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Parisuhde nähdään usein aikuisen elämän tärkeimpänä ihmissuhteena, vahvana
normina sekä toivottuna elämisen tapana. Heteroseksuaalisiin romanttisiin suhteisiin
kohdistetaan paljon odotuksia ja toiveita tasavertaisesta kumppanuudesta ja
emotionaalisesta läheisyydestä.

Parisuhteiden eletyssä arjessa todellisuus poikkeaa usein näistä ihanteista, sillä
sukupuolittuneet, epätasa-arvoiset käytännöt istuvat lujassa. Heteroseksuaalisissa
suhteissa naiset tekevät yhä suuremman osan kotitöistä, lastenhoidosta ja
tunnetyöstä, kuten parisuhteen hoitamisesta.

Tutkimuksessamme olemme analysoineet naisten kokemuksia epätasa-arvosta
heteroparisuhteissa naisvalituksen käsitteen kautta. Käsitteen kautta tarkastelimme
sitä, miten naisten kritiikki parisuhteessa koettua epätasa-arvoa kohtaan esiintyy
samanaikaisesti parisuhteeseen sitoutumisen ja epätäydellisyyden hyväksyntäpuheen
kanssa.



Naisvalituksen käsitteen kautta pureudumme naisten heterosuhteissa kokemaan,
vaikeasti sanoiksi puettavaan tyytymättömyyteen, jota ei aina tunnisteta tasa-arvo-
ongelmaksi.  Kun parisuhteeseen liittyvät odotukset eivät toteudukaan, pettymyksen
synnyttämät tunteet, kuten kiukku ja viha, kanavoidaan naisten väliseen valitukseen.
Valitus toimii parisuhteen varoventtiilinä, mutta ei saa aikaan muutosta epätasa-
arvoisissa tilanteissa.

Naisten kokeman tyytymättömyyden taustalta löytyy odotuksia ja vaatimuksia, jotka
ovat sukupuolittuneita. Miehiä kiitellään kotitöihin ja lastenhoitoon osallistumisesta.
Sanamuoto kuitenkin paljastaa, että päävastuu kuuluu yhä naisille.

Lisäksi tyytymättömyyttä aiheuttavissa tilanteissa muutosvaatimukset kohdistetaan
pääasiallisesti “vaativaan” naiseen. Myös haastatteluaineistoissamme naiset puhuvat
itsestään liian vaativina. He etsivät syitä parisuhteen ongelmiin itsestään eivätkä
heteroseksuaalisen parisuhteen valtasuhteisiin liittyvästä epätasa-arvosta.

Mies näyttäytyy näissä keskusteluissa muuttumattomana – kuten eräs
haastateltavistamme totesi: “se on otettava, tai jätettävä”. Vain naisia vastuuttava
kulttuurinen puhe ei kuitenkaan johda muutoksiin, eikä näin ollen voi ratkaista
epätasa-arvoisista käytännöistä johtuvia ongelmia.

Analyysimme kuitenkin osoittaa myös sen, että parisuhteiden arjessa toisin
toimiminen on mahdollista. Nämä muutokset eivät kuitenkaan tapahdu itsekseen,
vaan edellyttävät parisuhteen molemmilta osapuolilta tietoisia päätöksiä sekä
sukupuolittuneiden toimintatapojen ja kulttuuristen puhetapojen kyseenalaistamista.
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