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Parittomuuden politiikat? 
Sinkkuus suomalaisessa julkisessa keskustelussa
MARJO KOLEHMAINEN & ANU KINNUNEN & ANNUKKA LAHTI

Sinkkujen määrä on lisääntynyt länsimaissa 1960-luvulta lähtien. Ilman vakituista 
kumppania elävien asemasta ei kuitenkaan juuri käydä yhteiskuntapoliittista keskus-
telua. Artikkelissa analysoidaan sinkkuutta koskevaa keskustelua suomalaisissa  
sanoma- ja päivälehdissä. Lähtökohtana on, että julkinen keskustelu osallistuu kes-
keisellä tavalla sinkkuuden määrittelyyn.

English summary at the end of the article

Johdanto

Tarkastelemme tässä artikkelissa sinkkuutta kos-
kevaa keskustelua suomalaisessa julkisuudes-
sa. Aineistomme koostuu Helsingin Sanomissa, 
Aamulehdessä ja Ilta-Sanomissa vuosina 2017–
2018 julkaistuista sinkkuutta käsittelevistä ar-
tikkeleista. Olemme kiinnostuneita sinkkuudes-
ta käytävästä keskustelusta kolmesta eri syystä. 
Ensinnäkin sinkkujen määrä on lisääntynyt kai-
kissa länsimaissa voimakkaasti 1960-luvulta läh-
tien, mutta hypoteesimme on, että sinkkuudesta 
ei juurikaan käydä yhteiskuntapoliittista keskus-
telua. Toiseksi aikaisempaan tutkimukseen perus-
tuen oletamme, että sinkkuja ja sinkkuutta mää-
ritellään ennen kaikkea parisuhteen puuttumisen 
kautta, ja julkinen keskustelu osaltaan osallistuu 
tähän määrittelyyn. Kolmanneksi sinkkuutta on 
tutkittu vain vähän, ja tutkimuksemme paikkaa 
tätä aukkoa. 

Tilastot kertovat yksinelävien määrän kasvus-
ta Euroopassa ja globaalisti (Eurostat 2017; SVT 
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2019; Klineberg 2012; Yeung & Cheung 2015). 
Erityisen paljon sinkkuja on Pohjoismaissa, myös 
Suomessa. Tätä selittää yksilökeskeinen kulttuu-
ri, hyvinvointivaltioiden tuoma taloudellinen tur-
va, luterilainen uskonto, joka ei ole kieltänyt avio-
eroja sekä naisten verrattain hyvä asema (Henriks-
son 2019; Gordon 1994). Epätyydyttävistä pari-
suhteista lähtemisestä on tullut hyväksyttävämpää 
kuin aiemmin. Myös pari- ja perhesuhteet jär-
jestäytyvät aiempaa monipuolisemmilla tavoilla. 
Avioerojen määrä on lisääntynyt, ja samalla esi-
merkiksi uusperheet ja ei-konventionaaliset suh-
demuodot, kuten erillään asuminen, ovat yleisty-
neet. Parisuhde nauttii yhä vahvaa arvostusta (Ko-
lehmainen & Juvonen 2018; Lahti 2019), ja sink-
kuutta pidetään marginaalisena ilmiönä länsimais-
sa, jossa parisuhde ja perheen perustaminen ovat 
edelleen ihanteita (Reynolds & Wetherell 2003; 
Budgeon 2008; 2015; Simpson 2016). 

Edellä kuvailtu demografinen murros ei ole-
kaan horjuttanut parisuhteen ja perheen yhteis-
kunnallista statusta ratkaisevalla tavalla. Sink-
kuutta ymmärretään usein negaatioiden kautta: 
puutteena, poissaolona ja vajavaisuutena (Rey-
nolds & Wetherell 2003; Budgeon 2008; 2015; 
Simpson 2016). Tätä havainnollistavat myös mo-
net termit, kuten kuten ”perheetön” ja ”parisuh-
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teeton”. Päinvastoin länsimaisissa yhteiskunnissa 
on oltu huolestuneita yksilökeskeisyydestä, jon-
ka vastavoimana on nähtävissä voimakas perhe-
myönteisen ideologian nousu (Jallinoja 2006). 
Tällöin sinkkuus näyttäytyy poikkeamana nor-
mista, jopa henkilökohtaisena epäonnistumise-
na (Morris & Munt 2018). Sinkkuuden, erityi-
sesti yksinhuoltajuuden, on katsottu olevan eri-
tyisen häpeällistä naisille, joiden nähdään olevan 
vastuussa parisuhteista ja perhe- elämästä (Lahad 
2017; Morris & Munt 2018; Reynolds & Wethe-
rell 2003). Edelleen, yksilöpsykologisissa tulkin-
noissa sinkkuus mielletään kyvyttömyydeksi sol-
mia läheissuhteita. Tämänkaltaiset yksilöllistävät 
tulkinnat vaikeuttavat sinkkujen kokemusten nä-
kemisen yhteiskunnallisiin valtasuhteisiin liitty-
vinä kysymyksinä. 

Toisin kuin voisi olettaa, sinkkuutta on tutkittu 
hyvin vähän. Sinkkuus kuitenkin koskettaa suu-
rinta osaa suomalaisista, ainakin mikäli sinkuiksi 
luetaan niin eronneet, lesket kuin aina yksin elä-
neet. Termiä tosin on hankala määritellä täsmälli-
sesti, sillä sen piiriin mahtuu suuri joukko hyvin 
erilaisissa elämäntilanteissa olevia. Kansainvälisis-
sä tutkimuksissa sanalla sinkku viitataan toisinaan 
kaikkiin naimattomiin, mutta on vaikea kuvitel-
la, että Suomessa avoliitossa elävää kutsuttaisiin 
sinkuksi. Toisinaan sinkkuus on määritelty ilman 
parisuhdetta vietetyn ajan perusteella. Esimerkik-
si Kinneret Lahad (2017) kirjoittaa ”myöhäisestä 
sinkkuudesta”, jolloin ikävaihe, jossa sinkkuutta 
voi ajatella pariutumista ja perheen perustamista 
edeltäväksi vaiheeksi, on ohi. Tässä tutkimukses-
sa emme ole tehneet lähtökohtaisesti vastaavaa ra-
jausta, sillä olemme kiinnostuneita nimenomaan 
siitä, minkälaisia käsityksiä sinkkuudesta julkises-
sa keskustelussa rakentuu. 

Käsitteen määrittelyn haastavuus lienee 
edesauttanut sitä, että yksinasumista ja yksinasu-
via on tutkittu enemmän kuin varsinaista pari-
suhteettomuutta (esim. Kainulainen 2014; Saa-
rinen ym. 2013). Sinkkuus ei kuitenkaan ole pa-
lautettavissa yksinasumiseen, sillä sinkku voi elää 
esimerkiksi yhteisössä tai lastensa kanssa ja yk-
sinasuvalla voi olla vakituinen kumppani. Yksi-
nasuviin kohdistuva tutkimus ei näin ollen vält-
tämättä tavoita parisuhdenormatiivisuuteen liit-
tyvää eriarvoisuutta, joka motivoi tutkimusasetel-
maamme. Sinkkujen kokemaan eriarvoistamiseen 
viitataan kansainvälisessä sinkkuuden tutkimuk-
sessa käsitteellä singlismi (DePaulo 2011; Lahad 
2017). Singlismin käsitteellä on kiinnitetty huo-

miota institutionaalisiin eriarvoistamisen meka-
nismeihin, kuten parisuhteellisille ja perheellisil-
le kasaantuviin taloudellisiin etuihin (verovähen-
nykset, lapsilisät ym.), sekä syrjintään ja stereoty-
pioihin. Suomessa vastaavanlaiset yhteiskuntapo-
liittisesti relevantit keskustelunavaukset kuitenkin 
puuttuvat. Myös ajankohtainen tutkimus aiheesta 
puuttuu, vaikka esimerkiksi yksittäisiä väitöskir-
joja, opinnäytetöitä ja artikkeleita onkin julkais-
tu (esim. Eeva 2014; Mäkinen 2008; Pyykkönen 
2016; Kauppinen ym. 2014). Pyrimme tässä ar-
tikkelissa avaamaan keskustelua sinkkuudesta yh-
teiskuntapoliittisena kysymyksenä.

Aikaisempi tutkimus sinkkuudesta  
mediassa

Vaikka sinkkuutta on tutkittu varsin vähän, huo-
mattava osa sinkkuutta käsittelevästä tutkimukses-
ta koskee sinkkuutta mediassa. Nämä tutkimuk-
set eivät kuitenkaan käsittele sinkkuutta koskevaa 
yhteiskunnallista keskustelua, vaan ennen kaik-
kea ne kohdistuvat sinkkuutta käsittelevään fik-
tiiviseen mediakuvastoon – viihteellisiin televisi-
osarjoihin ja ns. sinkkukomedian elokuvagenreen 
(esim. Brasfield 2006; Taylor 2012). Edelleen ta-
vanomaista on ollut tutkia lähinnä naishahmoja – 
pitkälti siksi, että sinkkusarjat- ja elokuvat käsit-
televät nimenomaan naissinkkujen elämää. Nais-
sinkun halu muodostaa konventionaalinen pari-
suhde on keskeinen sinkkusarjojen ja -elokuvien 
katalysaattori. 

Jossain määrin konventioita haastavampaa ku-
vausta sinkkuelämästä tarjosi New Yorkiin sijoit-
tuva Sinkkuelämää-sarja, jota on tutkittu runsaas-
ti. Esimerkiksi Jane Arthurs (2003) tuo esille, et-
tä sarja erosi edeltäjistään siinä, että siinä naisten 
yksityiselämän vastoinkäymisistä ei syytetty nais-
ten työssäkäyntiä. Sarjassa sinkkuutta ei esitetty 
häpeällisenä (mt.; Taylor 2012). Arthus (2003) 
kuitenkin huomauttaa, että kulutuskulttuuriin 
ja seksisuhteisiin keskittynyt sarja oli suunnat-
tu ensisijaisesti keskiluokkaisille, valkoisille kau-
punkilaisnaisille (myös Taylor 2012). Rebecca 
Brasfield (2006) arvioikin, että sarjassa keskeis-
tä oli päähenkilöiden tuleminen tasa-arvoiseksi 
valkoisten, keskiluokkaisten heteromiesten kans-
sa. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt, rodullis-
tetut vähemmistöt sekä työväenluokkaiset hen-
kilöhahmot kuitenkin esitettiin stereotyyppisesti 
(mt.; Karkulehto 2011).
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Vaikka fiktiivisestä sinkkuelämästä on tehty tut-
kimuksia, esimerkiksi sinkkujen keskustelupalsto-
ja on tutkittu varsin niukasti. Jacqueline Vicke-
ryn (2009) erityisesti amerikkalaisten teini-ikäis-
ten tyttöjen suosimaa keskustelupalstaa koskeva 
tutkimus osoittaa, että jo nuoret tytöt pitivät sink-
kuutta ongelmana. He uskoivat, että sinkkuudelle 
on löydettävissä ulkonäköön tai luonteeseen liit-
tyvä ”syy” ja että sinkkuudesta voi päästä eroon 
muokkaamalla itseään aiempaa feminiinisemmäk-
si (myös Koeing ym. 2010). Suomalaisista keskus-
telupalstoista ei ole tutkimusta, lukuun ottamat-
ta opinnäytetyötä korkeakouluopiskelijoiden ver-
taistukiryhmästä (Paajanen ym. 2012). Ryhmässä 
sinkkuutta pidettiin miltei yksinomaan kielteise-
nä asiana, ja myös suomalaiset sinkut kokivat, et-
tä sinkkuudelle on erityinen syy (mt.)

Sinkuille suunnattua itseapukirjallisuutta ana-
lysoineet Jennifer Koeing ja kumppanit (2010) 
toteavat, että kirjallisuudessa on useita viittauk-
sia ajattelumalliin, jonka mukaan naisten tulisi 
tavoitella naimisiin menoa, miesten vältellä sitä. 
Samankaltaisesti self help -genreä tutkinut Lisa 
Blackman (2004) kiinnittää ensinnäkin huomio-
ta siihen, kuinka sinkkuus kehystetään naisten ja 
miesten kohdalla toisistaan poikkeavilla tavoilla. 
Naistenlehdissä naiset konstruoidaan toistuvasti 
”liian hyviksi” parisuhteisiin, kun taas miehet po-
sitioidaan suhteisiin kyvyttömiksi eikä heitä pi-
detä odottamisen arvoisina. Toinen ristiriitaisuus 
on se, että yhtäältä sinkku on riippumaton ja it-
senäinen; toisaalta hän saa valinnoillaan ja itsen 
muokkaamisella aikaan halutut muutokset, kuten 
kumppanin löytämisen. (Mt., 232.)

Digitaaliset parinetsintään keskittyvät sovelluk-
set ja niistä viimeisimpänä Tinder ovat tuoneet 
tutkimuskeskusteluihin oman lisänsä. Yhdysval-
talaisia ja hollantilaisia Tinderin käyttäjiä koske-
vissa tutkimuksissa on tarkasteltu etenkin käyttäji-
en motivaatiota (Timmermans ym. 2017; Sumter 
ym. 2017) ja itsen esittämisen tapoja (Ranzini ym. 
2016). Sindy Sumter ja kumppanit (2017) esit-
tävät, että hollantilaisten nuorten aikuisten Tin-
derin käyttöä motivoivat eritoten romanttisten ja 
seksuaalisten tarpeiden täyttäminen. Muita motii-
veja ovat esimerkiksi kommunikaation helppous, 
omanarvon tunteen vahvistaminen ja jännityksen 
hakeminen. Tinderin käytön myötä tapailu saa pe-
lillisiä piirteitä, mikä edelleen voi vaikuttaa siihen, 
miten deittailu ymmärretään ja millaisia merki-
tyksiä sinkkuus saa. 

Aikaisempaa tutkimusta siitä, miten sinkkuutta 

käsitellään suomalaisessa yhteiskunnallisessa kes-
kustelussa, ei juuri ole paria opinnäytetyötä lu-
kuun ottamatta. Mari Vilskan (2006) sinkkuut-
ta suomalaisissa aikakauslehdissä käsittelevässä 
gradussa todettiin, että aineistossa esiintyi se-
kä positiivisia että negatiivisia representaatioita: 
sinkkuus esitettiin sekä onnellisena vapautena et-
tä onnettomana yksinelämisenä. Henna Laitisen 
(2015) opinnäytetyössä käsiteltiin sinkkumiehen 
kuvauksia naistenlehdissä. Sinkkumiehet olivat 
lehdissä marginaalissa. He eivät myöskään olleet 
helposti kategorisoitavissa, vaan esiintyivät sivuo-
sissa isinä, puolisoina ja veljinä. Sinkkuutta koske-
vasta julkisesta keskustelusta ei tietääksemme ole 
aiemmin tehty edes opinnäytetöitä.

Aineisto ja menetelmät

Aineistomme koostuu kolmen suomalaisen leh-
den sinkkuutta käsittelevistä jutuista. Nämä leh-
det ovat Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat ja 
Aamulehti. Valitsimme lehdet niiden levikin ja 
asiasisältöjen perusteella. Ilta-Sanomat (IS) on ko-
konaistavoittavuudeltaan Suomen suurin päivä-
lehti (2 493 000 lukijaa vuonna 2018), Helsingin 
Sanomat (HS) suurin sanomalehti (1 716 000 lu-
kijaa). Myös Aamulehti (AL) kuuluu Suomen vii-
den suurimman lehden joukkoon (680 000 lu-
kijaa) (Media Audit Finland 2019). Aamulehden 
halusimme mukaan siksikin, että hypoteesimme 
mukaan lehtikeskustelussa asetetaan usein vastak-
kain ”pääkaupungin koulutetut naiset” ja ”maa-
seutujen miehet”, jotka eivät onnistu pariutu-
maan keskenään. Ajattelimme, että Aamulehdes-
sä sinkkuutta saatettaisiin käsitellä tästä poikkea-
valla tavalla. Lisäksi olimme alustavasti tutustu-
neet lehtiin, ja oletimme tämän pohjalta niiden 
käsittelytapojen eroavan toisistaan. 

Toteutimme aineiston keruun siten, että aluk-
si kukin artikkelin kirjoittaja tutustui yhden leh-
den sinkkuutta käsitteleviin juttuihin, jotka oli 
julkaistu aikavälillä 2017–2018. Sovimme aineis-
tonkeruun yhteisistä pääperiaatteista yhdessä en-
nen työn aloittamista. Käytännössä aineistonke-
ruuprosessit erosivat hieman jokaisen lehden koh-
dalla, etenkin koska olimme sopineet, että haku-
tuloksia voi rajata, mikäli haku tuottaa runsaas-
ti osumia. 

Aamulehden kohdalla aineisto hankittiin Suo-
men media-arkistosta kolmen hakusanan – sink-
kuus, yksinasuminen sekä sinkku – avulla. Näis-
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tä ”sinkku” tuotti selvästi eniten osumia. Yh-
teensä haun tuloksina oli 260 osumaa aikavälil-
lä 1.1.2017–31.12.2018. Näistä 40 päätyi lopul-
liseen aineistoon, kun pois rajattiin ne jutut, jot-
ka eivät varsinaisesti käsitelleet sinkkuutta. Näi-
hin sisältyi esimerkiksi viittauksia levytyksiin, ta-
pahtumamainoksia, juttuja, joissa sinkku-määre 
liitettiin haastateltavaan ohimennen, televisio- ja 
elokuvatiedot sekä kirja-, televisio- ja elokuva-ar-
viot. Aineisto kerättiin Suomen media-arkistosta, 
joka antaa tulokseksi tekstiä. Koska esimerkiksi 
kuvituskuvat rajautuivat pois, päädyimme tarkas-
telemaan yksinomaan tekstiä myös muiden leh-
tien kohdalla. 

Helsingin Sanomien aineisto hankittiin lehden 
arkiston kautta, joka on verkossa saatavilla lehden 
lukijoille. Hakusanalla ”sinkku” tuli osumia varsin 
runsaasti, 166 aikavälillä 1.1.2017–31.12.2018. 
Olimme sopineet, että jos osumia tulee yli 100 
vuodessa, rajaamme aineistoa toistamiseen. Pää-
dyimme sisällyttämään lopulliseen aineistoon 
vain vuonna 2018 julkaistut 84 juttua. Rajasim-
me pois lyhyet televisio-ohjelmien esittelyt, jois-
sa sinkku-sana esiintyi vain elokuvan tai sarjan ni-
messä sekä henkilökuvat, joissa sinkkuuteen viitat-
tiin vain lyhyesti. Lisäksi pois rajautuivat levytyk-
siä käsittelevät jutut. 

Ilta-Sanomien kohdalla aineisto hankittiin verk-
kolehdestä käyttämällä hakusanaa ”sinkku”. Tar-
kasteluun otettiin 100 parasta osumaa sekä vuo-

delta 2017 että 2018. Aineistosta rajattiin pois 
julkaisut, joissa sinkku-sanalla viitattiin levytyk-
siin sekä sellaiset julkaisut, joissa sana ”sinkkuus” 
esiintyi, mutta joissa ei käsitelty sinkkuutta. Jäljel-
le jäi 126 osumaa. Lähemmässä tarkastelussa tu-
li esiin, että Ilta-Sanomien verkkolehdessä julkais-
taan säännöllisesti Me Naiset -lehden verkkover-
sion sisältöä. Näitä ristiin julkaistuja tekstejä on 
aineistossa mukana 13.

Aineistonkeruuvaiheessa jokainen artikkelin 
kirjoittaja teki alustavaa analyysiä kiinnittämällä 
huomiota aineistossa toistuviin teemoihin ja sii-
hen, miten sinkkuudesta aineistossa puhutaan. 
Analyysin edetessä kukin koodasi aineiston itse-
näisesti. Tämän jälkeen ristiin tarkastimme tois-
temme tekemät luokittelut, keskustelimme käy-
tetyistä koodeista ja etsiemme kattoteemoja. Lo-
puksi päädyimme yhteensä 12 kategoriaan: 1) yk-
sinäisyys 2) terapeuttinen sinkkuus 3) vastakkain-
asettelu sinkkujen ja parisuhteellisten välillä 4) 
ei-konventionaaliset intiimisuhteet 5) sinkkujen 
keskinäiset eroavaisuudet 6) seksuaalisuus 7) asu-
minen 8) pariutuminen 9) lisääntyminen ja lapset 
10) politiikka ja politisoituminen 11) kuluttami-
nen 12) viihde.

Tarkemman analyysin kohteeksi valitsimme 
kolme suosituinta kategoriaa kustakin lehdestä.  
(Taulukko 1.)

Aamulehdessä keskusteltiin muita lehtiä enem-
män erilaisista sinkuista, yhteiskunnallisista aiheis-

Taulukko 1. Teemojen esiintyminen lehdittäin 

Aamulehti
(n=40)

Helsingin 
Sanomat (n=84)

Ilta-Sanomat 
(n=126)

Yhteensä

1) yksinäisyys 9 7 2 18

2) terapeuttinen sinkkuus 8 17 25 50

3) vastakkainasettelu sinkkujen ja 
parisuhteellisten välillä

16 17 39 72

4) ei-konventionaaliset  
intiimisuhteet

9 1 12 22

5) sinkkujen keskinäiset  
eroavaisuudet

20 17 6 43

6) seksuaalisuus 3 45 48

7) asuminen 16 4 6 26

8) pariutuminen 8 16 91 115

9) lisääntyminen ja lapset 8 8 17 33

10) politiikka ja politisoituminen 17 14 7 38

11) kuluttaminen 7 14 10 31

12) viihde 1 22 65 88
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ta ja yksinasumisesta. Helsingin Sanomissa koros-
tuivat sekä viihteellisyys että terapeuttinen sink-
kuus, jossa sinkkuus nähdään mahdollisuutena 
omaan kasvuun. Ilta-Sanomissa viihteellisten sink-
kusarjojen käänteitä seurattiin tiiviisti. On kuiten-
kin hyvä huomata, etteivät määrät ole vertailukel-
poisia, koska teimme rajauksia kunkin aineisto-
kokonaisuuden kohdalla hieman eri tavoin, ku-
ten edellä kuvasimme. Lisäksi yksi teksti saatettiin 
liittää osaksi useampaa kategoriaa.

Aineiston analyysissä hyödynsimme diskurs-
sianalyyttistä lähestymistapaa. Sovelsimme Michel 
Foucault’n (1998) ajatuksia diskursiivisesta, tuot-
tavasta vallasta analysoidessamme sitä, miten leh-
tiartikkelit osallistuvat sinkkuutta koskevien kä-
sitysten tuottamiseen. Foucault’laisen diskurs-
sianalyysin avulla on mahdollista tarkastella tie-
tyssä historiallisessa ajassa ja paikassa vakiintunut-
ta ajattelua, kielenkäyttöä ja toimintatapoja, joi-
ta yhteiskunnalliset instituutiot normalisoivat ja 
uusintavat (Arribas-Ayllon & Walkerdine 2008; 
Burr 2004; Jokinen 2004). Esimerkiksi parisuh-
denormatiivisuuden ruokkima käsitys sinkkuu-
desta ”puutteena” voi muuttua osaksi sosiaalisesti 
jaettua todellisuutta, jolloin tätä käsitystä ei enää 
tunnisteta opituksi (ks. Vuori 2001). Foucault’lai-
sessa diskurssianalyysissa näitä normalisoitunei-
ta diskursseja pyritään kuitenkin tekemään nä-
kyväksi ja sitä kautta myös muuttamaan (Vuori 
2001). Sen yksi tavoite on kyseenalaistaa itsestään-
selvyydet ja osoittaa niiden diskursiivisesti tuotet-
tu luonne (Jokinen 2004). 

Lähtökohtamme siis on, että julkinen keskus-
telu tuottaa keskeisellä tavalla sinkkuutta koske-
via käsityksiä ja siten osallistuu myös niihin pro-
sesseihin, joiden myötä esimerkiksi sinkkuutta po-
litisoivat tai depolitisoivat lähestymistavat koros-
tuvat. Emme lähtökohtaisesti ajattele, että yhteis-
kuntapoliittisesti relevanttia keskustelua käytäi-
siin rajatusti vain tietynlaisessa ”asiajulkisuudes-
sa” – päinvastoin, niin yhteiskuntapolitiikkaa suo-
raan kommentoivat tekstit kuin vaikkapa viihteel-
listen televisiosarjojen käsittely yhtä kaikki tuot-
tavat sinkkuutta koskevia diskursiivisia käsityk-
siä (ks. Kolehmainen 2015). Analyysimme pai-
nottuukin julkisessa keskustelussa kiertävien kult-
tuuristen sinkkuutta koskevien puhetapojen tun-
nistamiseen ja näkyväksi tekemiseen sekä niiden 
seurausten pohtimiseen (Jokinen 2004). Pyrimme 
jäljittämään sitä, miten sinkkuutta määritellään ja 
millaisia käsityksiä julkisessa keskustelussa uusin-
netaan, tuotetaan tai kyseenalaistetaan. 

Seuraavaksi siirrymme esittelemään analyysim-
me tuloksia. Olemme ryhmitelleet suosituimpien 
kategorioiden analyysitulokset neljäksi erilliseksi 
luvuksi.

Sinkkuus ja parisuhde 

Yksi suosituimmista tavoista kuvata sinkkuutta 
aineistossa oli keskustella sinkkuudesta suhtees-
sa parinmuodostukseen. Parisuhde on vahva kult-
tuurinen ”onnellisuusobjekti” (Ahmed 2010), 
jonka solmimisen odotetaan tekevän suhteen osa-
puolet onnelliseksi. Aineistossa konventionaalisen 
parisuhteen arvostus tuli selkeästi esille. Esimer-
kiksi ”deitti-uupumusta” käsittelevässä jutussa on-
gelmaksi mainitaan se, että Tinderin ominaisuu-
det eivät palvele parhaalla mahdollisella tavalla va-
kiintuneen parisuhteen solmimista:

Yhtäkkiä treffeillä voi käydä aiempaa useammin tai 
viestittelyn voi aloittaa yhtä aikaa useamman Tinder- 
matchin kanssa. Nopeus ja monipuolisuus ovat johta-
neet siihen, ettei yksittäisen ihmisen eteen jakseta näh-
dä erityistä vaivaa. 

HS 27.3.2018 

Samankaltaisesti seuraavassa Väestöliiton johta-
jan haastattelun pohjalta kirjoitetussa parinmuo-
dostusta käsittelevässä jutussa sellaista sinkkujen 
ajankäyttöä, johon ei liity tavoitteellinen kump-
panin etsintä, kuvataan ”nolla-ajaksi”:

Ammatissaan kolmekymppisten pariutumiseen pereh-
tynyt Vaaranen kuvailee nolla-aikaa ajaksi, jolloin to-
dennäköinen mahdollisuus tavata kumppani on lähel-
lä nollaa. 

IS 3.8.2017 

On kuitenkin huomionarvoista, että pariutu-
minen on läsnä myös sellaisissa yhteyksissä, jotka 
eivät varsinaisesti käsittele sinkkuelämää. Esimer-
kiksi seuraavassa kaupunkisuunnittelua koskevas-
sa jutussa alleviivataan (heteroseksuaalisen) parin-
muodostamisen tärkeyttä:

Ja naiset ovat myös päähuomiossa. Kaupunkiin on saa-
tava jäämään naisia. Kiiruna on nyt hyvä paikka sink-
kunaiselle, koska suurin osa asukkaista on miehiä. Ja he 
eivät ole tukholmalaisia metroseksuaaleja vaan miesmie-
hiä, Walldin naureskelee. 

AL 22.5.2018 

Samalla esimerkki havainnollistaa sitä, kuin-
ka sinkkujen keskinäisten erojen esiin tuominen 
rajoittuu usein mies- ja naissinkkujen keskinäi-
seen vertailuun tai rinnastamiseen. Ajatus kahdes-
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ta (ja vain kahdesta) toisiaan ”täydentävästä” su-
kupuolesta pitää yllä yhteiskunnan heteronorma-
tiivisuutta (Jackson 2006). Sitaatissa sukupuolten 
keskinäisten erojen toivottavuus korostuu, sillä 
siinä painotetaan sinkkunaisten ja ”miesmiehien” 
mahdollisuuksia keskinäisten suhteiden muodos-
tamiseen.

Myös seuraavassa lasten saannin lykkäämistä 
koskevassa artikkelissa tuodaan esille eroja sink-
kujen ryhmän sisällä, mutta keskeisimmäksi erok-
si tässäkin jäsentyy sukupuoliero:

Naisten näkökulmasta ongelmana on se, että varsinkin 
pääkaupunkiseudulla monet miehet sitoutuvat parisuh-
teeseen vasta yli kolmekymppisenä. 

HS 26.2.2018 

Sinkkuutta käsitellään useimmiten näkökulmis-
ta, joissa kumppanin oletetaan olevan ”vastakkais-
ta” sukupuolta. Heteronormatiivisuuden haastavia 
tapoja jäsentää sinkkuutta aineistossa ei juurikaan 
esiinny. Sukupuolieron korostaminen johtaa hel-
posti stereotypioiden uusintamiseen, kuten ole-
tukseen siitä, että naissinkut haluavat naimisiin, 
mutta miehet eivät halua pariutua. 

Sinkkujen keskinäisten erojen pohtimisen sijaan 
tyypillistä on sinkkujen vertaaminen suhteellisiin. 
Näissä vertailuissa sinkkuus näyttäytyy jopa ris-
kinä sekä sinkulle itselleen että parisuhteessa elä-
ville. Seuraavassa televisiosarja Temptation Islan-
dia kuvaavassa lehtiotsikossa sinkku määritellään 
viettelijäksi:

 Temptation Island alkaa räväkästi – varattu Joonas lan-
keaa heti sinkku-Cheyennen viettelykseen 

IS 22.3.2017

Sarjan ohjelmaidea perustuu asetelmalle, jossa 
pariskunnat osapuolet erotetaan toisistaan. Vara-
tut miehet sijoitetaan saarelle naissinkkujen kans-
sa ja varatut naiset puolestaan omalle saarelleen 
miessinkkujen kanssa. Ideana on siis testata, pysy-
vätkö pariskunnan osapuolet toisilleen uskollisina. 
Sinkkujen tehtävä on toimia parisuhteen koetinki-
vinä, jolloin he näyttäytyvät riskinä monogaami-
selle parisuhteelle. 

Toisaalta sinkkuutta kuvataan myös (terveys)
riskinä sinkulle itselleen. Esimerkiksi syöpätutki-
musta käsittelevän uutisen otsikossa avioliitto ku-
vataan konkreettista suojaa antavana:

Naimisissa olevien melanoomat todetaan varhaisemmin 
kuin sinkkujen. 

IS 20.4.2018

Vaikka esimerkiksi kumppanin löytämiseen liit-
tyvät huolenaiheet ovat ajankohtaisia monille sin-
kuille, sinkkuuden liittäminen nimenomaan pari-
suhteen puuttumiseen kaventaa sen yhteiskunnal-
lisen keskustelun mahdollisuuksia, mitä sinkkuu-
desta olisi mahdollista käydä.

 

Seksikäs sinkkuus

Sinkkuutta kuvataan etenkin Ilta-Sanomissa viih-
teellisyyden ja seksuaalisuuden näkökulmas-
ta. Lehden viihteellisiä tv-sarjoja kommentoivat 
tekstit, kuten seuraava Maajussille morsian -sarjaa 
kommentoiva lehtikirjoitus, rajautuvat pääasiassa 
raportoimaan ohjelmasisältöä tai ohjelmissa esiin-
tyvien henkilöiden yksityiselämää: 

Kaksi naista sekoitti Maajussi-Antti-Jussin pään totaa-
lisesti – kamppailee suhdekiemuroiden kanssa: ”Ovia 
on liikaa auki”. 

IS 29.10.2018

Maajussille morsian -ohjelmaformaatissa keski-
tytään löytämään kumppani maaseudulla asuville 
isännille tai emännille. Sarjan lisäksi Ilta-Sanomi-
en nettiversiossa seurattiin peräti yhdeksää muu-
takin parinlöytämiseen keskittyvää ohjelmaa, joi-
ta olivat Temptation Island Suomi, Love Island, En-
sitreffit alttarilla, Bachelorette Suomi, Bachelor Suo-
mi, Unelmien poikamies, Paratiisihotelli, Napa-
kymppi ja Heikki Paasonen Show. Yhteistä sarjoille 
on, että ne viihdyttävät katsojiaan kertomalla pa-
risuhteen löytymisen ja ylläpitämisen eteen tehtä-
vistä ponnisteluista. Kumppania etsivät televisios-
sa pääsääntöisesti nuoret ja kauniit sinkut. Useis-
sa sarjoissa vähäpukeisena esiintyminen on yleistä 
ja seksi odotettua, mikä käy ilmi seuraavasta lai-
nauksesta: 

Shirly Karvinen paljastaa Love Island Suomen tuotan-
nosta: ”Kyllä kannustimia suojattuun rakasteluun on 
(...) Tehtävänä rakkausrealityssa on pariutua ja selvitä 
parinsa kanssa kahdeksan viikkoa loppuun asti. Katso-
jat äänestävät suosikkipariaan, ja vähiten ääniä saavat 
joutuvat lähtemään. Voittajaparille on tiedossa 25 000 
euron potti.” 

IS 25.9.2018 

Love Island on kilpailullinen ohjelmaformaatti, 
jossa sinkut etsivät kumppania ”rakkauden saarel-
la”. Tämänkaltaisten viihteellisten ohjelmien kou-
kuttavista juonenkäänteistä ja osallistujista kirjoi-
tetaan etenkin Ilta-Sanomissa, mutta sinkkuuden 
käsitteleminen viihteen kautta ei rajoitu iltapäivä-
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lehtiin. Kuten Helsingin Sanomien kolumnin ot-
sikko tuo esille, ovat ohjelmat löytäneet yleisönsä:

Kyllä, minä ja kymmenettuhannet muut jäimme kouk-
kuun Love Islandiin, vaikka meillä on sekä elämä että 
aivot – eikä kyse ollut nyt ylemmyyden tunteesta. 

HS 23.11.2018

Etenkin Ilta-Sanomissa raportoitiin useista leh-
den tai sen yhteistyökumppanien toteuttamista 
seksikyselyistä. Me Naisten kyselyssä selvitettiin 
seksiseuran löytymistä, ja se vaikutti olevan vas-
tausten perusteella helppoa:

Ei tarvitsisi olla itsekseen yhtään, jos ei haluaisi. Minul-
la on hyvinkin ihania herrasmiehiä, joiden kanssa tref-
faillaan ja lemmitään. 

IS 21.1.2017 

Sinkkujen seksi-elämä kuvataan eksessiivisenä 
etenkin tv-sarjoihin liittyvissä jutuissa. Eksessiivi-
syydellä viittaamme seksuaalisuuteen, joka näyt-
täytyy kulttuurissamme liiallisena suhteessa seksu-
aalisuutta sääteleviin normeihin, esimerkiksi mo-
nogaamiseen parisuhdenormiin (Finn 2012; Lah-
ti 2018). Viihteen kehyksessä myös sinkut edus-
tavat eksessiivistä seksuaa lisuutta. Myös Aamuleh-
den seksuaalisia ongelmia sivuavan henkilöjutun 
yhteydessä sinkkuja varoitellaan seksihurjastelusta:

Sinkkuvaiheeseen uudestaan hypänneiden vanhem-
pienkin ihmisten pitäisi silti muistaa kondomin käyt-
tö, vaikka raskaaksi tulo ei olisikaan enää mahdollis-
ta. Sukupuolitautien määrä näissä ryhmissä on kasva-
nut selvästi. 

AL 25.5.2017 

Esimerkki havainnollistaa sitä, että sinkkuuden 
ja seksuaalisuuden kytkökset eivät rajaudu vain 
viihteeseen. Sinkkujen seksuaalisuus esitetään 
myös huolen aiheena. 

Sinkkuus yhteiskunnallisena  
kysymyksenä

 
Sinkkuutta yhteiskunnallisena kysymyksenä 
käsitteleviä tekstejä oli niukasti. Sinkkuus politi-
soitui aineistossa silloin tällöin. Ymmärrämme po-
litisoitumisen viittaavan siihen, että sinkkuudel-
le ryhdytään antamaan poliittisia merkityksiä yh-
teiskunnallisessa keskustelussa. Politisoituminen 
ei siis rajoitu vain siihen, että sinkkuja koskevat 
asiat ryhdyttäisiin huomioimaan (puolue)poliit-
tisessa päätöksenteossa. Esimerkiksi Helsingin Sa-
nomat uutisoi kirjallisuudesta, joka ei perustu me-

nestystarinoiden myymiselle. Otsikossa pohditaan 
sinkkujen yhteiskunnallista asemaa:

 
Sisko Savonlahti, 35, teki kirjan työttömän sinkkunai-
sen epäonnistumisista maailmassa, jossa ongelmiksi hy-
väksytään vain ruuhkavuodet ja työpaineet 

HS 11.9.2018
 
Otsikko kommentoi sitä tapaa, jolla perhe-elä-

mään liittyvät asiat – kuten ruuhkavuodet – näh-
dään yhteiskunnan tukea ja yhteiskuntapoliittisia 
ratkaisuja vaativina, kun taas sinkkujen elämänti-
lanteet ja niihin liittyvät ongelmat hahmotetaan 
usein henkilökohtaisina ja sellaisina, jotka yksilöi-
den itsensä tulee ratkaista (Eeva 2014; DePaulo & 
Morris 2005; Lahad 2017; Sihto 2018). 

 Aineistomme antaa kuitenkin viitteitä siitä, että 
sinkkujen asemasta on vähitellen ryhdytty keskus-
telemaan arjen tilanteissa ja keskustelupalstoilla. 
Esimerkiksi seuraava Vauva.fi-sivuston keskustelu, 
jonka pohjalta Ilta-Sanomat on tehnyt jutun, kä-
sittelee vuokramökin majoituskulujen jakamista: 

 
(…) ilmoitin, että koska maksan saman kuin pariskun-
nat, niin en todellakaan tyydy siihen pienimpään ma-
kuuhuoneeseen, vaan vaadin, että arvotaan huoneet. Ja 
että minulla on samalla tavalla 2 arpaa per ”perhe” kuin 
muillakin. Sain parhaan huoneen omalla kylppärillä ja 
ison riidan aikaiseksi. 

IS 20.8.2018 

Kun sinkkuutta ei yleisesti politisoida samal-
la tavalla kuin perheellisten asioita, voi sinkku-
jen etujen ajaminen arjessa muodostua ”ison rii-
dan” aiheeksi.

  Erityisesti Aamulehden jutuissa kiinnitetään 
huomiota myös siihen, miten vähän sinkkujen ti-
lannetta huomioidaan puoluepolitiikassa. Otsi-
kolla ”Se, mistä ei puhuta, on tyly viesti äänes-
täjille” julkaistussa jutussa tuodaan esille vallitse-
va tilanne: 

Suomessa on jo reilut 1,1 miljoonaa yhden hengen ta-
loutta, mutta vaaliteemoista saa suurennuslasin kans-
sa etsiä näkemyksiä siitä, miten sinkkutalouksien mää-
rän kasvu vaikuttaa kaupunkisuunnitteluun, palvelui-
den kehittämiseen ja kaupunkikuvaan. 

AL 1.4.2017 

Kuten aineisto-otteessa todetaan, on yksinasu-
via Suomessa paljon, vuonna 2018 jo 44 prosent-
tia kaikista asuntokunnista eli peräti 1 191 297 
(SVT 2019). Muutos on suuri, sillä vielä 30 vuot-
ta sitten yksinelävien asuntokuntia oli noin 600 
000 ja sata vuotta sitten vain muutama prosent-
ti väestöstä (Juntto 2010). Yksinasuvat muodos-
tavat myös lukumäärältään suurimman pienitu-
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loisten ryhmän (SVT 2017). Kuten sitaatissa huo-
mautetaan, yksinasuvien asemasta tulee vain har-
voin vaaliteema.

Yksinasuminen on silti yksi keskeinen teema, 
jota politisoitiin aineistossa. Yhden hengen koti-
taloudet ovat muita kotitalouksia sosiaalisesti ja 
taloudellisesti haavoittuvampia (Kauppinen ym. 
2014). Asuminen on yksineläville kalliimpaa, sil-
lä pienet asunnot ovat suhteessa kalliimpia per-
heasuntoihin verrattuna. Lisäksi pariskunnat voi-
vat jakaa monet asumiseen ja arkeen liittyvät kus-
tannukset. Seuraavassa yhteisöllistä asumista kä-
sittelevän artikkelin aineisto-otteessa kommentoi-
daan yksinasumisen korkeita kustannuksia ja poh-
ditaan tälle vaihtoehtoisia asumisratkaisuja:

Korkeiden vuokrien vuoksi yhteisöllinen asuminen 
kiinnostaa yhä useampia sinkkuja, dinkkuja ja yksin-
huoltajiakin pääkaupunkiseudulla. Yksiön sijasta moni 
haluaa elää yhdessä kavereiden kanssa. 

HS 6.1.2018 

Yhteisölliset asumisratkaisut huomioivat pa-
remmin perhe-elämää ja yksinasumista moninai-
semmat elämisen tavat, eivätkä välttämättä syrji 
sinkkuja taloudellisesti. 

Terapeuttinen sinkkuus

Sinkkuutta politisoivia artikkeleita enemmän var-
sinkin Helsingin Sanomissa julkaistiin juttuja, jois-
sa valotetaan sinkkujen omaa näkökulmaa. Nä-
mä artikkelit ovat yhtäältä hyvin yksilökeskei-
siä, toisaalta ne tekevät sinkkuutta kulttuurisesti 
näkyväksi ja raivaavat tilaa erilaisille sinkkuu-
den kokemuksille. Seuraavissa lainauksissa nou-
see esiin, miten sinkkuna eläessä voi oivaltaa jo-
tain tärkeätä itsestään. Artikkelissa ”Joulun yksi-
näisyydestä voi opetella myös nauttimaan” pohdi-
taan joulunviettoa eron jälkeen:

 
Vaikka en olekaan katunut eroani, se toi yllättäviä asioi-
ta. Sisimmästäni nousi asioita, joita täytyi käydä läpi.

AL 24.12.2018 

Edellä mainitun kaltaisissa teksteissä kyseen-
alaistetaan oletusta siitä, että kaikkien olisi toivot-
tavaa elää parisuhteessa. Myös seuraavassa sitaatis-
sa, jossa annetaan neuvoja 28-vuotiaalle miehelle, 
joka ei ole koskaan seurustellut, otetaan etäisyyttä 
parisuhteessa elämisen auvoisuuteen: 

Ei noin nuorena tarvitsekaan vielä lähteä suhdesotkui-
hin. Aina parempi olla itsekseen ja oppia tuntemaan 

kunnolla itsensä. Minä tulin vasta 30 ikävuoden jälkeen 
sinuiksi itseni kanssa. 

IS 16.2.2018 

Esimerkissä annetaan ymmärtää, että sinkkuus 
on jopa toivottavaa nuoruudessa ja nuorena aikui-
sena. Sinkkuus onkin monesti hyväksyttävää, jos 
sen ajatellaan olevan väliaikainen vaihe ennen va-
kiintumisesta (Lahad 2017). Parisuhdemallin ky-
seenalaistamisella on kuitenkin rajansa esimerkis-
sä, jossa esitetään, ettei nuorena kannata ”lähteä 
suhdesotkuihin”.

 Tutkimusten mukaan sinkkuuteen liittyy run-
saasti kielteisiä tunteita, kuten häpeää ja yksinäi-
syyttä (Morris & Munt 2018; Heimtun 2010; 
Gordon 1994). Vaikka aineistossamme esiin tuo-
dut sinkkuuden kokemukset kertovat mones-
ti näistä kielteisistä tunteista, jutuissa sinkkuus 
näyttäytyy myös myönteisessä valossa. Esimerkik-
si seuraavassa henkilöhaastattelussa korostetaan si-
tä, että osa ihmisistä saattaa kokea sinkkuelämän 
parisuhteessa elämistä luontevammaksi:

 
Gustafssonin mukaan ongelmaksi on muodostunut se, 
ettei hänellä ole ollut aikaa parisuhteidensa hoitoon. 
Miehellä on aina ollut jatkuvia lupauksia, että vielä koit-
taa parempi aika. ”Eikä se päivä koskaan koittanut.” 
Nyt välit ex-vaimoon ovat ”paremmat kuin aikoihin”. 
Sinkkumies voi siis keskittyä täysillä projekteihinsa (…) 

HS 2.9.2018 

 
Vaikka miehen sinkkuus voidaan esittää onnek-

kaana vapautumisena parisuhteesta, naisten sink-
kuudesta kerrotaan usein suhteessa kumppanin ja 
lasten kaipuuseen. Tällöin sinkkuuden hyväksy-
minen ja siitä voimaantuminen on vaatinut asian 
käsittelyä, kuten seuraavassa lapsettomuutta ja sen 
hyväksymistä käsittelevässä jutussa:

Masennusta ja lapsettomuutta Sari pui terapiassa. (…) 
Elämä itsellisenä naisena tuntuu nyt hyvältä. 

HS 20.11.2018 

 
”Voimaantuneet” sinkut ovat julkisessa keskus-

telussa kuitenkin usein nimenomaan valkoisia, hy-
vin toimeentulevia, koulutettuja ja heteroseksuaa-
leja naisia. 
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Lopuksi

Olemme tässä artikkelissa tarkastelleet sinkkuut-
ta käsittelevää keskustelua kolmessa suomalaisessa 
lehdessä aikavälillä 2017–2018. Sinkkuutta käsi-
teltiin lehdissä monenlaisista näkökohdista, mut-
ta on silti huomionarvoista, että sinkkuutta ni-
menomaan yhteiskunnallisena ilmiönä käsitte-
leviä tai sinkkuuteen liittyviä kysymyksiä politi-
soivia artikkeleita oli aineistossa verrattain vähän. 
Kun otetaan huomioon yhtäältä sinkkuuden ylei-
syys ja sinkkujen kasvava määrä sekä toisaalta pa-
ri- ja perhesuhteista aktiivisena käytävä keskuste-
lu, on epäsuhta, että yhteiskuntapoliittinen kes-
kustelu sinkkuudesta puuttuu suomalaisesta julki-
suudesta lähes tyystin. Kuitenkin myös sinkkujen 
hyvinvoinnin turvaaminen on tärkeä yhteiskun-
tapoliittinen tavoite. Sellaiset sinkkuutta koskevat 
yhteiskunnalliset keskustelunavaukset, jotka eivät 
rajoitu parisuhteisiin liittyviin kysymyksiin, ovat 
keskeisiä toimia, joilla voidaan parantaa sinkku-
jen asemaa ja sitä kautta yksilöllistä hyvinvointia.

Aineistossa yksi keskeisimmistä tavoista käsitel-
lä sinkkuutta on liittää se osaksi pariutumisen te-
matiikkaa. Sinkkuutta tuodaan osaksi julkista kes-
kustelua suhteessa joko parin etsintään tai vertai-
lemalla sinkkuja ja parisuhteellisia toisiinsa. Vaik-
ka esimerkiksi kumppanin löytyminen on monen 
sinkun toive, keskustelemalla sinkkuudesta pariu-
tumiseen liittyen uusintaa helposti parisuhdenor-
matiivisuutta ja edelleen tekee hankalaksi sink-
kuuteen liittyvien yhteiskunnallisten kysymys-
ten politisoimisen. Sinkkuus on tutkimusten mu-
kaan ns. ongelmaidentiteetti, johon kuulumista 
joudutaan puolustelemaan (Reynolds & Wethe-
rell 2003), eikä parisuhteen asettaminen jo lähtö-
kohtaisesti tavoitteeksi paranna sinkkujen asemaa. 
Tämänkaltainen yksilöllistävä näkökulma vaikeut-
taa sinkkujen kokemusten näkemistä poliittisina, 
valtasuhteisiin liittyvinä kysymyksinä. 

Vaikka lehtikeskustelussa tuodaan jossain mää-
rin esille sinkkujen keskinäisiä eroja, nämä erot 
palautuvat usein nais- ja miessinkkujen (oletettu-
jen tai olemassa olevien) eroihin. Julkisessa kes-
kustelussa toistuvasta sukupuolittumisesta ja he-
teronormatiivisuudesta huolimatta sinkkuuteen 
liittyvät kokemukset eivät palaudu vain naisen ja 
miehen sukupuolikategorioihin (myös Kolehmai-
nen & Lahti, tulossa). Aineistossamme esimerkik-
si maahanmuuttajasinkkujen tai sukupuoli- ja sek-
suaalivähemmistöihin kuuluvien sinkkujen koke-
muksia ei edes mainita paria poikkeusta lukuun 

ottamatta. Myöskään leskeytyneitä vanhuksia ei 
ymmärretä sinkuiksi sanan arkikielisessä merki-
tyksessä. He toki ovatkin jossain määrin erilaises-
sa asemassa kuin esimerkiksi nuoret sinkut. Sil-
ti monet sinkkuja eriarvoistavat rakenteelliset te-
kijät koskevat myös heitä, sillä asuminen on myös 
yksineläville leskille kalliimpaa, eivätkä hekään voi 
jakaa arjen kustannuksia puolison kanssa. Samoin 
kuin nuoret sinkut, voivat myös lesket tulla ulos-
suljetuksi parisuhteen ja perheen ympärille raken-
tuvasta sosiaalisuudesta.

Etenkin Ilta-Sanomissa sinkkuudesta kirjoitet-
tiin usein viihteellisessä kehyksessä, jossa sinkkuus 
liittyi seksuaalisuuteen. Erityisesti Ilta-Sanomien 
nettiversiossa, josta sinkkuohjelmien raportoin-
nille annetaan paljon palstatilaa, sinkuilla ja sink-
kuudella houkutellaan, viihdytetään ja kiihotetaan 
yleisöä. Sinkkuus on vahvasti heteronormatiivis-
ta ja keskiöön nostetaan parisuhteen löytämisen 
tärkeys. Julkisuuden henkilöiden sinkkuuskoke-
mukset esitetään pääasiassa positiivisessa valossa. 
Vastentahtoiselle parisuhteettomuudelle ei paljoa 
palstamillimetrejä löydy, ja etenkin miesten sink-
kuuskokemusten käsittely jää ohueksi. 

Yhteiskunnalliselle keskustelulle sinkkuudesta 
näyttää olevan vähemmän tilaa kuin sen viihteel-
liselle käsittelylle. Sinkkujen asemaa pohditaan ai-
neistossa jonkin verran suhteessa parisuhteessa elä-
vien ja perheellisten asemaan, mutta näissäkin ju-
tuissa saattaa olla parisuhdenormatiivisuuden kai-
kuja – sinkkujen ongelmaksi nähdään ennen kaik-
kea parisuhteen puute, joka aiheuttaa esimerkik-
si yksinäisyyttä. Tällöin huomiotta jää se, miten 
keskiluokkainen ydinperheen ihanne otetaan an-
nettuna. Tunnisteta ei myöskään sitä, miten mo-
net hyvinvointia tuottavat edut kasaantuvat ydin-
perheen ympärille tai miten sosiaaliset suhteet ra-
kentuvat monella tavalla perhe-elämän ympärille. 
Yksittäisissä jutuissa sinkkuutta politisoidaan vaa-
timalla sinkuille tasa-arvoista kohtelua joko arjessa 
tai esimerkiksi asuntopolitiikassa. Aineistossamme 
esiintyy kuitenkin vain harvoin väittämiä, joiden 
mukaan siinä tavassa, jolla sinkkuja yhteiskunnas-
samme kohdellaan, olisi parantamisen varaa. 

Terapeuttisen sinkkuuden kohdalla korostuivat 
etenkin sinkkuuteen liittyvät voimaantumisen, 
eheytymisen ja itsensä tutustumisen teemat. Suo-
malaisessa julkisuudessa tuotetaan kuvaa sinkkuu-
desta etenkin naisia koskevana rasitteena – naisia 
kun määritellään edelleen miehiä enemmän lasten 
saamisen ja puolison kautta. Vaikka aineistossam-
me myös jossain määrin kritisoidaan parisuhden-
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ENGLISH SUMMARY
Marjo Kolehmainen & Anu Kinnunen & Annukka 
Lahti: The politics of pairlessness: singlehood in the 
public debate in Finland (Parittomuuden politiikat? 
Sinkkuus suomalaisessa julkisessa keskustelussa)

The number of people living without a partner is 
continuing to grow across the world. However, the 
tenacity of the couple-norm remains unaffected, and 
despite the demographic shift there is still a paucity of 
research on singlehood. Our contribution in this article 
is to analyse the Finnish public debate on singlehood, 
single people and living alone. Our data consists 
of media coverage from three Finnish newspapers, 
Helsingin Sanomat, Aamulehti and Ilta-Sanomat 
(2017–2018). We approach our data in a discourse 
analytic framework in order to trace how singlehood 
is defined in the public debate. Furthermore, we are 
interested in what kind of conceptions of singlehood 
are produced, reproduced and challenged. We offer a 
detailed analysis of the most popular ways of discussing 
singlehood. 

In the data analysed, singlehood was often associated 
with attempts to find a partner, and singles were 
compared with those who are married or otherwise 
coupled. One recurrent theme was to report on reality 
television shows in which singles are either supposed to 
find a partner or in which their presence is connected 
with entertaining and sexual elements in order to attract 
audiences. Politicizing singlehood and addressing singles 
as a disadvantaged or vulnerable social group was rare. 
Some individual articles focusing mainly on living alone 
and housing policy issues drew attention to the unequal 
treatment of single people. However, some articles 
covering the experience of single people challenged 
the couple-norm by voicing positive experiences. To 
conclude, there is an apparent mismatch between the 
growing number of singles and the ways in which social 
issues relating to singlehood fail to fuel any significant 
political debate. 
Keywords: singlehood, public debate, media 

coverage, discourse analysis.
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