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KOULUKINON OPPIMATERIAALI 

 

 
MIEHEN TYÖ 
Suomi, 2007 
 
Ohjaus ja käsikirjoitus: Aleksi Salmenperä  
 
Pääosissa: Tommi Korpela, Jani Volanen,  
Maria Heiskanen ja Stan Saanila 
 
Kuvaus: Tuomo Hutri  
 
Leikkaaja: Samu Heikkilä  
 
Lavastus: Markku Pätilä   
 
Tuottajat: Petri Jokiranta, Tero Kaukomaa  
Blind Spot Pictures  

 
Ikäraja: K15 
 
Kesto: 97 min. 
 
Genre: fiktio 
 
Koulukinon materiaali on tehty lukiolaisille. 
 
Oppimateriaalin teemoja: työ, työttömyys, 
häpeä, hyväksikäyttö, arvot, elokuvan lavastus 

 
 
SYNOPSIS 
Miehen työ kertoo tarinan Juhasta (Tommi 
Korpela), joka on irtisanottu työpaikastaan 
betonitehtaalta. Hän häpeää 
epäonnistumistaan ja kantaa huolta perheen 
taloudellisesta tilanteesta. Vaimo Katja (Maria 
Heiskanen) on jo valmiiksi masentunut, joten 
Juha päättää olla lisäämättä hänen 
taakkaansa ja jättää kertomatta potkuista 
vaimolleen. Hän herää edelleen aikaisin 
aamulla lähteäkseen töihin, mutta 
suunnistaakin kulkunsa syrjäiselle 
huoltoasemalle pohtien tietä ulos joka hetki 
kasvavasta valheesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Juha laittaa huoltoaseman ilmoitustaululle 
ilmoituksen, jossa tarjoaa remonttimiehen 
töitä. Hänen ilmoitukseensa vastaa kuitenkin 
nainen, joka ei olekaan kiinnostunut 
remontoimisesta vaan remonttimiehestä  
itsestään. Yllättäen Juha päätyy harjaamaan 
alastomana täysin tuntemattoman naisen 
hiuksia ja huomaa ansaitsevansa saman 
verran kuin edellisessä työssään kahdessa 
päivässä.  
 
Juha alkaa elättää perhettään myymällä 
itseään varttuneemmille naisille. Mutta 
valheet ja häpeä kasvavat eikä tilanne kotona 
tunnu parantuvan. 
 
Tragikoominen kuvaus miehen häpeästä ja 
paineista elättää perheensä. 
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1. LAVASTAJAN TYÖ 
a. Muistelkaa elokuvan lavastusta. Mihin 
kiinnititte lavastuksessa huomiota? Vai jäikö 
se huomiotta? 
 
b. Mitä koti kertoo ihmisestä? 
Millainen vaikutelma päähenkilöstä ja hänen 
perheestään tuli heidän kotinsa kautta? 
Voisiko pelkkää koti kertoa millaisia ihmisiä 
siellä asuu? Ovatko he varakkaita? Ostavatko 
he usein uusia tavaroita kotiinsa? Viihtyvätkö 
he kotona? 
 

Mitä Juhan ystävän Jampan (Stan Saanila) 
koti kertoo Jampasta? (Juha lainasi Jampan 
kotia yhteen asiakastapaamiseensa) 
Millainen ihminen Jamppa on? Mitä Juhan 
ensimmäisen asiakkaan koti kertoo naisesta? 
Kirjoittakaa henkilöille kuvitteellisia taustoja 
heidän kotiensa perusteella. 
 
c. Millainen kontrasti on hotellien ja 
ensimmäisen asiakkaan kodin välillä Juhan 
omaan asuinympäristöön verrattuna?  
(Tuntuu, että Juha ei kuulu näihin tiloihin, ilman 
prostituoidun työtään hän ei ehkä koskaan 
vierailisi näissä paikoissa.) 

 
d. Juhasta aisti, että hän ei tuntenut 
kuuluvansa ensimmäisen asiakkaan hienoon 
asuntoon. Oman kotiinsa, sekaiseen 
lapsiperheen asuntoon, hän sen sijaan sopii 
kuin kala veteen. Pohtikaa ja kirjoittakaa 
aiheesta ”tila johon kuulun / en kuulu”. 
 
e. Katsokaa dvotedilta video, jossa elokuvan 
lavastaja Markku Pätilä esittelee Miehen työn 
lavastusta. Pätilä kertoo halunneensa tehdä 
lavastuksen, joka on niin arkinen että sitä ei 
huomaa. Pohtikaa onko hän onnistunut? 
Miten koko elokuvan sisältöön olisi 
vaikuttanut, jos lavastus olisi ollut erilainen. 
Miettikää miten lavastus vaikuttaa 
tarinankerrontaan. Mitä esineet, asunto ja 
asuinympäristö kertovat henkilöistä? Miten 
tärkeää elokuvan uskottavuudelle on 
rakentaa lavastus hahmoille sopivaksi? 
 
Lisää tietoa lavastuksesta ja lavastajan työstä 
www.dvoted.net ja http://elokuvantaju.uiah.fi/ 
 
Markku Pätilä kertoo lavastajan työstä: 
http://www.dvoted.net/index.php?option=com_con
tent&task=view&id=448&Itemid=28&lang=fi_FI 
 
Video, jossa Markku Pätilä esittelee Miehen 

työn lavastusta: 
http://www.dvoted.net/index.php?option=com_con
tent&task=view&id=448&Itemid=28&play=1 
Tietoa lavastuksesta elokuvan tajusta: 
http://elokuvantaju.uiah.fi/oppimateriaali/lavastus.j
sp 

 
 
2. TYÖKESKEINEN YHTEISKUNTA 
a. Usein uusiin ihmisiin tutustuttaessa 
kysytään ensimmäiseksi mitä he tekevät 
työkseen tai mitä opiskelevat. Pohtikaa mistä 
se johtuu? Miten tärkeässä asemassa työ on 
yhteiskunnassamme? Määritteleekö se mitä 
teemme työksemme sen keitä me olemme? 
Miten elämänarvomme vaikuttavat 
suhtautumiseemme työhön? 
 
b. Pohdi elokuvan Juhaa. Miksi irtisanotuksi 
tuleminen oli Juhalle niin suuri häpeä, ettei 
hän voinut kertoa siitä vaimolleen? 
 

”Aika harva mies odottaa itseltään hyvää 
kumppanuutta ja isyyttä. Aika moni mies 
odottaa itseltään tekoja ja uraa”, toteaa 
elokuvan ohjaaja ja käsikirjoittaja Aleksi 
Salmenperä keskusteluohjelma Voimalassa 
(26.2.2007). 
 

Mitä Salmenperä tarkoittaa sillä? Onko 
Salmenperä mielestänne oikeassa? Mitä 
nykypäivänä naiset odottavat itseltään? 
Eroavatko miesten ja naisten odotukset 
nykypäivänä enää paljoakaan toisistaan? 
 
c. Miksi Juha alkaa myydä itseään? Vanha 
sanonta kuuluu ”miehen pitää tehdä se mitä 
miehen pitää tehdä”. Mitä sillä tarkoitetaan? 
Onko miehellä velvollisuus elättää 
perheensä? Mistä johtuu, että monet miehet 
kokevat olevansa vaimojaan enemmän 
velvollisia elättämään perheensä? 
Toteutuuko tasa-arvo perheissä? Pitäisikö 
sen toteutua? 
 
e. Lukekaa Tukiasema.netin määritelmät 
työuupumuksesta: 
http://www.tukiasema.net/teemat/artikkeli.asp?doc
ID=160 
Pohtikaa ratkaisuja miten työuupumuksen voi 
välttää? Mitä yhteiskunta voisi tehdä 
työntekijöiden olojen parantamiseksi? 
Seuratkaa viikon työhön liittyvää uutisointia 
lehdistössä. Millaisia uutisia löysitte? 
Heijastavatko ne suomalaisten työtekijöiden 
todellista tilaa? 
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3. ONGELMIEN RATKAISU 
a. Aleksi Salmenperä totesi Voimalan 
haastattelussa myös, että monet miehet ovat 
elämänmittaisella pakomatkalla kotoaan 
lastensa ja vaimonsa luota. 
 

Mitä Salmenperä tarkoittaa sillä? Onko työ 
miehille pakokeino olla kohtaamatta kodin 
ongelmia? Ratkaisevatko miehet ja naiset 
ongelmia eri tavoin? Minkälaiset ovat erot 
miesten ja naisten välisessä ongelman 
ratkaisussa? 
 
b. Juhan ja hänen vaimonsa suhde on jo 
elokuvan alussa vaikeassa tilanteessa. 
Vaimo on masentunut ja kokee elämänsä 
olevan ”paskaa”. Osaako Juha tukea 
vaimoaan? Millaiset välit Juhalla on 
vaimoonsa ja perheeseensä? Onko perhe 
Juhalle tärkeä? Miten Juha voisi paremmin 
tukea vaimoaan? Mitä vaimo Juhalta 
kaipaisi? Pohtikaa mitkä asiat ovat ehkä 
johtaneet vaimon masennukseen. 
 
c. Aleksi Salmenperä on todennut, että 
päähenkilö Juha saa naisasiakkailtaan 
vinkkejä siitä mitä häneltä kotona 
kaivattaisiin. Muistelkaa mikä ajaa elokuvan 
naiset ostamaan seksiä Juhalta? 
(Kosketuksen/ läheisyyden kaipuu, haluaa kuulla 
vielä olevansa hyvännäköinen, hakee neuvoja 
parisuhteeseen.)  
 
Hakevatko miehet ja naiset prostituoidulta eri 
asioita? Ovatko vanhemmat naiset oikeasti 
niin yksinäisiä kuin mitä elokuva näyttää? 
Miksi luulet sen olevan niin? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. MILLE SAA NAURAA? 
”Kuvittelin kirjoittavani hauskaa elokuvaa. 
Monesti se on niin, että naisten mielestä se 
on huomattavasti vakavampi kuin monien 
miesten”, toteaa Aleksi Salmenperä 
Voimalassa. 
 
a. Pohtikaa mitkä asiat naurattivat teitä? 
Naurattiko jotakin toista sellainen asia, joka 
tuntui toisesta ahdistavalta tai niin vakavalta 
teemalta ettei sille saisi nauraa? 
 

”Miehen työssä on mahdollista nauraa erittäin 
vastenmielisen näköiselle naimiselle. 
Takanani katsomossa ollut nainen ei tyytynyt 
pelkästään nauramaan, vaan ulvoi melkein 
koko elokuvan ajan.” 
Hertta-Mari Kaukonen, Tampereen 
Ylioppilaslehti Aviisi 
http://www.aviisi.fi/artikkeli/?num=04/2007&id=eca
3444 

 
”Alamäki on niin jyrkkä ja hullunkurinen, että 
ihan naurattaa. Vai naurattaako sittenkään?  
Pienimuotoinen tarina on kaikin puolin 
terävästi käsikirjoitettu, mutta jotkut sen 
valinnat suorastaan vierottavat katsojia. 
Varsinkin se, että yksi asiakas sairastaa 
Downin syndrooma. Energiaa kuluu valtavat 
määrät sen miettimiseen, saako elokuvalle 
sittenkään nauraa.” 
Anssi Juntto, Kaleva plus 
http://www.kaleva.fi/elokuvakone/index.cfm?s=arv
&id=25293&loc=1 
 

Onko olemassa sellaisia aiheita joille ei saa 
tai voi nauraa? 
Voiko rankan tarinan kertoa uskottavasti 
huumoria apuna käyttäen? 
 
b. Nauravatko miehet ja naiset eri asioille? 
Pohtikaa jakautuiko luokan tyttöjen ja poikien 
kesken se mille naurettiin? Runoilija ja 
dramaturgi Tuomas Timonen muisteli 
Voimala –ohjelmassa Miehen työn 
katsomiskokemuksestaan, että miehet 
nauroivat sille mihin liemeen mies on 
elokuvassa joutunut kun taas naiset nauroivat 
silloin kun nainen huutaa lapsille, että pää 
tyynyyn nyt. Onko helpompi nauraa sellaiselle 
mihin voi itse samaistua? 
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5. HÄPEÄ 
a. Salmenperä mainitsee yhdeksi elokuvan 
keskeisistä teemoista häpeän. Mitä kaikkea 
Juha häpeää elokuvassa? Miten häpeä 
vaikuttaa hänen tekemiinsä ratkaisuihin? 
Monien Juhan tekojen motiivina on välttyä 
häpeältä, mutta pystyykö hän välttymään 
siltä? 
 
b. ”Kirjoitin päähenkilöni epäonnistumaan 
kaikessa, missä itse eniten pelkään 
epäonnistuvani. Se on tarina 
vastuunkantamisesta ja miehisistä 
suorituspaineista,” ohjaaja Aleksi Salmenperä 
kertoo Miehen työn lehdistömateriaalissa. 
Pohtikaa mitä itse häpeätte? Kirjoittakaa 
hahmotelma elokuvan tarinasta, joka kertoisi 
teidän omasta epäonnistumisen pelostanne. 
 
c. Miten häpeän ja valheen kierteen voi 
katkaista? Pohtikaa Juhalle erilaisia 
ratkaisumalleja selvitä tilanteesta. 
 
d. Miettikää millaista häpeä on eri 
ikävaiheissa. Hävetäänkö eri ikävaiheissa 
erilaisia asioita? 
 
Wikipediassa häpeä määritellään näin: 
”Häpeällä on suojaava vaikutus, sillä se saa 
ihmisen pohtimaan tekojensa seurauksia jo 
ennalta. Se auttaa välttämään sellaista 
toimintaa mikä aiheuttaisi kasvojen 
menetyksen. Häpeä myös estää tekemästä 
toiselle vääryyttä ja rikkomasta toisten rajoja. 
Lisäksi häpeä saa ihmisen kääntymään 
hyödyllisesti sisäänpäin, pohtimaan sitä, 
millaisena toiset mahdollisesti näkevät hänet. 
Häpeän erottaa syyllisyydestä se, että 
häpeään liittyy todellinen tai kuviteltu yleisö 
(kun taas syyllisyyteen liittyy jokin yleisöstä 
riippumaton moraalisääntö tms.) 
Toisaalta häpeä on itseluottamusta 
heikentävistä tunteista vaikein. Häpeään 
liittyviä tuntoja ovat kelpaamattomuus, 
huonommuus sekä mitättömyys. Häpeä 
pyritään salaamaan ja torjumaan monin 
keinoin. Salaamisen seurauksena saatetaan 
peittää aito minä, minkä seurauksena voi olla 
elämän suorittaminen epäaidolla minuudella 
esiintyen. 
Muinaiskreikassa häpeää tarkoitti sana aidos, 
mikä kytkee häpeän alastomuuteen. Häpeän 
ja syyllisyyden tunteet kytkettiin tuohon 
aikaan ruumiillisiin aistimuksiin; häpeä on 
nähdyksi tulemista, mikä ilmenee esim. 

Raamatun tarinassa Aatamin ja Eevan 
kokemasta alastomuutensa häpeästä 
(häpeän seksuaalinen aspekti) perisynnin 
jälkeen. Häpeä heijastaa sen, millaisissa 
olosuhteissa tulemme nähdyksi. Tällöin 
häpeän juureksi tulee häväistys.” 
 
 
6. HYVÄKSIKÄYTTÖ 
a.  Alla olevissa lainauksissa elokuvan 
kritiikeistä on pohdittu sitä mikä merkitys sillä 
on, että elokuvan prostituoitu on mies. 
Pohtikaa onko sillä teidän mielestänne 
vaikutusta tarinaan? Miten tarina muuttuisi jos 
elokuvan päähenkilö olisi nainen? Onko Outi 
Heiskanen oikeassa arvioidessaan, että jos 
päähenkilö olisi nainen, elokuvasta ei olisi 
noussut kohua? Tai pystytäänkö 
prostituutiota käsittelemään suoremmin, kun 
kyseessä on mies niin kuin Hertta-Mari 
Kaukonen Aviisin kritiikissä viittaa? 
Herättääkö elokuva jotakin uusia ajatuksia 
prostituutiosta juuri siksi, että kyseessä on 
mies eikä nainen? 
 

”Jos elokuvan päähenkilö olisi nainen, 
leffasta tuskin nousisi kovin suurta kohua. 
Ahtaalle ajetun naisparan itsensä myynti kun 
ei valitettavasti ole enää mikään uutinen. 
Valitsemalla tarinansa protagonistiksi miehen 
Salmenperä puhaltaa kuluneeseen kuvioon 
uutta mielenkiintoa. Näkökulman muutos saa 
toivottavasti myös yleisön mietteliääksi 
maksullisen seksin musertavasta 
vaikutuksesta tekijäänsä, oli kyseessä sitten 
alan mies tai nainen.” Skenet, Outi Heiskanen 
http://www.helsinki.fi/fi/index/taidejakulttuuri/eloku
va/skenet_arvioi_Miehen_tyo.shtml 
 

”Koska elokuvan huora on mies, prostituutiota 
pystytään käsittelemään suoremmin kuin jos 
elokuvan Katja olisi alkanut elättää 
perhettään huoraamalla. Sama asetelma 
toisin päin käännettynä saisi taatusti 
enemmän hysteriaa aikaan.”  
Aviisi, Hertta-Mari Kaukonen 
http://www.aviisi.fi/artikkeli/?num=04/2007&id=eca
3444 
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b. Suomessa seksin ostaminen on kielletty 
parituksen tai ihmiskaupan uhrilta, kun taas 
esimerkiksi Ruotsissa seksin ostaminen on 
kaikissa tapauksissa kiellettyä. Pohtikaa 
kumpi on parempi malli? Onko joissakin 
poikkeustapauksissa seksin ostaminen 
hyväksytympää kuin toisissa? Mitä ajatuksia 
päähenkilön vammainen asiakas herätti? 
Tulisiko vammaisilla olla oikeus ostaa seksiä? 
Päähenkilö valitsee itse ammattinsa 
elokuvassa, eikä häntä siihen kukaan pakota 
Onko seksin myyminen niissä tapauksissa 
hyväksyttävää vai tulisiko myymisenkin olla 
kiellettyä? Järjestäkää paneelikeskustelu, 
jossa toinen osapuoli on seksin ostamisen 
täyden kieltämisen kannalla ja toinen 
vastustaa ostamisen kriminalisointia. 
 
”Suomessa on kiellettyä seksin ostaminen 
parituksen tai ihmiskaupan uhrilta. Tästä 
seksikaupan kohteena olevan henkilön 
hyväksikäytöstä voidaan tuomita sakkoon tai 
vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. 
Eduskunta päätti kiellosta 21.6.2006. 
Hallituksen alkuperäinen esitys (HE 
221/2005) olisi kieltänyt seksin ostamisen 
kokonaan. Ehdotusta kritisoitiin paljon 
julkisuudessa ja esimerkiksi Seksialan liitto 
Salli kritisoi esitystä siitä, että asiakkuuden 
kriminalisointi pahentaisi prostituoitujen 
nykyisellään huonoa sosiaalista asemaa. 
Valiokuntakäsittelyssä esitystä moitittiin 
erityisesti siitä, että se rajoittaisi 
perustuslaissa suojattua elinkeinovapautta. 
Eduskunnan lakivaliokunta muotoili 
rajatumman esityksen, jossa kielto rajoitettiin 
vain parituksen ja ihmiskaupan uhreilta 
ostetun seksin kieltoon. Valiokunnan muotoilu 
hyväksyttiin eduskunnan äänestyksessä.” 
Lähde: Wikipedia  
 
Ohjeet paneelikeskusteluun: 
http://www.tyokalupakki.net/index.php?pageName
=paneelikeskustelu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. TOIVO 
Pohtikaa yhdessä millainen jälkitunnelma 
elokuvasta jäi. Onko Juhalla ja hänen 
perheellään vielä toivoa selvitä ongelmista? 
Millainen olo itselläsi oli elokuvan jälkeen? 
 
 
8. JUHA JA JUHA 
Miehen työtä on verrattu Juhani Ahon 
romaaniin Juha, jopa päähenkilöiden nimet 
ovat samat. Juha on Miehen työn tavoin 
matka miehen sisimpään. Lukekaa Juha ja 
pohtikaa yhtäläisyyksiä. Ovatko Aleksi 
Salmenperä ja Juhani Aho oivaltaneet jotakin 
miehestä yleisemmällä tasolla? 
 
 

Oppimateriaalin on tehnyt  
dvoted-toimittaja Hanna Karppinen. 

 
Oppimateriaalin on tuottanut 
 Anna-Liisa Puura-Castrén  

Koulukinosta. 


