
MiB jäsenkysely 2021 
medialle



• Jäsenkysely oli auki 15.11.–6.12.2021
• Kyselyyn vastasi 475 MiB ry:n jäsentä
• Vastaajien profiili:

• 48 % vastaajista Helsingistä, 19 %  Tampereelta
• Muiden paikallisjaostojen (Turku, Pori, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Lappeenranta, 

Vaasa, Jyväskylä, Oulu, Kuopio, Kokkola, Rovaniemi) vastaajamäärä vaihteli 3–33 
vastaajan välillä

• 72 % vastaajista työskentelee koko- tai osa-aikaisesti; 16 % on perhevapaalla
• 71 % työskentelee yksityisellä sektorilla
• 63 % työskentelee asiantuntijana/erityisasiantuntijana; 21 % johtajana/esihenkilönä
• 72 % elää kahden vanhemman perheessä
• 84 % on perheessä 1–2 lasta

Yleistä



Arvioi, miten seuraavat asiat ovat toteutuneet kohdallasi työelämässä:



Vastausten prosenttiosuudet
- Kyselyyn vastanneista 70 % kertoi, että työyhteisössä on vaadittu kovuutta / paksunahkaisuutta
- 27 % vastaajista on joutunut piilottamaan omaa feminiinisyyttään selviytyäkseen omassa 

työyhteisössään.
- 77 % vastaajista kertoi kohdanneensa työelämässä sukupuolistereotypioita.
- 51 % vastaajista koki, puutteita omien taitojen ja kyvykkyyksien tunnistamisessa työyhteisössä
- 60 % vastaajista kokee, että työkulttuurit ovat olleet kilpailullisia.
- 60 % vastaajista kertoi, että heitä on odotettu tekevän pitkiä työpäiviä.
- 43 % vastaajista kertoi kokeneensa vaikeuksia työelämäverkostoihin pääsemisessä.
- 18 % vastaajista kertoi työsopimustensa olleen pääsääntöisesti määräaikaisia.
- 15 % vastaajista kertoi määräaikaisten työsopimustensa olleen pääsääntöisesti lyhytaikaisia.
- 63 % vastaajista kertoi, että heidän alallaan oli työskennellyt/työskentelee roolimalleja, joihin pystyi 

samastua
- 6 % vastaajista kertoi, että työpaikan päätöksentekoelimissä oltiin otettu käyttöön sukupuolikiintiot. 

Noin reilu 1/3 osa vastaajista vastasi EOS, ja yli puolet täysin eri mieltä. Tämän voi tulkita kertovan, 
että työpaikoilla ei oltu tehty tasa-arvotoimia päätöksentekoon liittyen, tai päätökset eivät olleet 
läpinäkyviä.

- 44 % vastaajista oli eri mieltä tai täysin eri mieltä väittämän ”Työpaikoillani on tehty osaan 
työyhteisöstä kohdistuvia tasa-arvotoimenpiteitä (esim. tasa-arvoisen palkkauksen edistäminen, 
monimuotoisuutta edistävä rekrytointi)” kanssa. Noin ¼ vastaasi EOS, joka voidaan tulkita kertovan 
että tasa-arvotoimia ei ole ollut tai ne eivät ole olleet läpinäkyviä.

- 39 % vastaajista oli eri mieltä tai täysin eri mieltä väittämän ” Työpaikoillani on tehty työyhteisöön 
kohdistuva tasa-arvotoimenpiteitä. Noin 1/3 vastaasi EOS, joka voidaan tulkita kertovan että 
työyhteisöön kohdistuvia tasa-arvotoimia ei ole ollut tai ne eivät ole olleet läpinäkyviä.



Työelämän tasa-arvo ja  
perheystävällisyys
- Oman työnantajan perheystävällisyyteen ollaan melko 

tyytyväisiä (76 % jokseenkin/täysin samaa mieltä, että oma 
työpaikka perheystävällinen)

- Valtaosa vastaajista asiantuntija/johtotehtävissä

- Yleinen arvio työelämä perheystävällisyydestä ja 
tasa-arvoisuudesta Suomessa on heikompi (52 % 
jokseenkin/täysin samaa mieltä, että työelämä Suomessa on 
perheystävällistä; 32 % kokee, että työelämä on tasa-arvoista)

- 54 % kokee työn ja perheen yhteensovittamisen 
vaivattomaksi

- Yli puolet vastaajista ei koe puhetta perhe-elämästä (51 %) ja 
uraäitiydestä (59 %) yhteiskunnassa positiivisena 

- 45 % vastaajista kohdannut sukupuoleen perustuvaa ja 
36 % perhetilanteeseen liittyvää syrjintää työelämässä



Millaisia tasa-arvoon ja/tai 
perheystävällisyyteen liittyviä haasteita olet 
kohdannut työelämässä? (124 avovastausta)

- Työ ei jousta, vaatimus venymisestä ja pitkistä päivistä (23 mainintaa)
- Raskaussyrjintä (20)
- Ei mahdollisuutta palata samoihin tehtäviin perhevapaiden jälkeen (15)
- Vähättely (13)
- Urakehityksen tyssääminen perhevapaisiin (10)
- Palkkaepätasa-arvo suhteessa miehiin (10)
- Määräaikaisten työsuhteiden ketjutus (6)
- Seksuaalinen ahdistelu/häirintä (6)
- Työnhaussa kysellään perheasioista (5)
- “Hyväveliverkostojen” ulkopuolelle jättäminen työpaikalla (5)
- Isien epäasiallinen kohtelu perhevapaita pidettäessä (5)
- Väärät oletukset osaamisesta tai motivaatiosta perheellistymisen perusteella (5)



Kokemuksia työn 
joustamattomuudesta
- “Työpäivien venyminen ja perhe-elämän yhteensovittaminen on aiheuttanut minulle paljon 

haasteita.”
- “Asiantuntijatyössäni ei ole tilaa vapaa-ajalle saati perheelle. Tämä ura tulee jättää perheen 

perustamiseen, kuten melkein kaikki naiset alalla joutuvat tekemään. Työn yllätyksellisyys aiheuttaa 
sen, että en millään voi palata nykyiseen työhöni perhevapailta, sillä en voi työskennellä enää 
iltamyöhään päivittäin. Osa-aikatyö on näin tiiminjohtajana mahdotonta. Voin toki ottaa 80 % palkan 
mutta tekisin silti vähintään 100 % työaikaa.”

- “Lasten sairastuminen tietää aina iltatöitä ja ylitöissä vietettyjä viikonloppuja. Päiväkotiin ilmoitettuja 
lasten hakuaikoja ei ymmärretä.”

- “Vaikka työnantajani on periaatteessa perhemyönteinen, niin silti välillä tuntuu, että töitä pitäisi 
tehdä kuin lapsia ei olisikaan.”

- “Minun odotettiin laittavan työn ykköseksi ja tekevän pitkää päivää. Minulle sanottiin suoraan, että 
tutkimusalalla menestyäkseen on tehtävä töitä myös vapaa-ajalla.”

- “Odotetaan, että pystyy työnantajan tarpeiden mukaan tekemään ylitöitä.”
- “Odotus olla aina käytettävissä ilman varoitusaikaa. Lasten takia asioimisia työpäivän aikana katsotaan 

pahalla.”



Kokemuksia raskaussyrjinnästä

- “Määräaikaisen työsuhteeni jatkosta käytiin aktiivista keskustelua, 
kunnes ilmoitin raskaudestani ja keskustelut loppuivat välittömästi”

- “Määräaikainen työsuhteeni lopetettiin kun tulin raskaaksi. Kun 
halusin töihin takaisin, työtä ei enää löytynyt. Täysin samaan 
tehtävään oli palkattu toinen.”

- “Minua ei palkattu tehtävään, jota olin jo hoitanut, koska olin 
jäämässä äitiyslomalle.”

- “Määräaikaisuutta ei jatkettu kun kerroin että olen raskaana. Tämä oli 
kolmas määräaikaisuus putkeen samassa työssä.”



Kokemuksia urakehityksen 
pysähtymisestä perhevapaisiin
- “Perhevapaalta palattuani toimenkuvaani ei enää ollut olemassa, ja jouduin palaamaan aiempaan, 

epäkiinnostavaan tehtävääni.”

- “En saanut perhevapaalta palattuani enää vastaavantasoista esihenkilötehtävää. Minut siirrettiin 
asiantuntijatehtäviin mielipidettäni kysymättä `koska sulla on pienet lapset`.”

- “Pitkän perhevapaan aikana työtehtäväni oli ripoteltu sinne tänne useille eri henkilöille, enkä mielestäni 
päässyt ainakaan käytännössä yhtä vaativiin/samoihin tehtäviin palatessani. Tietyssä mielessä jouduin 
aloittamaan alusta urallani, eli perhevapaani kyllä tuuppasivat urakehitystäni reilusti taaksepäin.”

- “Pitkän äitiysvapaan (6 kk) pitäminen oli vaikea sulatettava esimiehelleni, joten menetin hyvän projektin 
enkä enää saanut projektipäällikkyyttä työhön palatessani.”

- “Pomoni ei meinannut perhevapaan jälkeen antaa aiempia tehtäviäni takaisin ja pyysi minua olemaan 
kiitollinen, että joku on niitä poissaoloni ajan hoitanut. “

- “Äitiyslomalta ei saa palata samaan tehtävään, vaan ura on pitänyt kaksi kertaa rakentaa uudestaan.”

- “Perhevapaalta töihin palatessa siirrettiin toiseen tehtävään, joka oli vähemmän vaativa.”



Kokemuksia vähättelevistä asenteista

- “Lähtökohta on että miehet haluavat vaativampia tehtäviä, naiset/äidit eivät.”

- “Työhaastattelussa kykeneväisyyttäni selviytyä töistä kyseenalaistettiin, koska minulla on 
pienet lapset.”

- “Sukupuoleeni perustuvia oletuksia esimerkiksi pitkistä perhevapaapoissaoloista, vaikka 
puolisoni kanssa jaamme vapaat puoliksi.”

- “Pienen lapsen äitinä kykyäni osata enää tehdä töitä perhevapaan loputtua on 
kyseenalaistettu, koska `eihän sulla voi olla edes siisti koti, niin miten kuvittelet hoivasi 
palata työelämään´. Ja ei, ei ole siivoojaa ja minulla on siisti koti.”

- “Tuntuu, että monessa organisaatiossa ajatellaan äitiysloman jotenkin tyhmentävän naista, 
että hän tippuu kokonaan kärryiltä siitä, mitä olikaan työssään tekemässä.”



Lisätietoja 
kyselystä: 

susanna.bergendahl@mib.fi



Mothers in Business (MiB) on urasuuntautuneiden 
äitien verkosto. 

Edistämme äitien asemaa ja perheystävällisyyttä 
työelämässä ja yhteiskunnassa. 

Työ ja perhe kuuluvat samaan arkeen. 

Mothers in Business ry



Mikä on MiB?
• Naisverkosto urasuuntautuneille äideille, joille työn ja 

perheen yhteensovittaminen on luonnollinen osa arkea. 

• Yhdistys tarjoaa mahdollisuuksia osaamisen 
kehittämiseen, verkostoitumiseen ja uran edistämiseen 
niin perhevapaan aikana kuin sen jälkeen. Tavoitteena 
tarjota vanhemmille mielekästä ja kehittävää toimintaa, 
johon voi ottaa lapsen mukaan.

• 4200 jäsentä kolmessatoista paikallisjaostossa sekä yli 
300 toiminnan mahdollistavaa aktiivijäsentä

• Perustettu 2014, virallisesti yhdistykseksi 2015. 


