oli 

lukumäärällisistä eroista, sillä niin aikakauslehdentoimittajat kuin radio- ja televi-

siotoimittajatkin muodostivat selkeästi sanomalehdentoimittajia pienemmän ryh-

män. Enemmän kyse oli kuitenkin siitä, että sanomalehdistöön sisältyi perinteik-

käimpänä mediana sellaista arvovaltaa, joka nuoremmilta medialajeilta puuttui. 

Tämä näkyi muun muassa keskusteluissa eri toimittajaryhmien liittymisestä Suo-

men Sanomalehtimiesten Liittoon, mikä etenkin radio- ja televisiotoimittajien 

osalta herätti vahvoja mielenilmauksia. Tätä taustaa vasten ei olekaan ihme, että 

vallinnut kulttuuri kehittyi myös aikakauslehdissä ja sähköisissä viestimissä sa-

nomalehdistössä muotoutuneiden käytäntöjen pohjalle. Yleisradion osalta tätä 

vahvisti myös se, että valtaosa yhtiöön 1960-luvulla palkatuista toimittajista siir-

tyi esimerkiksi televisiouutisiin joko lehdistöstä tai suoraan koulunpenkiltä Yh-

teiskunnallisen Korkeakoulun radio- ja televisiotyön linjalta. 

Aineiston moninaisuus on ollut edellytys ammatin sukupuolittuneiden käy-

täntöjen valottamiseen niiden eri kulmista. Nimenomaan eri aineistoista kerätyt 

yksittäiset tiedonsirpaleet ovat synnyttäneet kokonaisymmärryksen siitä, miten 

sukupuoli 1960- ja 1970-lukujen suomalaisissa toimituksissa toimi. Painoarvol-

taan aineistot ovat kuitenkin erilaisia. Historiantutkimuksessa perinteisesti koros-

tuneet arkistolähteet eivät nousseet tässä tutkimuksessa keskeiselle sijalle, vaan 

ammattikunnan menneisyyttä oli jäljitettävä ennen kaikkea muistitiedon ja aika-

laistekstiaineistojen avulla. Eri aineistotyyppien merkitys on kuitenkin vaihdellut 

luvuittain ja aineistojen lukemisen tavat ovat noudattaneet näitä vaihteluita. Esi-

merkiksi ajatus muistitiedosta nykyhetkessä käytynä neuvotteluna menneisyyden 

tulkinnoista on korostunut tutkimuksen viimeisessä alaluvussa, kun taas työn 

toinen pääluku on edellyttänyt huomion kiinnittämistä määrälliseen analyysiin. 

Moninaiset tarkastelukulmat tarkoittavat myös sitä, etteivät tutkimuksen te-

maattiset osiot ole keskenään yhteismitallisia. Pääluvuissa 2–4 analysoin naistoi-

mittajien lukumäärässä tapahtunutta kehitystä ja sen vaikutusta ammatilliseen 

kulttuuriin ja ammatin käytäntöihin. Luvut ovat itsenäisiä kokonaisuuksiaan, 

mutta niitä yhdistää kysymys siitä, miten ammatin sukupuolirakenteessa tapahtu-

nut muutos ilmeni toimitusten arjen käytännöissä. Analyysi kiteytyy työn viimei-

sessä käsittelyluvussa, jossa kysytään tasa-arvon käsitteen avulla, mistä tämä 

kaikki johtui. 
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                                                                 *** 

 

Väitöstutkimuksen kirjoittaminen on ollut monivaiheinen prosessi, jonka kuluessa 

ymmärrys sukupuolen merkityksistä toimittajan ammatissa on kasvanut vähitel-

len. Tätä työtä ei olisi syntynyt ilman informanttejani, jotka avasivat kokemuk-

sensa ja muistikuvansa kysymyksilleni. Heitä kuuntelemalla opin huomaamaan, 

että annoimme sukupuolelle erilaisia merkityksiä. Etsiessäni menneisyydestä 

kokemuksia sukupuolten eroista, jouduin kohtaamaan näkemykset, joissa koros-

tettiin sukupuolten samuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia. 

Tutkimuksessani olen pyrkinyt kunnioittamaan informanttieni kokemusta, 

mutta kysymään samalla, miksi sukupuolelle ei näyttänyt löytyvän sijaa heidän 

muistikuvissaan. Informanttien kuunteleminen ei toisin sanoen estänyt tarkaste-

lemasta kriittisesti niitä käytäntöjä, jotka lähdeaineistossani kytkeytyivät suku-

puoleen. Haastattelujen lukeminen rivien väleistäkin ja niiden täydentäminen 

muulla lähdeaineistolla paljasti käytäntöjä, jotka osoittivat sukupuolella olleen 

merkitystä myös 1960- ja 1970-lukujen suomalaisissa toimituksissa. Työni tavoit-

teena on ollut tuoda esiin nämä molemmat puolet: yhtäältä käytännöt ja rakenteet, 

joissa naistoimittajuus näyttäytyi edelleen poikkeamana toimittajan normista, 

toisaalta arvostaa kokemuksia, joissa ammattiala näyttäytyi tasa-arvoisena. 
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Liitteet 

Liite 1. 

 

Toimittajan ammatti ja sukupuoli 1960- ja 1970-lukujen Suomessa 

 

Naistoimittajien lukumäärä on kasvanut Suomessa tasaisesti toisesta maailmanso-

dasta lähtien ja ammattikunta on muuttunut miesvaltaisesta niin kutsutuksi tasa-

painoiseksi ammatiksi. Näennäisestä tasa-arvoisuudesta huolimatta ammattikunta 

on sisäisesti sukupuolittunut. 

Väitöskirjatutkimuksessani etsin syitä suomalaisen mediamaailman sukupuo-

littuneisuuteen analysoimalla toimitusten sisäisiä valtarakenteita. Keskityn tutki-

muksessa vuosien 1965 ja 1975 väliseen aikaan, jolloin käsitteet nainen ja mies 

saivat suomalaisessa yhteiskunnassa käydyn tasa-arvokamppailun myötä uuden-

laisia merkityksiä. 

Etsin kirjoituksia toimittajina 1960- ja 1970-luvuilla eri tiedotusvälineissä 

(sanoma- ja aikakauslehdet, televisio ja radio sekä yhteisö- ja asiakaslehdet) työs-

kennelleiltä naisilta ja miehiltä. Toivon kirjoituskutsun tuottavan sekä henkilökoh-

taisista työhistorioista nousevia yksittäisiä esimerkkejä että laajemmin nais- ja 

miestoimittajien välisiä suhteita sekä naistoimittajien asemaa käsitteleviä kirjoi-

tuksia. 

Kirjoitukset saavat olla muodoltaan vapaita, mutta ne voivat käsitellä muun 

muassa seuraavia teemoja: 

– nais- ja miestoimittajien väliset suhteet 

– sukupuolen merkitys toimittajan työssä 

– mahdolliset syrjintäkokemukset 

– nais- ja miestoimittajien palkat 

– ammatissa etenemisen mahdollisuudet 

– toimitusten työympäristö 

– oma/ammattikunnan suhde 1960- ja 1970-lukujen sukupuolijärjestelmän 

murrokseen 

Kirjoituksia käytetään väitöskirjatutkimuksessa nimettöminä. Tutkimuksen val-

mistumisen jälkeen aineistot luovutetaan kirjoittajien suostumuksella Suomalai-

sen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistoon Helsinkiin. Mikäli kirjoittaja ei 

halua kirjoitustaan tallennettavan arkistoon, se jää tutkijan haltuun. 
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Kirjoitukset pyydetään lähettämään allekirjoittaneelle joko sähköisesti tai 

postitse 31.5.2008 mennessä. Lisätietoja voi kysyä allekirjoittaneelta, joka vastaa 

mielellään sekä kirjoituskutsua että itse tutkimusta koskeviin kysymyksiin. 

Vastaajille jaetaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapalkintoja. 

 

Yhteystiedot: 
FM Heidi Kurvinen 

Historian laitos 

PL 1000 

90014 Oulun yliopisto 

puh: 040-513 1738 / (08) 553 3329 

s-posti: heidi.kurvinen@oulu.fi 
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KIRJOITUSOHJEET 
 
Kirjoita itsesi näköinen muisteluteksti 

– suomeksi tai ruotsiksi 

– tavalliselle A4-arkille vain paperin toiselle puolelle. Jätä vasempaan reunaan 

n. 4 cm marginaali. 

– käsin, kirjoituskoneella tai tietokoneella 

Kirjoita erilliselle liuskalle 

– henkilötiedot: nimi, koulutus ja ammatti (myös entiset), syntymäaika ja -

paikka, osoite ja muut yhteystiedot. 

– allekirjoitettu suostumuksesi siihen, että aineisto arkistoidaan nimelläsi Suo-

malaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistoon tutkimuskäyttöä var-

ten sekä esitä mahdolliset käyttörajoitukset 

tai 

– ilmoitus siitä, että aineistoa ei saa tallentaa nimelläsi Suomalaisen Kirjalli-

suuden Seuran kansanrunousarkistoon 

– oletko käytettävissä mahdolliseen haastatteluun kirjoituksesi pohjalta 

 
Halutessasi voit liittää kirjoituksen mukaan myös alkuperäisaineistoja kuten 
valokuvia, lehtileikkeitä tai kirjallista aineistoa 

– merkitse selvästi, pitääkö alkuperäisaineistot palauttaa vai ei. Palautettavista 

aineistoista otetaan tarvittaessa valokopiot. 

– kirjoita erilliselle paperille mahdollisimman tarkkaan aineistoon liittyvät 

tiedot kuten lehtileikkeen ilmestymisajankohta ja -paikka, valokuvassa esiin-

tyvien henkilöiden nimet ja kuvausajankohta ja niin edelleen 

– älä kiinnitä valokuvia mihinkään, voit lähettää myös koko albumin 

– merkitse erilliselle paperille kenen aineistosta on kysymys 

– voit myös kertoa mahdollisista kuvista ja kirjallisista aineistoista, joita voit 

lähettää erikseen kopioitavaksi 

 
Jos äänität omaa puhettasi tai haastattelet toista henkilöä 

– puhu nauhan alkuun haastatteluaika ja -paikka, haastattelijan ja haastateltavan 

henkilötiedot sekä kysy haastateltavalta suostumus aineiston tallentamiseen 

tutkimuskäyttöä varten 
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– kirjoita samat tiedot kasetin koteloon ja erilliselle paperille lyhyt kuvaus nau-

han sisällöstä 

– toimita nauhan mukana myös allekirjoitettu kirjallinen suostumus, jolla annat 

luvan aineiston tallentamiseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansan-

runousarkistoon 

– vältä valmiiksi kirjoittamasi tekstin ääneenlukua, lähetä silloin itse teksti 

 
Lähetä kirjoituksesi 31.5.2008 mennessä osoitteeseen  
Heidi Kurvinen 

Historian laitos 

PL 1000 

90014 Oulun yliopisto 

tai 

sähköpostitse: heidi.kurvinen@oulu.fi 
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Liite 2. 

 

TUTKIMUSTA VARTEN TEHTYJEN TEEMAHAASTATTELUJEN 

RUNKO 

 

1. Toimittajatausta 

a) alalle päätyminen 

b) ammatillisen uran vaiheet 

2. Toimittajana 1960- ja 1970-luvulla 

c) työn luonne ja ammatin arvostus 

d) toimitukset työyhteisöinä 

e) toimittajat ammattikuntana 

f) ammatin muutos 

3. Sukupuoli toimittajan ammatissa 

g) nais- ja miestoimittajien väliset suhteet 

h) sukupuolen vaikutus palkkaukseen 

i) sukupuolen vaikutus uralla etenemiseen 

j) sukupuolen vaikutus työtehtävien jakautumiseen 

k) sukupuolen vaikutus ammattiyhdistystoimintaan 

l) medioiden ja eri toimitusosastojen väliset erot 

4. Sukupuoliroolikeskustelu 

m) tasa-arvokeskustelu ammattikunnassa 

n) toimittajien suhtautuminen yhteiskunnassa käynnissä olleeseen 

roolikeskusteluun 

5. Haastateltavakohtaiset lisäkysymykset 

o) ammattiyhdistystoiminta, kokemukset omalta erikoisalalta yms. 
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