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1 JOHDANTO  

Tasa-arvoasioista vastaavan ministeri Paavo Arhinmäen nimittämä, mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa 

pohtiva työryhmä (jatkossa miestyöryhmä) aloitti toimintansa tammikuussa 2013. Työryhmä koostuu 

miesjärjestöjen ja poikatoiminnan sekä SETA:n, TANE:n ja neljän ministeriön edustajista: 
 

Kari Välimäki (työryhmän puheenjohtaja) 
Tomi Timperi, Miesjärjestöjen keskusliitto 
Juuso Erno, Miesjärjestöjen keskusliitto 
Bert Bjarland, Profeministimiehet 
Arto Jokinen, Suomen Miestutkimuksen Seura 
Sara Sundell, Seta 
Sami Seppilä, Poikien talo -hanke 
Tapio Bergholm, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE 
Hillevi Lönn, työ- ja elinkeinoministeriö 
Eeva Kaunismaa, opetus- ja kulttuuriministeriö 
Georg Henrik Wrede, opetus- ja kulttuuriministeriö 
Maini Kosonen, sosiaali- ja terveysministeriö 
Taneli Puumalainen, sosiaali- ja terveysministeriö 
Riitta Martikainen, sosiaali- ja terveysministeriö 
Outi Kemppainen, oikeusministeriö 
Hanna Onwen-Huma, sosiaali- ja terveysministeriö (sihteeri) 
Teemu Tallberg, sosiaali- ja terveysministeriö (sihteeri 31.12.2013 saakka) 

 
Miestyöryhmän tehtävät ovat asettamispäätöksen mukaan:  

 miehiä koskevien uusien tasa-arvokysymysten identifiointi ja jo havaittujen kysymysten tarken-
taminen 

 tasa-arvo-ohjelman miehiin liittyvien toimenpiteiden vauhdittaminen 

 vuorovaikutuksen kehittäminen ministeriöiden virkamiesten ja miesjärjestöjen välillä 

 miehet ja tasa-arvo -seminaarin järjestäminen 

 
Työskentelyn pohjalta määritellyt työryhmän sisällölliset tavoitteet ovat: 

1. miehet ja naiset kokevat tasa-arvon yhteiseksi asiaksi ja tasa-arvopolitiikan yhteiseksi politiikaksi 

2. tasa-arvoa edistävät poliittiset toimenpiteet miesten ongelmien ratkaisemiseksi 

3. tilan luominen miesten moninaisuudelle 

 
Työryhmä kokoontui kevätkaudella 2013 seitsemän kertaa ja syyskaudella 2013 neljä kertaa. Työryhmän 

väliraportti julkaistiin helmikuussa 2014. Loppuraporttia valmistelevassa väliraportissa summataan työ-

ryhmän tähänastista toimintaa ja otetaan kantaa meneillään oleviin prosesseihin, kuten tasa-arvo-ohjelman 

miehiä koskeviin toimenpiteisiin. Väliraportin on päätarkoitus avata työryhmän työskentelyä avoimeksi 

keskusteluksi keskeisten sidosryhmien kanssa. Työryhmän jäsenet eivät ole sitoutuneet yksittäisiin kes-

kustelunavauksiin. Kyseessä ovat nimenomaan työryhmän esittämät keskustelunavaukset eivätkä työryh-

män esitykset. 

Työryhmän toimikausi päättyy 15.10.2014. Loppuraportissa tähdätään toimenpide-ehdotuksiin, jotka 

voivat olla käytettävissä seuraavaa hallitusohjelmaa laadittaessa. Loppuraportissa pyritään rajautumaan 

konkreettisiin toimenpide-ehdotuksiin. 
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2  TASA-ARVO- JA MIESPOLITIIKAN VAIHEITA 

(Lyhennelmä Arto Jokisen artikkelista ”Miehet osana tasa-arvokeskustelua ja -politiikkaa” kirjassa Mies-

kysymyksiä [TUP, 2012]) 

Mies- ja naisliike eivät ole symmetrisiä ilmiöitä. Naisliikkeellä on Suomessa yli satavuotinen historia, 

kymmeniä yhdistyksiä ja satojatuhansia jäseniä. Miesliikkeen historia Suomessa on parikymmentä vuotta 

vanha, ja järjestöjä on alle kymmenen. Mies- ja naisyhdistysten koko, historia ja poliittinen tilaus poik-

keavat toisistaan. Mieskysymys, miespolitiikka tai miesten sijainti tasa-arvopolitiikassa ei tunnu vielä-

kään liikuttavan kuin hyvin pientä osaa miehistä. Myönteistä on, että tuo osa on kasvussa. 

2.1 MIEHET OSANA TASA-ARVOKESKUSTELUA JA -
POLITIIKKAA 

Naisliikkeen varhaisia vuosisatoja seurannut ns. feminismin toinen aalto rantautui Suomeen vuonna 1965 

sukupuoliroolikeskustelun nimellä. Sen vaikutteet tulivat pitkälti Ruotsista. Vuonna 1966 perustettiin 

Yhdistys 9 ylläpitämään sukupuolirooleihin liittyvää keskustelua, selvittämään asiaa systemaattisesti ja 

vaikuttamaan tasa-arvo- ja perhepolitiikan kehittämiseen Suomessa. Yhdistys 9 oli tasa-arvoliike, ei nais-

liike, ja sen jäsenistä kolmasosa oli miehiä. 

Yhdistys 9 ajoi molempia sukupuolia koskevia uudistuksia ja roolien murtamista. Tuolloin todettiin, 

että naisten rooli oli muuttunut kaksoisrooliksi: perheen lisäksi oli tullut työelämän paineet. Miesten rooli 

oli pysynyt ennallaan. Miehet joutuivat kantamaan päävastuun perheen taloudellisesta hyvinvoinnista, ja 

heiltä odotettiin aktiivisuutta kaikkialla muualla paitsi kotona ja lastenkasvatuksessa. Se merkitsi pitkälti 

miesten eristämistä perhe-elämän tarjoamasta läheisyydestä. Naisten aseman muuttaminen tulisi merkit-

semään myös miesten aseman muuttamista. Miesten ja isien aseman esiin nostaminen erotti yhdistyksen 

naisliikkeestä.  

Yhdistys 9 kiinnitti huomiota muun muassa siihen, että miehet kohtasivat naisia enemmän työtapatur-

mia ja -kuolemia, psyykkisiä sairauksia ja liikennetapaturmia; he tekivät enemmän itsemurhia sekä omai-

suus- ja väkivaltarikoksia; heidän elinajanodotteensa oli lyhyempi; heillä oli enemmän alkoholiongelmia. 

Lisäksi isien asema huoltajuusriidoissa oli äitiä heikompi. Nämä ongelmat ovat yhä 2010-luvulla ajankoh-

taisia, kun puhutaan miehiin liittyvistä tasa-arvoperustaisista ongelmista. Tuolloin ei vielä keskusteltu 

miesten naisiin kohdistamasta väkivallasta, kaupallisesta seksistä tai miesten vallasta, minkä takia miesten 

saattoi olla helppo lähteä toimintaan mukaan. 

Vuonna 1966 perustettiin myös komitea naisten aseman parantamiseksi, mikä kuvaa modernin tasa-

arvopolitiikan luonnetta. Alkujaan länsimaalaisessa tasa-arvon ideassa kyse oli kaikkien kansalaisten 

yhtäläisestä tasa-arvosta demokratian nimissä, mikä käytännössä tarkoitti useimmissa maissa ”sukupuo-

lettomien” miesten oikeuksia ja velvollisuuksia. Tasa-arvosta tuli myöhemmin nimenomaan naisten re-

surssi. Siihen keskusteluun miehet eivät ole juuri osallistuneet, eikä mieskysymys ole ollut keskeinen.  

Miesasia uusiin kehyksiin 

Sukupuoliroolikeskustelun aktivistit tulivat 70-luvulle tultaessa siihen tulokseen, että asiaa edistetään 

parhaiten valtionhallinnon sisältä käsin ja puolueiden kautta. Yhdistys 9 lopetti toimintansa, ja tasa-

arvopolitiikka vakiintui yhdeksi politiikan alueeksi muiden joukkoon. Tämä merkitsi alkua niin sanotulle 

valtiofeminismille, joka tarkoittaa sukupuolten välisen tasa-arvon ja naisten asemaa parantavien pyrki-

mysten ajamista valtion eri areenoilla, valtion avulla ja kautta.  

Valtiohallintoon perustettiin pysyvä tasa-arvoelin vuonna 1972, ja sen nimeksi tuli tasa-arvoasiain 

neuvottelukunta (TANE). TANE ehdotti jo vuonna 1973 sairaan lapsen hoitolomaoikeuden ulottamista 

myös isiin ja esitti isyyslomaa. Ehdotus oli aikanaan radikaali, ja monille ajatus miehistä hoitamassa pie-
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niä lapsia oli käsittämätön. Isyyden vahvistaminen on ollut pysyvästi tasa-arvopolitiikan keskeisin mie-

hiin liittyvä tasa-arvoteema. Isille korvamerkittyjen vapaapäivien määrää on ajan myötä lisätty, ja miehet 

ovat niitä myös käyttäneet. Sen sijaan vaikeaksi on osoittautunut miesten saaminen käyttämään molem-

mille vanhemmille suunnattua vanhempainvapaata. Lasten kasvatuksesta päävastuun kantavat yhä äidit, 

ja lapsista koituvat kustannukset jakautuvat epätasaisesti nais- ja miesvaltaisten alojen kesken. 

1970-luku merkitsi kansainvälisen feminismin erilaisten vaikutteiden rantautumista Suomeen. Valtio-

feminismin rinnalle Suomessa virisi feministisiä tiedostamisryhmiä ja ajatus naisten erityisyyden koros-

tamisesta, joka merkitsi sukupuolieron korostamista. Miehet ja naiset ovat erilaisia, mutta sellaisenaan 

yhtä arvokkaita. Eron korostamiseen liittyi myös toinen juonne, jossa naiseus nostettiin miehisyyttä ar-

vokkaammaksi. Se oli ristiriidassa tasa-arvopolitiikan kanssa, jossa naisille pyrittiin saamaan samat oi-

keudet kuin miehillä, esimerkiksi työelämässä ja politiikassa. Tämä perustui ajatukseen, että olisi olemas-

sa abstrakti normi, yksilö ja kansalainen, johon miehet ja naiset voidaan palauttaa. Pian kuitenkin todet-

tiin, että tämä normi oli varsin miehinen. Tasa-arvo merkitsikin naisten tekemistä miesten kaltaisiksi, 

koska heitä verrattiin miesnormiin. 

Naisryhmien rinnalle ilmaantui muutama miesryhmäkin. Helsinkiläinen Adam oli opintopiiri ja ryhmä 

(1975–1982), joka järjesti leirejä, keskustelutilaisuuksia ja ryhmäistuntoja. Ryhmässä keskusteltiin muun 

muassa siitä, miten miehen rooli on anastanut osan miesten persoonallisuudesta, kuten herkkyyden ja 

kyvyn puhua omista tunteista ja antipatriarkaalisista tavoista olla mies. Ryhmässä miehet etsivät uusia 

tapoja olla mies, ja sillä oli vahva kytkös naisliikkeeseen.  

1970-luvun lopulla ilmestyi miehiä käsitteleviä kirjoja, joita voi kutsua miesasiakirjallisuudeksi. Juha 

Nummisen kirjassa Minä, keski-ikäinen mies ääneen pääsivät keski-ikäiset miehet, jotka kertoivat eri 

teemojen kautta mielipiteensä esimerkiksi naisista, miehistä, seksistä ja tasa-arvosta. Matti J. Kurosen 

kirja Suojelkaa Suomen miestä on nimensä mukaisesti puolustuspuhe feministejä, naisasianaisia ja tasa-

arvokehitystä vastaan. 

Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti marraskuussa 1983 seminaarin ”Miehen mallit ja mahdollisuu-

det”, joka herätti paljon kiinnostusta. Seuraavana vuonna TANE asetti oman työryhmän pohtimaan mies-

tutkimusta. Mielenkiinto miehiä kohtaan kasvoi ja vuodesta 1986 lähtien voidaan puhua omasta mieskes-

kustelusta, joka erosi muusta tasa-arvo- ja naisasiakeskustelusta. Sitä inspiroivat eteenpäin myös vuosi-

kymmenen puolivälissä ilmestyneet kirjat, kuten Seppo Helmisen ja Merja Hurrin Miehen kuvat ja Martti 

Lindqvistin Miehen mittainen mies.  

Miehiin liittyvä iso ongelma on miesten ennenaikainen kuolleisuus, tapaturmat ja sairastavuus mutta 

samalla vähäinen terveyspalvelujen käyttö. Vuonna 1986 toteutettiin Mies 2000 -projekti, joka oli uuden-

tyyppinen terveyskasvatuskokeilu, jossa terveyttä tarkasteltiin kokonaisvaltaisesti elämäntyylistä ja elä-

mänhallinnasta käsin puuttumatta yksittäisen ihmisen terveystapoihin. Miesten terveysongelmien syiden 

nähtiin olevan kulttuurisissa ja sosiaalisissa tekijöissä. Tarkoituksena oli tukea miehiä selviytymään ja 

terveempään elämäntyyliin laajentamalla keskustelua yhteiskunnalliseksi. Jälkiarvioinnin mukaan Mies 

2000 -projekti ei täysin onnistunut. Ohjelmaa kritisoitiin kurjuustutkimukseksi, jossa miehet nostettiin 

esiin vain ongelmien kautta. 

TANE:n Tutkimusjaostossa oli käyty toistuvasti keskustelua nais- ja miestutkimuksesta ja todettu, että 

sukupuolten tasa-arvokeskustelu on vuoropuhelua naisten ja miesten välillä. Tähän tarpeeseen perustettiin 

1988 ensimmäinen Miesjaosto. Jaosto käsittelee poikiin ja miehiin liittyviä tasa-arvokysymyksiä ja val-

mistelee ne neuvottelukunnalle. Samalla se toimii kohtaamis- ja yhteistyöfoorumina miesten ja naisten 

asemasta sekä tasa-arvosta eri tavoin ajatteleville. Miesjaosto on todennäköisesti maailman pisimpään 

valtionhallinnossa yhtäjaksoisesti toiminut taho, joka keskittyy miehiin ja poikiin liittyviin kysymyksiin 

ja nostaa niitä esiin. 

Keskustelu miehistä vaimeni vuosikymmenen taitteeseen mennessä. Uusi tuleminen koettiin 90-luvun 

puolivälissä. TANE järjesti Miesjaoston ehdotuksesta yhdessä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) 

Kansanrunousarkiston kanssa miesten elämäkertojen keruun vuosina 1992–1993. Samalla kansainvälisen 

miestutkimuksen vaikutteet olivat saapuneet maahan ja muutaman vuoden kuluessa ilmestyi useita miehiä 

ja poikia käsitteleviä tutkimuskirjoja, joissa uutta oli miehen sukupuolen käsitteleminen sosiaalisesti ja 

kulttuurisesti rakentuneena. Tämä antoi uutta pontta myös mieskeskustelulle. 
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Keskustelu monipuolistui miesten puolustamisesta erilaisten miesten elämäntapojen ja maskuliini-

suuksien käsittelemiseen. Eri puheenvuoroissa ja miesasiakirjoissa tuotiin esiin, että miehet eivät ole 

yhtenäinen patriarkaalisten hallitsijoiden luokka, jotka ovat mahdollisia naisten hakkaajia ja raiskaajia, 

kuten miehet kokivat naisten väittävän. Monista miehistä tasa-arvokeskustelu hylki miehiä. Heidät asetet-

tiin ennalta syyllisen asemaan eikä heitä oikeasti haluttu kuulla. 

Miesliikkeen herääminen 

Uuden mieskeskustelun ja -tutkimuksen lisäksi 90-luku merkitsi suomalaisen miesliikkeen syntyä. Antti-

Veikko Perheentupa perusti vain miehille tarkoitettuja kasvuryhmiä, joissa toinen toistaan peilinä käyttä-

en lähdettiin hakemaan aineksia omaan henkiseen kasvuun. Idea oli, että sosiaaliseen hyvinvointiin liitty-

vät kysymykset ovat samanlaisia miehille ja naisille, mutta sukupuoleen liittyvistä sosiokulttuurisista ja 

biologisista tekijöistä johtuen tarvitaan myös sukupuolierityisiä yhteisöjä. Miehet tarvitsevat kasvuryh-

miä, joissa toiset miehet tukevat heitä. Ryhmissä mukana olleet miehet kokivat toiminnan niin merkittä-

väksi, että he perustivat yhdessä Perheentuvan kanssa Miessakit ry:n vuonna 1995. Sen tavoitteeksi ase-

tettiin valtakunnallisen, miehille tarkoitetun sosiaalisen tukiverkoston rakentaminen. Miessakkien kehi-

tystä voi kuvata menestystarinaksi. Vertaisryhminä alkanut toiminta kattaa tänä päivänä monenlaisia 

miehille suunnattuja kriisi- ja sosiaalipalveluja, ja yhdistys työllistää nykyään 13 miestä. 

Tampereella päädyttiin toisenlaiseen ratkaisuun. Siellä ei perustettu yhdistystä, mutta syksyllä 1997 

järjestettiin Tampereen mieskulttuuripäivät, joka ensimmäisinä vuosina veti hyvin väkeä ja lehdistö uuti-

soi tapahtumasta värikkäästi väittäen muun muassa, että päivillä feministit ja miesaktivistit olivat ilmirii-

dassa tai että miestutkijat järjestivät yhtenä vuonna vastavedoksi seminaarin, jotta väki ei menisi Mies-

päiville. Tapahtumien järjestäjät lähinnä ihmettelivät toimittajien halua rakentaa vastakohtaisuuksia sinne, 

missä niitä ei ollut. Miespäivät on tästä lähtien järjestetty vuosittain yhden vuoden taukoa lukuun ottamat-

ta. Teemoina on ollut esimerkiksi, miksi miehet syrjäytyvät miesten hallitsemassa yhteiskunnassa, seksu-

aalisuus, miehen ilo, isyys, miehen voimavarat ja onnellinen mies. 

Vuosikymmenen jälkipuoliskolla Helsingissä alkoi kokoontua myös Profeministimiehet. Profeminismi 

viittaa miesten aktiiviseen tukeen ja solidaarisuuteen feministiselle työlle, mutta ajattelun mukaan miehet 

eivät voi kutsua itseään feministeiksi. Tämä käsitys on angloamerikkalaista perua, kun Pohjoismaissa ei 

yleensä nähdä estettä sille, että mies pitää itseään feministinä. Profeministimiehet ry on järjestänyt muun 

muassa hiljaisia mielenosoituksia miesten naisiin kohdistamaa väkivaltaa vastaan. Mielenosoitusten hiljai-

suus viittaa siihen, että profeministien mukaan miehet ovat liiaksikin äänessä yhteiskunnassa, joten miesten 

olisi syytä osoittaa tukensa naisille, mutta antaa heidän puhua ja opetella myös kuuntelemaan heitä. 

Kun naisia käsittelevässä tai virallisessa tasa-arvokeskustelussa vallitsee joko hiljaisuus tai yksimieli-

syys, niin mieskeskustelu on melkoista myllerrystä, mihin osaltaan vaikuttavat Internetin luomat uudet 

kansalaiskeskustelun muodot. Miesjaosto avasi MAN-sähköpostilistan vuonna 1997. Se oli ensimmäinen 

miesasioihin ja tasa-arvoon keskittynyt kanava verkossa. Keskustelu oli vilkasta, mutta 2000-luvulla 

sähköpostilista oli jo vanhentunut muoto. Sen tilalle tulivat keskustelufoorumit, joista käytetyin oli Mies-

sakkien ylläpitämä foorumi. Molemmat kanavat olivat erittäin suosittuja, mutta ne kompastuivat nettikes-

kustelun lieveilmiöön: henkilökohtaisuuksiin menevään herjaamiseen ja törkeään, provosoivaan kielen-

käyttöön. Kumpikin suljettiin aikanaan, mutta keskustelu jatkuu yhä muualla Internetissä. 

Keskustelun kiivaus enteili uusien miesryhmien perustamista, mikä tapahtui vuonna 2009. Joulukuussa 

2008 Miesten tasa-arvo ry:n nimen alle ryhmittyivät ne miehet, jotka ovat esittäneet jyrkintä kritiikkiä 

Suomessa tehtyä tasa-arvopolitiikkaa kohtaan. Miesten tasa-arvo ry:n mukaan tasa-arvo ei ole vain nais-

asiakysymys, ja monissa asioissa miesten asema on heikompi kuin naisten. Tasa-arvon on koskettava 

myös miehiä ihmis- ja perusoikeuksien mukaisesti. 

Maaliskuussa 2009 perustettiin Vihreä miesliike ry, jonka miespoliittisessa ohjelmassa todetaan, että 

maailma on 1900-luvulta muuttunut siten, että nyt myös miehet tarvitsevat tasa-arvoa. Naisten aseman 

parantamisen sijaan tulee edistää sukupuolten tasa-arvoa. Vihreän miesliikkeen miespoliittisessa ohjel-

massa puhutaan miehistä ja naisista, mutta liikkeen maaliskuun 13. päivän julistuksessa ja yhdistyksen 

edustajien monissa kommenteissa on todettu, että liike tavoittelee yksilöiden välistä tasa-arvoa. 
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Vihreiden ohella myös Vasemmistoliitossa virisi miestoimintaa, kun puolueeseen perustettiin miespo-

liittinen työryhmä. Se on ottanut kantaa muun muassa perhevapaajärjestelmän uudistamisen puolesta ja 

nostanut esiin miehiin kohdistuvan väkivallan sukupuoli- ja tasa-arvokysymyksenä. Perussuomalaiset 

perustivat 2012 Perusäijät-nimisen miesjärjestön. Vihreä miesliike ja Perusäijät ovat ainoat puolueeseen 

kuuluvat rekisteröidyt miesyhdistykset. Sen sijaan jokaisella puolueella on omat naisjärjestönsä. Naiskan-

sanedustajien verkoston rinnalle perustettiin mieskansanedustajien verkoston vuonna 2010. 

Vaikka useimmissa puolueissa ei miehiin ja poikiin liittyviä kysymyksiä nähdä ainakaan vielä sellaisi-

na, että niiden ympärille olisivat järjestäytyneet omat toimintamuotonsa, mieskeskustelu on kuitenkin 

politisoitunut. Tämä tuli selkeästi ilmi valtioneuvoston tasa-arvoselonteon laadinnan yhteydessä vuonna 

2010. Selonteossa arvioitiin tehtyä tasa-arvopolitiikkaa ja linjattiin tulevaa. Eduskunnassa käydyissä kes-

kusteluissa selonteosta mies- ja poikakysymys nousi esiin kaikissa ryhmäpuheenvuoroissa sekä useissa 

kansanedustajien puheenvuoroissa. 

Miesyhdistysten ja -tahojen ajamat asiat ovat monelta osin samoja, vaikka äänenpainot ja viitekehykset 

vaihtelevat. Keskeisiä kysymyksiä ovat naista lyhyempi elinajanodote ja siihen liittyen miesten yliedustus 

tapaturmissa, ennenaikaisissa kuolemissa, sairauksissa ja itsemurhissa; huoltajuuskiistat ja etävanhemman 

asema; miesten asevelvollisuus; poikien ongelmat koulussa, miehiin kohdistuva väkivalta ja miesten 

osuuden kasvattaminen tasa-arvopolitiikassa. Miesyhdistysten ilmaantuminen johti Miesjärjestöjen kes-

kusliiton perustamiseen vuonna 2011. Keskusliitossa ovat mukana Miessakit, Vihreä miesliike, Miesten 

tasa-arvo, Suomen vanhempainliitto ja Perusäijät. SAK ehdotti kesäkuussa 2012 tasa-arvoasioista vastaa-

valle ministerille miesten asemaa tutkivan komitean perustamista. 

Mieskuvan murros 

Miehistä puhutaan joskus yksikössä ”suomalainen mies”, joka viittaa sodanjälkeisessä Suomessa muotou-

tuneeseen hegemonisen maskuliinisuuden kansalliseen versioon, jonka piirteet ulottuvat yhteiskuntaluo-

kasta tai sosioekonomisesta ryhmästä toiseen. Nyt yhä selvemmin tajutaan, että suomalaiset miehet ovat 

monenlaisia, ja heistä tulisi puhua monikossa. 

”Suomalaisen miehen” mallin haastoivat jo naisasianaiset 1960-luvulla. Sen jälkeen se on haastettu 

monin eri tavoin. Yksi 2000-luvun termeistä oli ”metroseksuaalisuus”. Se viittaa uudenlaiseen heteromie-

heen, joka sekoittaa naisille ja homomiehille ominaisia piirteitä oman heteromaskuliinisuutensa ilmai-

suun. Metroseksuaalin vastapainoksi ilmaantunut ”äijä” on machon pohjoinen vastine, johon liittyvät 

stereotyyppiset suomalaisen miehen piirteet miesten välisestä veljeydestä ruokailutottumuksiin, seksisti-

seen huumoriin ja fyysisyyden korostamiseen. Naisten yhteiskunnallisen ja kulttuurisen merkityksen 

kasvaminen ei tapahdu ilman vastustusta. Tämä ilmenee muun muassa sellaisten puhetapojen ja miesku-

vien ilmaantumisena, jotka pyrkivät palauttamaan perinteisiksi ymmärrettyjä miehisiä oikeuksia ja mää-

reitä takaisin hallitseviksi yhteiskunnallisiksi käytännöiksi. 

2.2 TASA-ARVOLAKI JA TASA-ARVOVIRANOMAISET 

Sukupuolten välisestä tasa-arvosta Suomessa säädetään perustuslaissa sekä laissa naisten ja miesten väli-

sestä tasa-arvosta. Suomen perustuslain (731/1999) 6 §:n mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää syytä 

asettaa eri asemaan muun muassa sukupuolen perusteella. Samassa pykälässä todetaan, että sukupuolten 

tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muis-

ta palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. 

Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välis-

tä tasa-arvoa sekä parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Laki kieltää syrjimästä niin naisia kuin 

miehiäkin sukupuolen perusteella. Lakia sovelletaan myös sukupuolivähemmistöihin. Laki kieltää suku-

puoleen perustuvan syrjinnän lähes kaikilla elämänaloilla ja kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa. 

Keskeisimmässä asemassa laissa ovat kuitenkin tasa-arvon toteuttaminen työelämässä ja työnantajan 

velvollisuudet. 
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Tasa-arvolain keskeisimmät velvoitteet ovat: 

 yleinen syrjinnän kielto 

 viranomaisen velvollisuus edistää tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan 

 kiintiösääntö kunnallisissa ja valtion toimielimissä 

 työnantajien ja oppilaitosten velvollisuus edistää tasa-arvoa muun muassa tasa-
arvosuunnitelmien kautta 

 syrjinnän kielto työelämässä, oppilaitoksissa, etujärjestöissä ja tavaroiden sekä palvelujen tar-
jonnassa 

 hyvitysseuraamus. 

 
Suomen tasa-arvolailla on vahvasti kansainvälinen tausta. Lain säätämiseen vaikuttivat merkittävästi 

varsinkin YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (CEDAW) ja eräät Kan-

sainvälisen työjärjestön ILO:n sopimukset. Lain muuttamisen pääasiallisena syynä ovat olleet kansainvä-

liset sopimukset ja oikeuskäytännöt sekä Euroopan unionin direktiivit. 

Viranomaisen velvollisuus edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa on sisältynyt tasa-arvolakiin 

lain säätämisestä lähtien. Valtavirtaistamisperiaatetta vahvistettiin vuoden 2005 uudistuksessa lisäämällä 

siitä lakiin nimenomainen maininta. Tasa-arvoa loukkaavan mainonnan rajoittamista ja valvontaa on 

pohdittu koko tasa-arvolain voimassaoloajan. Lopputuloksena on päädytty pitkälti siihen, että elinkei-

noelämä itse säätelee mainonnan hyvän tavan mukaisuutta. 

Tasa-arvoasioita on hoitanut sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä vuoden 2001 organisaatiouu-

distuksesta lähtien kolme eri toimielintä, joilla jokaisella on selkeä oma toimintakenttänsä. Tasa-

arvovaltuutettu valvoo tasa-arvolain noudattamista, tasa-arvoyksikkö valmistelee ja koordinoi hallituksen 

tasa-arvopolitiikkaa ja tasa-arvoasiain neuvottelukunta toimii parlamentaarisena neuvoa-antavana aloit-

teentekijänä. Myös ministeriöstä riippumaton tasa-arvolautakunta valvoo tasa-arvolain noudattamista sekä 

käsittelee ja ratkaisee siihen liittyviä asioita. 

Tasa-arvotiedon keskus Minna palvelee julkishallinnon tietotarpeita, laajasti eri sektoreiden ammatti-

laisia, yrityksiä ja organisaatiota, joita tasa-arvon edistämisvelvoite ja toiminnan sukupuolivaikutusten 

arviointi koskee sekä alan tutkijoita ja tiedontuottajia. Keskuksen tehtävänä on vaikuttaa perustiedontuo-

tantoon siten, että sukupuolen mukaan eritelty tieto vastaa kansainvälisiä raportointivelvoitteita ja on 

viranomaisten käytettävissä. 

2.3 LAINSÄÄDÄNTÖ JA MIESPOLITIIKKA 

Tasa-arvopoliittiset kysymykset eivät rajoitu tasa-arvolain alaan. Miehiin liittyvät tasa-arvopoliittiset 

kysymykset liittyvät usein muuhun lainsäädäntöön kuin tasa-arvolakiin. Esimerkiksi asevelvollisuus on 

rajattu tasa-arvolain ulkopuolelle menettelynä, jota ei laissa pidetä syrjivänä. Miesten yleisestä asevelvol-

lisuudesta säädetään ensisijaisesti asevelvollisuuslaissa. Esimerkiksi erokriisien ja huoltajuuskysymysten 

suhteen on otettava huomioon, ettei tasa-arvolain soveltamisala ulotu perheenjäsenten välisiin taikka 

muihin yksityiselämän piiriin kuuluviin suhteisiin. Lainsäädäntö ja muu normiohjaus eivät ole ainoa inst-

rumentti miehiin liittyviä tasa-arvo-ongelmia ratkaistaessa. Miesten ja naisten hyvinvoinnin edistämisessä 

ja aiempaa tasaisemmassa jakautumisessa keskeisiä ovat myös resurssien jako ja informaatio-ohjaus. 
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3 MIEHET JA TASA-ARVOPOLITIIKKA - 
KANSALLISIA JA KANSAINVÄLISIÄ 
TARKASTELUJA 

Pääministeri Matti Vanhasen ensimmäisen hallituksen (2003-2007) hallitusohjelmassa todettiin tarve 

tasa-arvopoliittisten mieskysymysten arvioinnille. Arvioinnin tulokset julkaistiin Miehet ja tasa-

arvopolitiikka -raportissa (2006), jossa todettiin että  

”Miesten ja tasa-arvon suhteessa on kaksi keskeistä näkökulmaa: tasa-arvo tarvitsee 
miehiä ja miehet tarvitsevat tasa-arvoa. Yleisen tason strategisena tavoitteena on vahvis-
taa miesten huomioimista osana tasa-arvopolitiikan kokonaisuutta. Tämä voidaan toteut-
taa lisäämällä miehiin kohdistuvia tasa-arvopoliittisia hankkeita, vahvistamalla miesten 
osallistumista tasa-arvopoliittiseen keskusteluun, jatkamalla edelleen työtä sukupuo-
linäkökulman valtavirtaistamiseksi samalla korostaen, että kyse on miehistä ja naisista 
sekä vakiinnuttamalla tällä hallituskaudella miehiin kiinnitetty erityishuomio osaksi tasa-
arvopolitiikan normaalitilaa.” 

Raportissa esitettiin myös seitsemän konkreettista toimenpide-ehdotusta. Raportissa ehdotettiin 
 perhevapaalainsäädäntöä kehitettäväksi edelleen isän osallistumista tukevaan suuntaan 

 neuvoloiden toimintakäytäntöjen kehittämistä ja neuvoloiden henkilökunnan täydennyskoulutuk-
sen kehittämistä suuntaan, joka mahdollistaa paremman osallistuvan isyyden tukemisen 

 toteutettavaksi arviointihanke, jossa arvioidaan, millä tavoin RAY:n ja STM:n 2000-luvulla ra-
hoittamissa hankkeissa on huomioitu väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamistavoite 

 perustettavaksi uusi määräaikainen yhteiskuntatieteellinen tasa-arvotutkimuksen virka, jonka eri-
tyisalana olisi miehiä ja maskuliinisuuksia koskeva tutkimus 

 toteutettavaksi tilastollista tutkimusta miehistä väkivallan uhreina ja tekijöinä 

 että tilastokeskuksen tasa-arvotilastojen tuotantoa arvioidaan virkamiestyönä nais- ja miesnäkö-
kulmasta 

 että laaditaan prostituution asiakkaille suunnattu tiedotuskampanja, jossa kerrotaan myös prosti-
tuution ja ihmiskaupan yhteyksistä 

 
Miehet ja tasa-arvopolitiikka -raporttiin sisältyi myös kansainvälinen kartoitus tasa-arvopoliittisista asia-

kirjoista ja niiden miehiä koskevista sisällöistä. Kartoituksessa havaittiin, että kaiken kaikkiaan asiakir-

joissa käsiteltiin hyvin vähän teemoja ja tilanteita, joissa miesten asema saattaisi olla huonompi kuin 

naisten, ja joissa miehet voisivat kokea tasa-arvo-ongelmia. Naisten miehiä huonompaa asemaa käsitel-

tiin, mutta miesten naisia parempaa asemaa tai miesten valta-asemaa ei nostettu esiin. 

Miestyöryhmässä on pantu merkille viimeaikaiset kansainväliset keskustelut sekä tutkimus- ja selvi-

tystyö koskien miehiä ja tasa-arvopolitiikkaa. Tuoreisiin julkaisuihin kuuluvat The Involvement of Men in 

Gender Equality Initiatives in the European Union (EIGE, 2012) sekä The Role of Men in Gender Equali-

ty - European Strategies & Insights: Study on the Role of Men in Gender Equality (European Commis-

sion, 2013). 

The Involvement of Men in Gender Equality Initiatives in the European Union liittyy Euroopan tasa-

arvoinstituutti EIGE:n tietokantaan. Selvitys on toiminut tietokannan miehiä ja tasa-arvoa koskevan 

osuuden pohjana (http://eige.europa.eu/content/rdc). Tavoitteena selvityksessä oli kartoittaa toimijat, 

joiden kautta miehet osallistuvat tasa-arvotyöhön Euroopassa. Selvitys ja siitä koottu tietokanta kattavat 

27 EU maata sekä 276 organisaatiota, joista 78 prosenttia on erilaisia järjestöjä (non-governmental or-

ganizations). Organisaatioiden toiminnan keskeisimpiä painopisteitä olivat sukupuolten tasa-arvo (33 %), 
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väkivallan ehkäisy (16 %), isyys (14 %), terveys (10 %), homo/bi/trans-kysymykset (9 %), sekä koulutus 

ja oppiminen (9 %). Toimintatavoista yleisimpiä olivat yksilöllinen neuvonta, ryhmätyöskentely, tiedotus 

ja tietoisuuden lisääminen; tutkimusta ja poliittista osallistumista oli vähemmän. Selvityksessä kävi ilmi 

että sukupuolten tasa-arvo (gender equality) on monissa maissa ja monille toimijoille uusi termi - miehiin 

ja maskuliinisuuksiin liitettynä sitäkin harvinaisempi. Kuitenkin sukupuolten tasa-arvon tärkeys on toi-

minnassa esillä, erityisesti mahdollisuutena parempiin sosiaalisiin suhteisiin miesten kesken sekä suhtees-

sa naisiin ja tyttöihin. Raportti toteaa, ettei tasa-arvo ole kaikissa maissa mukana poliittisessa keskustelus-

sa, ja kun se on, tasa-arvo on yhä ’naisten asia’. Selvityksen mukaan miesten kiinnostukseen ja vastarin-

taan tasa-arvoa kohtaan voidaan vaikuttaa tuomalla esiin tutkittua tietoa tasa-arvotoimien positiivisista 

vaikutuksista myös miesten elämään, huomioimalla miesten moninaisuus ja tarttumalla miehiä koskeviin 

tasa-arvo-ongelmiin. Myös naisten ja naisliikkeen tuella miesten tasa-arvopyrkimyksillä on merkitystä 

miesten tasa-arvoaktivismille. 

The Role of Men in Gender Equality - European Strategies & Insights: Study on the Role of Men in 

Gender Equality on kattava selvitys EU-27 ja EFTA-maiden osalta viidellä osa-alueella: 1) Koulutuksen 

ja työn keskeisyys miesten osallistumisessa tasa-arvopyrkimyksiin; 2) Miesten osallisuus perheissä sekä 

osallistuminen hoiva- ja kotitöihin; 3) Miesten terveys; 4) Sukupuolittunut väkivalta; 5) Miesten osallis-

tuminen tasa-arvopolitiikkaan. Tutkimuksen kantavana ajatuksena on, että tarkasteltaessa miesten roolia 

tasa-arvon edistämisessä tulee kiinnittää huomiota alueisiin, joilla miehet ovat huono-osaisia sekä aluei-

siin, joilla miehet ovat etuoikeutetussa asemassa. Tutkimus analysoi miehiin liittyvää tasa-arvotoimintaa 

ja miesaktivismia erottaen toisistaan ”tasapainoiset lähestymistavat”, joissa miesten etuoikeuksien pur-

kaminen yhdistyy miesten ongelmien ratkaisemiseen ja miesten moninaisuuden huomioimiseen, sekä 

”epätasapainoiset lähestymistavat”, joissa miesten etuoikeudet ja moninaisuus jätetään huomiotta. Osin 

tutkimuksessa kertyneisiin hyviin käytäntöihin nojaten tutkimusraportti esittää 33 ehdotusta erityisesti 

EU-tason ja kansallisen tason toimenpiteiksi. Tanskalaisen ajatushautomon julkaisema 30 Forslag - En 

politik for drenge og mænds ligestilling (Tænketanken VM - Viden om Mænd, 2011) esittää 30 saman-

suuntaista toimenpide-ehdotusta koskien kuutta aihealuetta: 1) hyvinvointi ja elämäntavat, 2) työmarkki-

nat ja vanhempainvapaat, 3) pojat ja koulutus, 4) isyys, perhemuodot ja hoiva, 5) syrjäytyminen sekä 6) 

väkivalta ja rikollisuus. 

Työryhmä on ollut yhteydessä Ruotsiin ja seuraa tarkoin hallituksen siellä käynnistämää selvityspro-

sessia Utredningen om män och jämställdhet (Kommitédirektiv 2012:97). Selvityksen (2013-14) tehtävä-

nä on a) kuvata ja analysoida miehiä ja tasa-arvoa koskevia kysymyksiä (miesten elämänmuutokset, suh-

tautuminen tasa-arvoon); b) kartoittaa mieskentän toimijat (viranomaiset, järjestöt, ryhmät jne.); c) luoda 

tietopohjaa tasa-arvopolitiikan kehittämiselle (yleiskatsaus tutkimuksista koskien miesten elämää ja asen-

teita, erityisesti vanhemmuuden, kotityön ja lastenhoidon osalta); sekä d) levittää tuotettua tietoa ja lisätä 

keskustelua aihepiiriin liittyen. Ruotsalaisselvityksen tehtävänannon ulkopuolelle rajattu a) miesten nai-

siin kohdistama väkivalta, b) työelämän tasa-arvo ja c) toimenpide-ehdotusten tekeminen. Selvitystyötä 

johtaa Sven Dahl. Keväällä 2014 Suomen työryhmä jatkaa yhteistyötä selvitysryhmän sihteeristön kanssa 

(Claes Sonnerby ja Niclas Järvklo, Statens Offentliga Utredningar). (www.mänochjämställdhet.se) 
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4 MIESTYÖRYHMÄN VÄLITILINPÄÄTÖS: 
KESKUSTELUNAVAUKSIA 

Työryhmän käsittelyssä olevien teemojen skaala on laaja. Kevätkaudella 2013 työryhmä kuuli 15 asiantunti-

ja-alustusta, joiden teemoina olivat muun muassa varhaiskasvatus, koulutus, pojat ja mieheksi kasvaminen, 

työelämä, isyys, syrjäytyminen, väkivalta, viranomaissyrjintä, tasa-arvopolitiikka ja -lainsäädäntö sekä mies-

tutkimus. Lisäksi keskusteltuihin teemoihin ovat kuuluneet muun muassa terveys, sosiaali- ja terveyspalve-

lut, mieskuva, työttömyys, asunnottomuus ja muut sosiaaliset ongelmat sekä erotilanteet ja asevelvollisuus. 

Taulukossa 1 on listattu työryhmässä pidetyt alustukset alustajineen. 

 
Taulukko 1. Mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa pohtivassa työryhmässä kevätkaudella 2013 pidetyt 
alustukset 
 
Tasa-arvopolitiikka  Tarja Heinilä-Hannikainen (STM/TASY) 
Tasa-arvolaki ja lain uudistaminen  Johanna Hautakorpi (STM/TASY) 
Mies- ja maskuliinisuustutkimus Arto Jokinen & Teemu Tallberg (Suomen Miestut-

kimuksen Seura) 
Poikien arki ja kasvaminen  Sami Seppilä (Poikien talo -hanke) 
Sukupuolisensitiivinen varhaiskasvatus  Sara Sundell (SETA) 
Poikien näkemyksiä koulusta ja opiske-
lusta  

Ritva Jakku-Sihvonen (Opetushallitus)  

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen 
koulutuksessa  

Eeva Kaunismaa (OKM) 

Käytännön esimerkkejä miesten syrjintä-
epäilyistä  

Pirkko Mäkinen (Tasa-arvovaltuutettu)  

Syrjäytyminen, ylisukupolvisuus ja suku-
puoli  

Reija Paananen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
THL)  

Miehet väkivallan uhreina ja tekijöinä 
rekisteri- ja kyselytietojen valossa  

Petri Danielsson (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 
OPTULA)  

Isyys tasa-arvopoliittisena kysymyksenä Arto Jokinen (Suomen Miestutkimuksen Seura) 
Isänä työelämässä -hanke Katja Varjos (hanke) & Peter Peitsalo (Miessakit ry) 
Miehet ja työelämä Tapio Bergholm (TANE) 

 

Miestyöryhmä on toimeksiantonsa mukaisesti tarkastellut tasa-arvokysymyksiä miesten kannalta, mutta 

se korostaa, että sukupuolen moninaisuus tulee ottaa huomioon tasa-arvoa edistettäessä. 

4.1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 

Miesten elinajan odote on selvästi naisia lyhyempi. Myös monilla muilla indikaattoreilla mitaten miesten 

ja naisten terveydessä ja hyvinvoinnissa on selviä eroja. Terveyserojen poistaminen edellyttää palveluita, 

jotka kohdentuvat terveysriskien ja sairastavuuden mukaisesti. Palvelujen kattavuuteen ja saavutettavuu-

teen tulee kiinnittää huomiota erityisesti väestöryhmissä, joiden terveydentila on huonoin. Miehille koh-

dennettujen terveyspalvelujen käyttöönoton tulee perustua tutkimusnäyttöön niiden vaikuttavuudesta. 

Todennäköisesti palveluja tulee suunnata kaikkien miesten sijasta entistä kohdennetummin miesryhmiin, 

joiden kohdalla palveluiden tarve ja terveyspalveluilla saatava hyöty ovat suurimmat. 

Sosiaali- ja terveyssektori on työvoimaltaan naisvaltaista ja sen kulttuuri on naisinen. Tämä voi johtaa 

tilanteisiin, joissa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja sairauksien hoidossa ei riittävästi huomioida 

miesten näkökulmaa, mikä puolestaan johtaa palvelujen huonoon kattavuuteen ja terveyserojen kasvuun. 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon tulisi saada enemmän miestyöntekijöitä, jolloin työ voisi saada uudenlaisia 

merkityksiä etenkin miesasiakkaille. Tätäkin tärkeämpää olisi lisätä alalla työskentelevien miesten ja 

naisten mieserityistä osaamista eli miesten elämänkaaren, elämäntilanteiden ja kokemusten sekä miehiin 
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liitettyjen merkitysten tuntemusta, ymmärrystä ja hyödyntämistä kaikessa toiminnassa suunnittelusta 

asiakaspalveluun. 

Neuvolan, varhaiskasvatuksen sekä koulujen ammattilaisille on saatava nykyistä enemmän eväitä isien 

ja poikien kohtaamiseen ja tukemiseen. Tähän on saatava koulutusta erityisesti miehiä koskevien stereo-

typioiden purkamiseksi ja hyvien käytäntöjen levittämiseksi. Neuvoloissa voitaisiin lähteä liikkeelle niin-

kin pienestä asiasta, kuin että molemmille vanhemmille olisi oma tuoli vastaanottohuoneessa. Isä tulee 

ottaa puheeksi keskusteluissa, vaikka isä ei olisikaan tapaamisessa läsnä. Isä tulisi tehdä näkyväksi myös 

lomakkeissa ja tiedonkeruussa. Neuvolaan tulisi saada lisää isäerityistä osaamista ja mahdollistaa vertais-

tuki ensimmäistä lastaan odottaville isille. Kuulluksi tulemisen kokemus on erityisen tärkeää hyvinvoin-

nin kannalta. Käynnissä olevan isyyslain uudistuksen myötä isyysolettamaa voitaisiin haastaa aiempaa 

helpommin ja avoliitossa elävien miesten olisi mahdollista tunnustaa isyytensä jo raskauden aikana neu-

volassa. Tämä edesauttaisi isien saamista mukaan neuvolaan jo varhaisessa vaiheessa. Uuden isyyslain 

myötä isyyden selvittäminen olisi helpottumassa siten, ettei äiti voisi yksipuolisesti estää sitä. Toteutues-

saan laki antaisi lisäksi tietyissä tapauksissa isänä itseään pitävälle miehelle oikeuden ajaa kannetta avio-

miehen isyysolettaman kumoamiseksi. 

Miesten lyhyempää odotettavissa olevaa elinaikaa selittävät osaltaan miesten ja naisten toisistaan 

poikkeavat elintavat. Arvioiden mukaan sukupuolten välisen elinajanodotteen erosta noin puolet johtuu 

alkoholiin ja tupakkaan liittyvistä kuolemista. Alkoholin kokonaiskulutus on laskenut vuodesta 2007 

alkaen hieman. Miehet kuluttavat noin kaksi kolmannesta kaikesta alkoholista. Miesten alkoholikuollei-

suus on lähes nelinkertainen naisiin verrattuna. Erot ovat miesten vahingoksi niin kroonisissa haitoissa 

kuin akuuteissakin haitoissa eli tapaturmissa ja henkirikoksissa. Tupakointi on terveyserojen aiheuttajana 

suurin piirtein alkoholin veroinen tappaja. Työikäisten miesten tupakointi on vähentynyt jo monen vuosi-

kymmenen ajan, mutta vielä vuonna 2012 päivittäin tupakoi miehistä 21 prosenttia ja naisista 14 prosent-

tia. Vuonna 2011 eläkeikäisistä (65–84-vuotiaat) miehistä tupakoi päivittäin 10 prosenttia ja naisista 6 

prosenttia. Päihteiden käyttö liittyy miesten elinikään ja hyvinvointiin terveydentilan, väkivallan ja syr-

jäytymisen kautta. Alkoholinkäyttöön ja tupakointiin myönteisesti ja sallivasti suhtautuvaa kulttuuria ja 

käytäntöjä on muutettava muun muassa rajoittamalla alkoholin mielikuvamainontaa. Lisäksi tulisi analy-

soida suomalaisen yhteiskunnan tarjoamia miehenä olemisen malleja. Etenkin koulukasvatus ja erilaiset 

nuorisojärjestöt voisivat ottaa tästä toiminnalleen haasteen. 

 

Keskustelunavaukset: 
 Sosiaali- ja terveydenhuoltoon olisi pyrittävä kouluttamaan ja rekrytoimaan nykyistä enemmän 

miehiä. 

 Sukupuolivaikutusten arvioinnin on oltava systemaattista sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnit-
telun, toteutuksen ja valvonnan kaikilla tasoilla. 

 Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää on kehitettävä tutkimuspohjaisesti tukemaan miesten laa-
jempaa palveluiden käyttöä: tietoa on hyödynnettävä systemaattisesti siten että mahdollisimman 
varhain pystytään tunnistamaan ne väestöryhmät, joilla on elinolosuhteiden tai terveydentilan pe-
rusteella suurin sairastumisriski. 

 Hallituksen on vahvistettava sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista sekä miesnäkökulmien 
nykyistä parempaa huomioon ottamista sosiaali- ja terveydenhuollossa ja näiden alojen koulu-
tuksessa. 

 Neuvolan ja sosiaalialan ammattilaisille on järjestettävä lisä- ja täydennyskoulutusta isien ja poi-
kien kohtaamiseen ja tukemiseen. Neuvoloissa tulisi varata resursseja isien vertaisryhmien oh-
jaamiseen. 

 Sosiaali- ja terveysalan peruskoulutuksiin on sisällytettävä isyyttä käsitteleviä kokonaisuuksia. 

 Alkoholia koskevaa mielikuvamainontaa on rajoitettava tiukemmin. 
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4.2 ISYYS, VANHEMPAINVAPAAT JA EROKRIISIT  

Isien läsnäolo lastensa arjessa on tärkeää itse isille sekä heidän lapsilleen. Äidin ja isän antama hoiva 

saattaa olla hyvinkin erilaista. 

Pyrkimykset vanhempainvapaiden tasa-arvoisempaan käyttöön naisten ja miesten välillä ovat osoitta-

neet, että miehille korvamerkityt vapaat ovat avainasemassa tavoitteen saavuttamisessa: miehet pitävät 

lähinnä heille nimetyt vapaat, usein äidinkin ollessa kotona, jolloin isälle ei kerry itsenäistä lapsenhoito-

vastuuta. Vapaiden kiintiöimiseen liittyviä haasteita ovat tasa-arvo yksinhuoltajien ja etävanhempien sekä 

seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohdalla. Muita tasa-arvohaasteita ovat perhevapaajärjestelmän 

monimutkaisuus, lapsiperheiden toimeentulo sekä naisten työmarkkina-aseman ja urakehityksen heikke-

neminen miehiä pidempien vapaajaksojen takia. 

Hallituksen rakennepakettiin sisältyvä kotihoidontuen jakaminen tasan isien ja äitien kesken on suku-

puolten välistä tasa-arvoa edistävä uudistus. Tästä tulee asteittain siirtyä 6+6+6-malliin vanhempainva-

paan osalta. Tämä tarkoittaa vanhempainvapaan pidentämistä 18 kuukauden pituiseksi ja vapaan jakamis-

ta kolmeen kuuden kuukauden jaksoon (6+6+6), joista yhden käyttäisi kumpikin vanhemmista vuorollaan 

ja yhden vanhemmat jakaisivat keskenään. Vapaajaksoja voisi käyttää lapsen kolmivuotispäivään asti. 

Vapaan ajalta maksettaisiin päivärahaa 80 prosenttia aiemmista ansiotuloista. 

Vanhempainetuuksien jakautuminen ja lapsia koskeva päätöksenteko erotilanteissa vaativat erityis-

huomiota. Erityisesti neuvoloiden, päiväkotien ja koulujen käytännöistä on tullut muun muassa tasa-

arvovaltuutetulle miehiltä yhteydenottoja, jotka tulisi ottaa huomioon kehitettäessä ja levitettäessä hyviä 

käytäntöjä. Kotitalouskohtainen tiedonjako, yhdelle vanhemmalle maksettavat lapsilisät ja eroisille tarjot-

tujen vuokra-asuntojen pienuus kertovat siitä, miten järjestelmät eivät taivu ottamaan huomioon vuoro-

asumisjärjestelyjä. Isyyttä koskevia epätasa-arvon ilmentymiä nousee esiin myös huoltajuus- ja erotilan-

teiden ulkopuolella. Äitiyspakkauksen saamiseksi ei riitä, että tulevan lapsen isä on suomalainen. Jos äiti 

ei ole asunut Suomessa tarvittavaa puolta vuotta, pakkaus jää saamatta. 

Lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaa lainsäädäntöä uudistettaessa ja toteutettaessa olisi kiinni-

tettävä erityistä huomiota huoltajuudesta ja tapaamisoikeudesta tehtyjen sopimusten ja tuomioistuinpää-

tösten noudattamiseen sekä pohtia myös keinoja puuttua ns. vieraannuttamiseen. Vieraannuttamisella 

tarkoitetaan tilannetta, jossa lapsen kanssa asuva vanhempi vahingoittaa lapsen ja häntä tapaavan van-

hemman suhdetta ja estää tapaamisia. 

 

Keskustelunavaukset: 
 Vanhempainvapaat tulee asteittain tasata ja tavoitteena on 6+6+6 mallin toteuttaminen. Kotihoi-

dontuki jaetaan tasaisesti molempien vanhempien kesken. 

 Isille korvamerkittyjä perhevapaita on lisättävä ja isyysvapaiden palkallisuutta selvitettävä. 

 Viranomaistoimintaa on kehitettävä ja korjattava epäkohdat koskien vanhempainetuuksien ja-
kautumista ja lapsia koskevaa päätöksentekoa erotilanteissa. 

 Etävanhempien asemaa tulisi parantaa erimerkiksi uudistamalla perhevapaiden kohdentumista ja 
arvioimalla Ruotsin mallin mukaisien vuoroasumisjärjestelyjen toimivuutta. 

 Lasten huoltajuutta ja tapaamisoikeutta koskevaa lainsäädäntöä uudistettaessa ja toteutettaessa 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota huoltajuudesta ja tapaamisoikeudesta tehtyjen sopimusten ja 
tuomioistuinpäätösten noudattamiseen. 

4.3 VARHAISKASVATUS, KOULUTUS JA TUTKIMUS 

Varhaiskasvatuksesta alkaen koulutusjärjestelmä ylläpitää sukupuolinormeja ja heteronormia. Stereo-

tyyppiset sukupuolinormit voivat vaikuttaa kielteisesti lasten ja nuorten mahdollisuuksiin kasvaa ja kehit-
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tyä tasa-arvoisiksi ja yhdenvertaisiksi kansalaisiksi. Varhaiskasvatuksessa lapsille tulee antaa mahdolli-

suus olla ja ilmaista itseään ja sukupuoltaan kukin omalla tavallaan.  

Tasa-arvon edistäminen koulujen arjessa tarvitsee tuekseen lainsäädäntöä ja koulutusta. Tärkeitä aske-

leita sukupuolinäkökulman ja mieskysymysten toteutumiselle koulutusjärjestelmässä olisivat toiminnalli-

sen tasa-arvosuunnittelun laajentaminen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen, tasa-arvokoulutuksen 

sisällyttäminen opettaja- ja varhaiskasvattajakoulutuksiin (myös täydennyskoulutukseen) sekä sukupuol-

ten välisen tasa-arvon kirjaaminen tavoitteeksi uudistettavaan varhaiskasvatuslakiin. 

Laajan yleissivistävän koulutuksen takaaminen kaikille on sekä yksilön että yhteiskunnan etu. Suoma-

laisten yleinen koulutustaso on parantunut ajan saatossa tasaisesti. Kuitenkin 1980-luvun lopulta alkaen 

miesten osuus niistä, joilla ei ole kansalais- tai peruskoulun jälkeistä koulutusta, on kasvanut selkeästi 

naisten osuutta suuremmaksi; syy on epäselvä. Koulutustasoittain tarkasteltuna miehiä valmistuu naisia 

enemmän vain ammatillisesta koulutuksesta. Ylioppilas-, ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkinnon 

suorittavista selvä enemmistö on naisia.  

Opintojen ja työelämän segregaation purkamiseen sekä miehenä olemisen rajojen väljentämiseen tarvi-

taan asenteisiin vaikuttamista varhaiskasvatuksessa, kouluissa, muissa oppilaitoksissa ja työelämässä. 

Opettajien, opinto- ja ammatinvalinnanohjaajien rooli on tärkeä, oppimateriaaleja unohtamatta. Tutkijat 

ovat kiinnittäneet huomiota muun muassa miesten ja poikien sekä maskuliinisten fantasiahahmojen yli-

edustukseen kaikkien oppiaineiden ja kaikkien luokka-asteiden oppimateriaaleissa. Oppimateriaalien 

rakentama kulttuuri sekä mies-, ihmis- ja perhekäsitykset kaipaavat monipuolistamista. Niissä tulee tuoda 

esiin myös seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus. Myös medialla ja mainonnalla on 

suuri merkitys muun muassa eri ammatteihin liitettyjen mielikuvien muodostumisessa.  

Poikien ja tyttöjen välillä on eroja mitatuissa oppimistuloksissa. Viimeisimmän PISA 2012 tutkimuk-

sen mukaan Suomessa matematiikan osaamisen sukupuoliero oli erittäin pieni. Myös luku- ja kirjoitustai-

doissa on sukupuolten välillä eroja. Tyttöjen ja poikien osaamisen erot ovat Suomessa eriytymässä entistä 

enemmän alueittain. Sukupuolten erot ovat lisääntyneet kaikilla sisältöalueilla voimakkaasti Itä-Suomessa 

(24–26 pistettä vuoteen 2009 verrattuna) ja Pohjois-Suomessa (11–20 pistettä). Muilla alueilla tyttöjen ja 

poikien osaamisen eroissa ei ole tapahtunut yhtä merkittäviä muutoksia, vaan tulokset ovat heikentyneet 

tasaisesti molemmilla ryhmillä.  

Pojat lukevat tyttöjä vähemmän ja suhtautuvat lukemiseen kielteisemmin jo alakoulussa. Tottuneisuus 

lukemiseen ja kirjoittamiseen on ratkaisevaa itseopiskelun ja elinikäiseen oppimisen sekä yhteiskunnalli-

sen osallisuuden kannalta. Pojille on suunnattava lukemiseen kannustavia toimia aiempien vastaavien 

kampanjoiden kokemusten pohjalta. Esimerkiksi Oulun yliopiston humanistinen tiedekunta ja kasvatus-

tieteiden tiedekunta toteuttavat yhteistyönä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman kolmevuotisen 

Lukuinto-ohjelman vuosina 2012-2015. 

Koulutusvalinnat eivät aina osu ensimmäisellä kerralla oikeaan. Nuorille on tarjottava mahdollisuus 

vaihtaa opintoalaa, mikäli aiemmin valittu suunta ei osoittaudu oikeaksi. On yhteiskunnan ja yksilön 

kannalta tuhlausta yrittää kouluttautua alalle, joka ei aidosti kiinnosta. Tällöin myös riski opintojen kes-

keyttämiseen kasvaa. Oppisopimusjärjestelmää tulee kehittää niin, että se tarjoaa todellisen vaihtoehdon 

oppia ammatti. On kuitenkin vältettävä sitä, että oppisopimuskoulutuksesta muodostuu miesten myöhem-

pää työmarkkina-asemaa heikentävä tekijä samaan tapaan kuin kesken opintojen kasvualoille työllistyvi-

en miesten tutkintojen puutteesta. Työtä ja opintoja tulee voida yhdistää joustavasti. Opiskeluaikana han-

kittu työkokemus on arvokasta nuoren hakeutuessa opintojen jälkeen työmarkkinoille. Liian tiukat val-

mistusaikatavoitteet voivat olla esteenä yksilöllisten lahjakkuuksien löytämiselle ja kehittymiselle. Samal-

la on kuitenkin huomioitava, että valmistumisaikatavoitteet voivat toimia opiskelijoiden oikeusturvana: 

opetuksen resurssien ja opintojen tuen tulee olla tavoitteiden tasalla. 

Miehiin ja poikiin liittyvien tasa-arvokysymysten esiin nouseminen on paljastanut aiheeseen liittyvän 

tieteellisen tutkimuksen ja tiedon ohuuden Suomessa. Miestutkimus ei ole institutionalisoitunut osaksi 

akateemista elämää ja tutkimusalan resurssit ovat erittäin niukat. Silti samaan aikaan miehiin ja poikiin 

liittyen kaivataan tietoa esimerkiksi, miksi koulussa huonosti menestyvät ja koulupudokkaat ovat useim-

miten poikia, miten miesten syrjäytymistä voidaan ehkäistä, mikä on miesten asema sosiaalipalveluissa, 

erityisesti erotilanteissa, huoltajuuskiistoissa ja lapsen tapaamisoikeuden toteutumisessa, sekä teemoista 
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miehet ja terveys sekä miehet ja väkivalta. Vuonna 2010 julkaistiin tutkimus miesten kohtaamasta väki-

vallasta (Heiskanen ja Ruuskanen 2010) ja todettiin sen laajuus. Nyt aiheesta kaivattaisiin jatkotutkimus-

ta, jotta ongelmaan voitaisiin puuttua. Ylipäätään miesten ja tasa-arvon suhde tai miesten kohtaamat su-

kupuoliperustaiset ongelmat ovat lähes tutkimatonta aluetta, josta puhuttaessa liikutaan usein pelkän hen-

kilökohtaisen kokemuksen varassa ilman yleistettävää, systemaattista tutkimustietoa. Poliittisia päätöksiä 

ei voida tehdä ilman relevanttia tietoa aiheesta. 

Vuonna 2014 opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan kirjatun suku-

puolentutkimuksen tilanteen valtakunnallisen kartoituksen ja seuraa tilanteen kehittymistä. On tärkeää, 

että samalla kartoitetaan erikseen miestutkimuksen tilanne. On syytä ryhtyä toimenpiteisiin tutkimusalan 

vahvistamiseksi sekä harkita miehiin ja poikiin kohdistuvan tutkimusohjelman perustamista. 

 

Keskustelunavaukset: 
 Perustaitojen (kuten luku- ja laskutaidon) saavuttamista on arvioitava systemaattisemmin. 

 Kaikilla koulutusasteilla tavoitteena tulee olla sukupuolten välisten oppimis- ja koulutuserojen 
kaventuminen. 

 Tasa-arvolain velvoite laatia toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma tulee ulottaa sekä varhaiskas-
vatukseen että peruskoulutukseen. Vastaavasti sukupuolten tasa-arvo tulee kirjata osaksi uudis-
tettavaa varhaiskasvatuslakia. Varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman 
perusteisiin on sisällytettävä tasa-arvoon ja sukupuolitietoisuuteen liittyviä sisältöjä. 

 Jatketaan ja vahvistetaan sukupuolitietoisten sisältöjen lisäämiseen ja sukupuoliennakkoluulojen 
purkamiseen liittyvää työtä varhaiskasvattajien ja opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa. 

 Opetussuunnitelmiin sisällytetään tietoa seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ja perhemuo-
tojen moninaisuudesta. 

 Tuetaan joustavaa perusopetusta ja osallistavia opetusmenetelmiä.  

 Kouluihin tulisi suunnata osaamista kohtaamiseen, vuorovaikutukseen ja ryhmäytymiseen tiedol-
lisen osaamisen rinnalle. Esimerkiksi Jopo-luokkien mallin mukaisesti kasvatusohjaaja tai eri-
tyisnuorisotyöntekijä työskentelemään kouluihin ja luokkiin opettajien kanssa. 

 Poikia tulee kannustaa aiempaa laaja-alaisempiin koulutus- ja uravalintoihin. 

 Oppivelvollisuusikää on nostettava osana poikien työelämään siirtymistä helpottavien toimenpi-
teiden kokonaisuutta. 

 Hakeutumista oikealle alalle on tuettava erityisesti sukupuolitietoista opinto-ohjausta kehittämäl-
lä sekä opintoalan vaihtoa ja valmistumisaikatavoitteita joustavoittamalla. 

 Oppisopimusjärjestelmää tulee kehittää todelliseksi vaihtoehdoksi muun ammattiin oppimisen 
rinnalle. 

 Myös miestutkimuksen tilanne tulee kartoittaa osana hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa linjattua 
opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta tehtävää sukupuolentutkimuksen valtakunnallista tilan-
nekartoitusta ja seurantaa. 

4.4 TYÖELÄMÄ JA SYRJÄYTYMINEN 

Työmarkkinat ovat jakautuneet naisten ja miesten aloihin ja ammatteihin. Muutos työnjaossa on todella 

hidasta. Sitä on kuitenkin tapahtunut jonkin verran, lähinnä naisten kouluttauduttua aiemmin miesvaltai-

siin ammatteihin kuten lääkäreiksi ja juristeiksi. Joissain tapauksissa ammatin sukupuolijakautuma ei 

kuitenkaan tasoitu vaan muuttuu vähitellen miesvaltaisesta selvän naisvaltaiseksi. 

Ammattien ja työmarkkinoiden sukupuolittuneisuudella on monia epätasa-arvoa tuottavia seurauksia. 

Mies- ja naisvaltaisten alojen ja ammattien lisäksi segregaatiota ilmenee miesten naisia suurempina 

osuuksina ylemmissä johtotehtävissä. Kun työmarkkinat ovat segregoituneet ja naiset pitävät suurimman 
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osan perhevapaista, perhevapaiden kustannukset jakautuvat alojen ja työnantajien kesken edelleen jossain 

määrin epätasaisesti, vaikka tasausta alojen välillä tehdäänkin. Selkeästi sukupuolittuneilla aloilla vä-

hemmistösukupuoli joutuu herkästi erityisasemaan, häirinnän kohteeksi tai ”sukupuolensa mukaisiin 

tehtäviin”. Miesten sijoittuminen tiettyihin ammatteihin selittää osaltaan miesten yliedustusta työtapatur-

mien uhreissa: 1996-2011 työpaikkakuolemien vuosittainen määrä on naisten kohdalla pysynyt muuta-

missa, miesten kohdalla laskua on ollut yli 50:stä hieman alle 30:een. Työelämässä toteutuu samantyyp-

pinen miesten polarisaatio kuin yhteiskunnassa muutenkin: miehet ovat yliedustettuina sekä ylimmissä 

johtoportaissa että työttömissä ja työkyvyttömissä. 

Naiset ovat olleet innokkaampia hankkimaan aiemmin miehille tyypillisiä koulutuksia ja ammatteja. 

Miehet ovat harvemmin suuntautuneet perinteisille naisaloille. Tähän on varmaankin monia eri syitä, 

esimerkiksi asenteet ja palkkaus: miesvaltaiset alat ovat keskimäärin arvostetumpia ja ammatit paremmin 

palkattuja. Ammattien ja tehtävien sisällön muuttuessa mielikuvat voivat jäädä jälkeen todellisuudesta. 

Olisikin syytä pyrkiä lisäämään ajantasaista ja monipuolista tietoa ammattien vaatimuksista ja kannusta-

maan miehiä hakeutumaan laaja-alaisesti eri aloille. Osana segregaation purkua opetus- ja kulttuuriminis-

teriö on asettamassa 2014 selvityshenkilön, jonka tehtävänä on selvittää, millaisia edellytyksiä olisi pa-

rantaa aliedustettujen ryhmien pääsyä korkea-asteen koulutukseen perustuslain, yhdenvertaisuuslain ja 

tasa-arvolain puitteissa. 

Segregaatio merkitsee osaamisen riittämätöntä hyödyntämistä ja lisäksi miesten ja naisten välistä palk-

ka- ja eläke-eroa. Naisten alojen matalia palkkoja on useimmiten pidetty syynä siihen, että miehet eivät 

halua kyseisille aloille. Tämän rinnalle olisi nostettava työn sisällön mielekkyys ja miesten mahdollisuus 

kehittää kyseisten alojen työn kuvia, arvostusta jne. yhdessä naisten kanssa. Esimerkiksi hoiva-aloilla 

asiakkaat toivovat hoitajakseen myös miehiä. Perhepolitiikka pitää osaltaan yllä perinteistä työnjakoa 

miesten ja naisten välillä.  

Miehillä tulisi olla aiempaa paremmat mahdollisuudet ottaa vastuuta lasten ja kodin hoidosta, ja lapset 

saisivat aiempaa paremman mahdollisuuden läheiseen isäsuhteeseen. Segregaation purkaminen on mitä 

suurimmassa määrin edellisten lisäksi myös työehtosopimuskysymys. Sopimuksiin tulisi sisällyttää mie-

hiä kannustavia ehtoja vanhempainvapaille. Hallitus on selvittämässä perhevapaiden aiheuttamia kustan-

nuksia naisten ja miesten alojen työnantajille. Tämän tiedon pohjalta voidaan lähteä jakamaan vanhem-

muuden kustannuksia nykyistä tasaisemmin alojen työnantajien kesken. Segregaation purkuun tulisi 

suunnata aiempaa paljon enemmän toimenpiteitä sekä yleissivistävään että ammatillisen koulutukseen 

sekä työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. 

Työelämän rakenteiden muuttuessa voimakkaasti perinteisesti miesten tekemät työt vähenevät ja mie-

hillä on naisia suurempi riski jäädä työttömäksi. Tässä tilanteessa on sekä yhteiskunnan että yksittäisten 

miesten kannalta tarpeen haastaa stereotyyppiset ammatinvalinnat ja laajentaa miesten ammattien kirjoa. 

Sukupuolirajat ylittävä ammatin- ja alanvaihto onnistuu kokemusten mukaan aikuisiltakin. Sukupuoli 

ohjaa erityisesti poikia heidän ammatinvalinnassaan, ja ammatillinen koulutus on vahvasti segregoitunut. 

Ammatinvalintaan vaikuttavat osaltaan peruskouluaikaiset ainevalinnat, joiden perusteluja tulisi selvittää: 

miksi segregaatio alkaa jo koulussa? 

Vuoden 2013 joulukuussa työttömistä 54 prosenttia on miehiä ja nuorista (alle 25-vuotiaista) työttö-

mistä 61 prosenttia. Kaikissa ikäryhmissä naiset käyttävät työvoima- ja elinkeinopalveluita enemmän 

kuin miehet (naisia 52,5 %), ja naisten aktivointiaste on korkeampi kuin miesten (naiset 30,4 %, miehet 

23 %). Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu on naisenemmistöistä. Miesten osuus opiskeli-

joista on vain 36 prosenttia. Sen sijaan työvoimakoulutus on miesvoittoista. Työvoimakoulutuksen aloit-

taneista on miehiä vajaa 57 prosenttia. Nuorista työvoimakoulutuksen aloittaneista työnhakijoista miehiä 

on 65 prosenttia. Osaamis- ja ammattikartoitus on tehty miehille useammin kuin naisille (miehet 73 %), 

samoin aktivointisuunnitelma (miesten osuus 63 %). 

Työvoimakoulutukseen osallistuneiden tavoiteammatit ovat voimakkaasti eriytyneet sukupuolen mu-

kaan. Miesten tavoiteammattialoja työvoimakoulutuksessa ovat: maa- ja metsätalous, kuljetus- ja liikenne 

(jopa 91 %), rakennus- ja kaivos (87 %) ja teollisuuden alat. Miehet ovat selvänä vähemmistönä seuraavi-

en alojen työvoimakoulutuksissa: terveydenhuolto- ja sosiaaliala (13 %), kaupallinen ala (33 %), hallinto- 

ja toimistotyö, it-ala (44 %) ja palveluala (41 %). Näistä aloista esim. terveydenhuolto- ja sosiaaliala sekä 
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palveluala työllistänevät tulevaisuudessa paremmin kuin ”perinteiset miesten alat”, joihin rakennemuutos 

vaikuttaa enemmän. Miesten ohjaamista myös naisvaltaisille koulutusaloille kannattaa lisätä. Myös oma-

ehtoista opiskelua työttömyysetuudella kannattaa palveluna tarjota miehille aiempaa aktiivisemmin. 

Työ- ja elinkeinohallinnon tarjoamien tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen asiakkaista noin 2/3 on 

naisia. Palvelun perustuminen pitkälti kahdenkeskisiin keskusteluihin ei ilmeisesti ole se tapa, jolla mie-

hiä saadaan houkuteltua palvelun piiriin – semminkään, kun työskentely pohjautuu usein reflektioon 

omasta elämästä ja tavoitteista. Miettiä sopii, voitaisiinko astetta toiminnallisemmilla palveluilla, esimer-

kiksi valmennuksilla ja kokeiluilla, paremmin vastata miesten palvelutarpeisiin ja jos voidaan, tulisiko 

tämä huomioida palvelupolkujen suunnittelussa. 

Työn ja perheen yhteensovittamista on kehitettävä isä- ja perheystävällisemmin ratkaisuin. On puretta-

va ne työpaikkojen ja ammattikulttuurien rakenteet, jotka estävät miesten täysipainoisen osallistumisen 

perhe-elämään ja erityisesti perhevapaiden käyttöön. Isille korvamerkityt perhevapaat helpottavat miesten 

perhevapaiden käyttöä ja ovat omiaan jakamaan perhevastuuta tasaisemmin. 

Syrjäytyminen on erityisesti nuorten miesten ongelma. Vuonna 2010 syrjäytyneiksi katsottiin 51000 

nuorta (5 prosenttia ikäluokan nuorista). Miesten osuus heistä oli 64 prosenttia ja naisten 36 prosenttia. 

Huomattavaa on myös vieraskielisten osuus. Ikäryhmään 15–29 kuuluvista vieraskielisistä miehistä (pe-

rusasteen varassa) 33 prosenttia oli syrjäytyneitä, kun taas kaikista kantaväestöön kuuluvista, pelkän pe-

rusasteen suorittaneista 15–29-vuotiaista miehistä 13 prosenttia oli syrjäytyneitä. Naisten vastaavat luvut 

olivat 26 prosenttia (vieraskieliset) ja 8 prosenttia (kantaväestö). Syrjäytyneiden nuorten ydinryhmää eli 

työvoiman ulkopuolisia oli 32 500. Miesten osuus heistä oli 62 prosenttia. Syrjäytyneet eivät kuitenkaan 

ole vuodesta toiseen samoja henkilöitä: viiden vuoden kuluessa 60 prosenttia syrjäytyneistä nuorista siir-

tyy töihin tai opiskelemaan ja loput 40 prosenttia voidaan yhä luokitella syrjäytyneiksi. Syrjäytyneiden 

nuorten vanhemmista noin puolet on työmarkkinoiden ulkopuolella tai työttömiä. 

Syrjäytymisongelmaa ratkaistaessa tulee ottaa huomioon ilmiön ylisukupolvisuus ja sukupuolittunut 

luonne. THL:n tutkimuksessa seurattiin koko vuonna 1987 syntyneiden ikäluokkaa (n. 60 000 henkeä) 

sikiökaudelta 21 ikävuoteen saakka kaiken saatavissa olevan rekisteritiedon pohjalta. Tutkimus osoitti 

tyttöjen ja poikien ongelmien olevan erilaisia sekä sen, että vanhempien ongelmat vaikuttavat tyttöihin ja 

poikiin eri tavoin. Poikien kohdalla vanhempien sosiaaliset, taloudelliset ja mielenterveysongelmat vai-

kuttavat tyttöjä selvemmin. Ikäluokan pojista yli viidenneksellä ei ollut peruskoulun jälkeistä koulutusta, 

ja noin 14 prosenttia oli saanut tuomion rikoksesta. Koulutuksen ja tutkittujen ongelmien välillä on selkeä 

yhteys, jonka suuntaa on kuitenkin vaikea selvittää. Monet ongelmat kasaantuvat niille, joilla peruskoulun 

jälkeistä koulutusta ei ole: vähiten koulutetuista pojista yli puolet oli sekaantunut rikoksiin ja noin 45 

prosenttia oli ollut toimeentulotuen piirissä. (Paananen ym. 2012.) 

Myös etsivässä nuorisotyössä on havaittu, että nuorten miesten ja naisten syrjäytymispolut eroavat toi-

sistaan, samoin kuin reitit pois syrjäytyneisyydestä. Taloudelliset ongelmat alkavat miehillä varhain, ja 

miehillä on maksuhäiriöitä kaikissa ikäryhmissä naisia selkeästi enemmän: 25–50-vuotiaiden ryhmissä 

miehistä keskimäärin hieman yli 8 prosentilla oli maksuhäiriöitä 2008 (naisista noin 5 %). 

Syrjäytymisen ehkäisyssä painopisteen tulisi olla ennaltaehkäisevässä työssä ja varhaisessa tuessa. Ma-

talan kynnyksen palveluja olisi hyvä kehittää nuorille ympäri Suomea sosiaalisen nuorisotyön viitekehyk-

sessä (eli toimiminen sosiaalityön ja nuorisotyön välimaastossa). Syrjäytymisvaarassa oleville nuorille 

olisi hyvä kohdentaa matalan kynnyksen monialaisia palveluja, joihin olisi helppo osallistua, mutta toi-

minta olisi kuitenkin tavoitteellista. Hyvä malli vastaamaan isien puuttumiseen poikien elämästä on 

Mieskaveritoiminta, joka on Pienperheyhdistyksen vapaaehtoistoimintaa, jossa aikuiset miehet ovat kave-

reina yksin lastaan kasvattavien äitien lapsille, joilla ei ole yhteyttä omaan isäänsä tai muihin miehiin. 

Monet nuoret syrjäytyvät sosiaalisesti jo varhaisessa vaiheessa. Mahdollinen kehityssuunta voisi olla, 

että esimerkiksi urheiluseurat saisivat tukea yhteiskunnalta lähiötyöhön, joka suuntautuisi sosioekonomi-

sesti heikoimmille alueille ja pääpainopiste olisi syrjäytymisen ehkäisyssä, yhteisöön liittymisessä ja 

kiinnittymisessä. Esimerkiksi Icehearts ja Järvenpään Kehäkarhut ry ovat tehneet sosiaalitoimen kanssa 

yhteistyötä, jossa on pyritty antamaan nuorille mahdollisuuksia kiinnittyä yhteiskuntaan urheilun kautta.  

Koulun ulkopuolista osaamista (kuten erityisnuorisotyöntekijöitä ja perhetyöntekijöitä) pitäisi tuoda 

voimakkaammin koulun sisään, jotta syrjäytymistä voitaisiin ehkäistä yhdessä. Oppivelvollisuusiän nos-
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taminen vuodella on tervetullut uudistus, joka voi tukea erityisesti poikia pysymään kiinni opinnoissa ja 

ehkäisemään ennalta syrjäytymistä. Nuorten miesten syrjäytymisen ehkäisyssä on kiinnitettävä erityistä 

huomiota koulun tai opinnot keskeyttäneisiin, asevelvollisuuden suorittamisen keskeyttäneisiin sekä 

päihdeongelmaisiin. Etsivä nuorisotyö ja nuorisotakuun kehittäminen ovat tärkeitä välineitä syrjäytymis-

vaaran ja väliinputoamisen ehkäisemisessä. 

 

Keskustelunavaukset: 
 Vanhempainvapaiden käytön kulttuuriset ja asenteelliset esteet on purettava erityisesti miesten ja 

miesvaltaisten alojen osalta ja isyysvapaiden palkallisuutta tulisi työehtosopimuksissa edistää. 

 On tuettava toimia, joilla miehet kiinnostuvat perinteisesti naisten ammateiksi koetuista tehtävis-
tä ja työllistyvät tällaisille aloille. 

 Syrjäytymisenvastaista miestyötä on tuettava ja kehitettävä. 

 Työvoimapalveluja sekä miesten ja naisten osallistumista niihin tulee analysoida sukupuolinäkö-
kulmasta, ja palveluja tulee kehittää miesten ja naisten tarpeita ja tilannetta vastaavasti, ei suku-
puolisokeasti. 

 Kehitettävä toimintamalli monialaiselle, koulukeskeiselle syrjäytymisen ehkäisytyölle. 

4.5 MIESKUVA, MONINAISUUS JA VÄKIVALTA 

Nykyajan Suomessa miehillä on aiempaa selvästi moninaisemmat mahdollisuudet toteuttaa itseään. Yh-

teiskunnassa jo pitkään vallinneen tasa-arvokäsityksen myötä monimuotoinen mieheys onkin sitä arki-

sempaa, mitä nuoremmasta sukupolvesta on kysymys. 

 Sukupuoli voidaan nähdä rikkautena, joka mahdollistaa asioita. Sukupuoli myös rajoittaa yksilöiden 

toimintaa kaksijakoisesti, usein hienosyisemminkin. Se, millä tavoin ja mihin suuntaan sukupuoli pakot-

taa tai ohjaa ihmisiä eroaa miesten ja naisten välillä, mutta myös historian eri ajankohtien sekä yhteiskun-

tien, kulttuurien ja yksilöiden välillä. Sukupuolen tuottamat rajoitteet ovat muuttuvaisia ja muutettavissa. 

Feminismin ja naisliikkeen historia on monilta osin ollut naisten elintilan laajentamista, sukupuolen pur-

kamista sen rajoittavilta ja pakottavilta osin. 

Stereotyyppiset sukupuoliroolit voivat rajoittaa myös miesten vapautta ja miehenä olemista. Sukupuoli 

ohjaa miehiä ulkoapäin merkkeinä, rituaaleina, puhetapoina, normeina, käyttäytymisenä, käytäntöinä ja 

yhteiskunnallisina instituutioina, mutta myös sisältäpäin, sisäistettyinä ajattelutapoina, käsityksinä ja 

tunteina. On pyrittävä vaikuttamaan näihin kaikkiin, kun halutaan väljentää miehenä olemisen rajoja ja 

monipuolistaa mieskuvaa. 

Monia poliittisia ja yhteiskunnallisia toimenpiteitä voidaan katsoa siitä näkökulmasta, miten ne laajen-

tavat tai kaventavat miehenä olemisen tilaa. Mieskuvan muuttamisen kannalta erityistoimenpiteiden sijas-

ta ratkaisevimpia saattavat olla muutokset ja uudistukset jotka kohdistuvat esimerkiksi vanhemmuuteen, 

parisuhteeseen, työelämään tai asevelvollisuuteen. Esimerkiksi vanhempainvapaita koskevan 6+6+6 -

mallin toteuttaminen on tärkeää isyyden tukemisen ja tasa-arvon edistämisen vuoksi, mutta myös miesten 

elämänkokemuksen ja mieheyden monipuolistamisen kannalta. 

Miehistä käytävässä keskustelussa ei ole nostettu selkeästi esiin moninaisuuden näkökulmaa. Keskus-

telun keskeinen teema käsittelee miesten ja naisten välistä suhdetta, mutta miesten keskinäisiä eroja ei ole 

kunnolla käsitelty. Esimerkiksi miesten keskinäiset, muista taustamuuttujista riippuvat erot elinajanodot-

teessa ovat kaksi kertaa suuremmat kuin sukupuolten välillä. 

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen ja miehiä koskevien tasa-arvopoliittisten toimenpiteiden 

kohdalla tulisi aina huomioida, että miehet eivät ole yksi yhtenäinen ryhmä. Iän ja etnisyyden kaltaisten 

erojen lisäksi miesten välillä on myös sukupuoleen perustuvaa epätasa-arvoa. Sukupuolen ja seksuaalisen 

suuntautumisen moninaisuus on kaikkia mieskysymyksiä läpileikkaava teema. 

Valtiollinen turvallisuus ja maanpuolustus perustuvat ns. legitiimeihin väkivaltakoneistoihin. Suomessa 

maanpuolustuksen fundamentteihin kuulunutta miesten yleinen asevelvollisuutta on kritisoitu maanpuolus-
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tuksellisin, taloudellisin ja tasa-arvoperustein. Nykyinen asevelvollisuuslaki asettaa miehet ja naiset eri ase-

maan. Kansakunnan perussidoksena olevien kansalaisoikeuksien ja -velvollisuuksien ei tulisi olla epätasa-

arvoisesti jaettuja. On selvitettävä, mitä nykyinen asevelvollisuuslaki merkitsee tasa-arvonäkökulmasta ja 

millä tavoin asevelvollisuuteen liittyvä eriarvoisuus sukupuolten välillä voidaan purkaa. 

Poikien ympärileikkaus on peruuttamaton ja kivulias toimenpide, joka voi aiheuttaa myös vakavia 

komplikaatioita. Muista kuin lääketieteellisistä syistä tehtävää ympärileikkausta ei tulisi voida suorittaa 

ennen kuin poikalapsi voi itse antaa siihen tietoisen suostumuksensa. Tämän edellytyksenä on, että poika 

on saavuttanut sellaisen iän ja kehitystason, että hän pystyy ymmärtämään hänelle annetun toimenpidettä 

koskevan tarpeellisen tiedon. 

Poliisitilastoissa väkivallan tekijöistä on miehiä 78-89 prosenttia teon törkeydestä riippuen. Väkivalta 

ei kuitenkaan ole vain miesten ongelma. Mieserityinen väkivalta vaatii mieserityisiä toimenpiteitä, joiden 

on ulotuttava ennaltaehkäisystä puuttumiseen ja jälkihoitoon. Ensi- ja turvakotien liiton Jussi-työ sekä 

Miessakkien Lyömätön linja ovat esimerkkejä miestyöstä, joka kaipaa tukea ja laajentamista. Naisiin 

kohdistuvan väkivallan vähentämisohjelman (THL) myötä kertynyttä sukupuolistuneen väkivallan osaa-

mista tulisi hyödyntää miehiin kohdistuvan väkivallan vastaisessa työssä. 

Jos miehet kokevat vakavaa väkivaltaa parisuhteessa, palvelujärjestelmän pitää tarjota heille apua sa-

malla tavalla kuin naisten kokiessa vastaavanlaista väkivaltaa. Sukupuolesta riippumatta väkivaltaan pitää 

puuttua nopeasti, jotta väkivallan kierre saadaan katkaistua. Suomessa uhrien palvelujärjestelmä, esimer-

kiksi turvakodit, on avoin miehille ja naisille. Olisi tärkeää kannustaa miehiä ilmoittamaan väkivallasta ja 

hakemaan apua väkivallan kohteeksi jouduttuaan − myös silloin, kun väkivallan tekijä on tuntematon. 

Väkivaltaa kokeneiden parissa työskenteleviä tulisi puolestaan opastaa tunnistamaan ja käsittelemään 

väkivallan kohteeksi joutuneiden miesten ongelmia. 

Väkivaltaan liittyvää väärää ja hiljaista hyväksyntää on purettava. Salliva asenne miehiin kohdistuvaa 

väkivaltaa kohtaan on syvällä kulttuurissamme, huolestuttavasti etenkin nuorten kohdalla ja parissa. Poi-

kiin kohdistuvaan ja poikien harjoittamaan väkivaltaan on puututtava. Konfliktien väkivaltaisiin ratkai-

sumalleihin on päästävä käsiksi niiden purkamiseksi ja vaihtoehtoisten toimintamallien rakentamiseksi. 

Alkoholipolitiikalla voidaan vaikuttaa erityisesti miesten kokemaan väkivaltaan. Huomiota on kiinnitettä-

vä myös väkivallan erityiskysymyksiin, kuten vihaväkivallan sukupuolittuneisuuteen, miesten väliseen 

lähisuhdeväkivaltaan sekä kunniaan liittyviin konflikteihin perheissä ja suvuissa. Globalisaation myötä 

suvaitsevaisuutta tukevat taidot - kielitaito ja monikulttuurisuuden ymmärrys - ovat entistä keskeisempiä 

niin yhteiskunnallisen turvallisuuden kuin työelämässä menestymisenkin kannalta. 

Väkivallan vastaisen työn kannalta on tärkeää, että ministeriöt varaavat riittävät resurssit vuonna 2010 

julkaistun ja vuoteen 2015 ulottuvan naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelman toteutukselle. 

Ohjelman toimenpiteistä useat kohdistuvat yleisesti lähisuhdeväkivaltaan hyödyttäen sukupuolesta riip-

pumatta kaikkia lähisuhdeväkivallan uhreja. Miehiin kohdistuva lähi- ja parisuhdeväkivalta tulee ottaa 

huomioon osana naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisohjelmaa. 

Väkivallan uhreille ja tekijöille suunnattua valtakunnallista auttamisverkostoa tulee kehittää pitkäjän-

teisesti ja palveluiden tuottamiseen on varattava aidosti riittävät resurssit. Hallitusohjelmaan ja tasa-arvo-

ohjelmaan on kirjattu turvakotipaikkojen lisääminen, joten hallituskauden puolivälin jälkeen on jo syytä 

ryhtyä toimenpiteisiin. 

Varhaiskasvatus ja koulut ovat erityisasemassa sekä mieskuvan monipuolistamisessa että miesten vä-

kivallan purkamisessa. Opetussuunnitelmia ja oppimateriaaleja olisi syytä tarkastella kriittisesti niiden 

rakentaman mieskuvan osalta. Moninaisuuteen liittyvän koulujen toiminnan ja kouluille jaettavan materi-

aalin tulisi kattaa myös miesten moninaisuus. 

Viranomaistoimenpiteiden vaikutukset ovat rajalliset, ja erityisesti mieskuvaa koskevassa kysymyksessä 

muiden toimijoiden rooli on merkittävä. Media sekä viihde- ja peliteollisuus - sisältäen muun muassa mai-

nonnan ja lapsille suunnatun kaupallisen toiminnan - haastetaan mukaan purkamaan väkivallan, suvaitse-

mattomuuden ja kilpailun läpäisemiä mieskuvia. Vaihtoehtoisten tarinoiden ja roolimallien luominen, esiin 

nostaminen ja tukeminen ovat tarpeen muun muassa normikriittinen mediakampanjoinnin muodossa (ks. 

esim. http://www.machofabriken.se/ ja http://normit.fi). Myös julkisuuden henkilöiden selkeä irtisanoutumi-

nen väkivaltaisista ratkaisumalleista ja omien kokemusten esiin tuominen olisi tärkeää. 
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Vuonna 2006 Suomessa kriminalisoitiin seksin ostaminen parituksen tai ihmiskaupan uhrilta. Laki on 

osoittautunut ongelmalliseksi, koska poliisin on usein mahdotonta löytää todisteita siitä, että seksin ostaja 

on tiennyt paritustoiminnasta tai ihmiskaupasta. Täydellisellä seksin oston kriminalisoinnilla voitaisiin 

nykyistä tehokkaammin puuttua prostituutiota ja ihmiskauppaa ylläpitävään kysyntään ja vauhdittaa 

myönteistä asennemuutosta.  

 

Keskustelunavaukset: 
 Koulutusta ei-väkivaltaisista konfliktien ratkaisumalleista on lisättävä ja väkivallattomia ratkai-

sumalleja koskevaa miestyötä on tuettava ja kehitettävä. 

 Poikien ja miesten ei-lääketieteellisistä syistä tehtävistä ympärileikkauksista tulisi luopua. 

 On selvitettävä miten asevelvollisuuteen liittyvä sukupuolten eriarvoisuus voitaisiin purkaa. 

 Selvitetään sukupuolen mahdollisia vaikutuksia rikostuomioihin. 

 Media sekä viihde- ja peliteollisuus haastetaan mukaan mieskuvan muuttamis- ja moninaistamis-
työhön. 

 Järjestetään normikriittinen mediakampanja mieskuvan monipuolistamiseksi. 

 Seksin ostaminen on kriminalisoitava. 

4.6 YHTEINEN TASA-ARVOPOLITIIKKA 

Työryhmän esitysten lähtökohtana on kaikkien ihmisten tasa-arvo. Sukupuolten tasa-arvoa on kehitettävä 

eteenpäin tästä lähtökohdasta. Kuten kohdassa 2.1 kuvataan, sukupuolten tasa-arvoa edistävällä työllä on 

ollut eri aikoina erilaisia painotuksia. Tasa-arvopolitiikka on painottunut kunkin ajankohdan erityishaas-

teiden mukaisesti. Miehillä ja naisilla on kaikkina aikoina ollut sekä yhteisiä että sukupuoleen sidottuja 

ongelmia. 

Työryhmä painottaa sitä, että myös miesten on koettava tasa-arvopolitiikka heitä tukevaksi. Onnistunut 

tasa-arvopolitiikka osallistaa sekä miehiä että naisia ja arvostaa molempia sukupuolia. Voimassa olevaa 

tasa-arvolakia laadittaessa esille nousi perustellusti erityisesti naisten asema työelämässä. Tasa-arvolain 

muutosten yhteydessä siihen on sisällytetty myös muita kuin työelämää koskevia pykäliä. Tasa-arvolain 

tarkoituspykälässä (1 §) ei kuitenkaan näy tasa-arvolain laajentuminen työelämän ulkopuolelle. 

Koska tasa-arvolain tarkoituksena on sukupuolten tasa-arvon edistäminen kaikessa toiminnassa, tulisi 

lain tarkoituspykälässä korostaa sen koskevan tasapuolisesti sekä miehiä että naisia joko nostamalla ny-

kyiseen tapaan myös miehiä koskevia tärkeimpiä tasa-arvopolitiikan kohteita tai sitten pitää tarkoituspy-

kälä yleisellä tasolla. Miestyöryhmä pitää jälkimmäistä tapaa perusteltuna, koska tasa-arvolain tarkoituk-

sen tulisi olla yleisellä tasolla selkeä kaikissa tilanteissa. 

Tasa-arvolain tarkoituspykälän muutoksella ei haluta muuttaa sitä tosiasiaa, että naisten aseman paran-

taminen työelämässä on edelleen tasa-arvotyön keskeinen tavoite. Sukupuolten välisen palkkaeron kaven-

tamisen sekä työelämän ja ammattien sukupuolittuneen segregaation purkamisen tulee säilyä tasa-

arvopolitiikan keskiössä. Näistä syistä miestyöryhmä ei esitä tasa-arvolain työelämää koskeviin pykäliin 

muutoksia. Muutoksella halutaan ainoastaan korostaa sitä, että tasa-arvolaki koskee samalla tavalla sekä 

miehiä että naisia. 
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Keskustelunavaukset: 

 Vahvistetaan mieserityistä osaamista ja miesten osallistumista tasa-arvoelimissä. 

 Sukupuolivaikutusten arvioinnin toteutumista valvotaan ja arviointiosaamista lisätään. 

 Tasa-arvopolitiikan käytännön toteuttamisessa otetaan huomioon myös miesjärjestöille kohden-
nettava tuki. 

 Kansainvälisessä yhteistyössä (YK, EU, pohjoismainen yhteistyö jne.) Suomen edustajien on 
varmistettava, että kaikissa tasa-arvoon liittyvissä asioissa otetaan aina huomioon eri sukupuo-
linäkökulmat. 

 Tasa-arvolain 1 pykälää tulee tarkistaa seuraavasti: 

Tämän lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjin-
tä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tar-
koituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. 

4.7 MIESTYÖRYHMÄN EVÄSTYKSIÄ MENEILLÄÄN OLEVIIN 
PROSESSEIHIN 

Valtioneuvoston selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (2011) linjaa tulevaisuuden tasa-

arvopolitiikkaa vuoteen 2020. Selonteon tavoitteena on vahvistaa pitkäjänteistä ja suunnitelmallista suku-

puolten tasa-arvon edistämistä, ja siinä painotetaan sitoutumista tasa- arvopolitiikan toimeenpanoon kai-

killa tasoilla. Selontekoon valitut teemat pohjautuvat hallitusohjelmien ja hallituksen tasa-arvo-ohjelmien 

tasa-arvoa koskeviin tavoitteisiin 1990-luvun lopussa ja 2000-luvulla. Pääteemat ovat päätöksenteko, 

koulutus ja tutkimus, työelämä, työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen, miehet ja tasa-arvo, naisiin 

kohdistuva väkivalta, lähisuhdeväkivalta ja ihmiskauppa sekä tasa-arvoviranomaisten asema ja sukupuo-

linäkökulman valtavirtaistaminen. Miesten osalta tasa-arvoselonteossa on todettu muun muassa että 

 
 miehiin tulee kiinnittää huomiota sekä tasa-arvopolitiikan toimijoina että toimien kohteena 

 sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen vaatii suunnitellun toimen arvioimista suhteessa niin 
naisten kuin miestenkin tilanteeseen 

 osa miesten kokemista ongelmista edellyttää myös tasa-arvopoliittista huomiota 

 
Tasa-arvoselonteon tulevaisuuden linjaukset erityisesti miehiin liittyen ovat: 

1. Valtavirtaistamisessa on kyse myös miesten asemaan liittyvien näkökulmien huomioonottami-
sesta asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista jatke-
taan ja tehostetaan. 

2. Isän roolin vahvistamista perheessä jatketaan tehostetuin toimenpitein. 
3. Miesten vanhemmuutta tuetaan erotilanteissa. 
4. Miehiä ja tasa-arvoa koskevaa osaamista ja asiantuntemusta vahvistetaan. 
5. Mieheyden malleja tulee monipuolistaa ja miesten osallistumista tasa-arvokeskusteluun vahvis-

taa. 
 
Miestyöryhmän tehtävänantoon kuuluu tasa-arvo-ohjelman miehiin liittyvien toimenpiteiden vauhditta-

minen. Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012-2015 (2012) sisältää 66 toimenpidettä, joille on kullekin 

nimetty vastuuministeriöt ja -henkilöt ja joiden etenemistä seuraa tasa-arvo-ohjelman seurantatyöryhmä. 

Miestyöryhmä on listannut mieskysymysten kannalta keskeisimmät toimenpiteet (Taulukko 2) ja seuran-

nut niiden etenemistä. Muun muassa tasa-arvo-ohjelman seurantatyöryhmän väliraportin pohjalta työ-

ryhmä on todennut miehiin liittyvien toimenpiteiden etenevän toivotulla tavalla. Miestyöryhmä palaa 

tasa-arvo-ohjelman toimenpiteiden etenemiseen loppuraportissaan. 
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Taulukko 2. Keskeisimmin miehiin liittyvät hallituksen tasa-arvo-ohjelman 2012-2015 toimenpiteet 
 
Toimenpiteen nro Toimenpiteen sisältö 
24 Lisätään isille merkittyjä vapaita, joustavoitetaan isien perhevapaiden 

käyttöä ja mahdollistetaan lapsen hoitaminen kotona vanhempainpäi-
värahan turvin nykyistä pitempään. 

25 Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen raamisopimuksessa sovittu isien 
oikeuksia vanhempainvapaisiin vahvistava muutos voimaan vuoden 
2013 alusta. 

26 Perhevapaita kehitettäessä pyritään parantamaan yksinhuoltaja-, 
etävanhempi-, adoptio-, monikko-, sateenkaari- ja sijaisperheiden 
yhdenvertaisuutta muiden perheiden kanssa. 

47 Otetaan huomioon nuorten miesten ja naisten erilaiset syrjäytymispo-
lut sekä tukitarpeet yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi asetetussa 
hankkeessa ja sen toimenpiteissä. 

48 Terveyden edistämisen määrärahojen painopiste: hankkeet terveys-
erojen kaventamiseksi sosioekonomisten väestöryhmien ja myös 
miesten ja naisten välillä. 

49 Edistetään vuoropuhelua hyvinvoinnin ja terveyden asiantuntijoiden, 
tasa-arvoasiantuntijoiden ja miesjärjestöjen välillä miesnäkökulman 
vahvistamiseksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, seurannas-
sa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa.  

50 Kehitetään sukupuolinäkökulman huomioonottamista sosiaali- ja ter-
veysalan tilastotuotannossa sekä tietovarantojen kehittämisessä eri-
tyisesti siten, että miesten hyvinvointiongelmien havaitseminen ja 
ymmärtäminen syvenevät. Asiasta sovitaan tarkemmin tilastontuotta-
jien kanssa sosiaali- ja terveysalan tilastotuotannon yhteistyöryhmäs-
sä. 

63 Vahvistetaan miesten asemaa koskevaa asiantuntemusta tasa-
arvopolitiikassa ja miesten osallistumista tasa-arvon edistämiseen. 

 + ”hallitus jatkaa Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisohjelman 
(2010−2015) toimeenpanoa. [- -] Ohjelman toimenpiteet parantavat 
myös niiden poikien ja miesten asemaa, jotka kärsivät lähisuhteessa 
tai perheessä tapahtuvasta väkivallasta.” (s. 32)  

 
Lähtökohtia sukupuolitietoisempaan kasvatukseen ja koulutukseen tarjoavat olemassa oleva tasa-arvoa ja 

yhdenvertaisuutta opetuksessa käsittelevä aineisto http://www.tasa-arvokasvatuksessa.fi/. 
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LIITTEET 

LIITE 1. ASETTAMISPÄÄTÖS
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LIITE 2. MIESKYSYMYKSIIN LIITTYVIÄ TILASTOJA 

Vaikka monissa taulukoissa ja kuvioissa tiedot on eritelty sukupuolen mukaan, on tärkeää huomioida 

sukupuolen lisäksi myös muiden sosiaalisten tekijöiden vaikutukset ihmisten elämään ja olosuhteisiin. 

Kuten joistain taulukoista ja kuvioista käy ilmi, esimerkiksi koulutusaste, ammatti, työllisyystilanne ja 

äidinkieli tai syntymämaa vaikuttaa siihen, että esimerkiksi miesten tilanteissa on suuria eroja.  
 

1 Miesten määrä 

 
 

2 Terveys 
 
1.1  Koettu terveydentila 
 

 
Naiset ja miehet Suomessa 2011, Tilastokeskus 
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Koetussa terveydessä on eroja sukupuolen ja koulutuksen mukaan.
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Lähde: THL

 
Seurantaindikaattorilista ja kuviot, syrjäytymistä vähentävä toimenpideohjelma 
 
 
 

2.2 Elämäntavat 
 

 
 

Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2011, Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos 
 
Huumausaineiden ongelmakäyttäjissä miesten osuus vuonna 2005 oli lähes 80 prosenttia, joista suurin 

osa oli 25–34-vuotiaita (Huumetilanne Suomessa 2012, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos).  
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Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2011, Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos 
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2.3 Sairaudet, taudit, oireet ja vaivat 
 

 
Naiset ja miehet Suomessa 2011, Tilastokeskus 
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2.4 Elinajanodotteet ja kuolemansyyt 
 

 
 

Elinajanodote on kasvanut, mutta erot väestöryhmien välillä ovat edelleen suuria.
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Seurantaindikaattorilista ja kuviot, syrjäytymistä vähentävä toimenpideohjelma 
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Naiset ja miehet Suomessa 2011, Tilastokeskus 
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2.5 Ennenaikaisesti menetetyt elinvuodet (PYLL) 
 
 

 
Terveytemme.fi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 

 
Terveytemme.fi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
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Terveytemme.fi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 

 
3 Sosiaali- ja terveyspalvelut 
 

Pääosa väestöstä luottaa sosiaalipalveluiden toimivuuteen. Kansalaiset luottavat erityisesti 
sosiaalipalveluiden henkilöstön ammattitaitoon. Terveydenhuollon suuriin linjoihin ollaan edelleen 
pääosin tyytyväisiä ja järjestelmä toimii enemmistön sille asettamien odotusten mukaisesti. 
Monissa jokapäiväisissä palvelujen käyttöön liittyvissä asioissa, kuten hoitoon pääsyssä, koetaan 
varsinkin tietyissä väestöryhmissä olevan parantamisen varaa. 
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Seurantaindikaattorilista ja kuviot, syrjäytymistä vähentävä toimenpideohjelma 
 
Päihdehuollon laitoksissa hoidetuista miehiä oli 74 prosenttia vuonna 2010. Huumeasiakkaista 67 pro-

senttia oli miehiä, 67 prosenttia 20–35-vuotiaita, 61 prosenttia työttömiä ja 10 prosenttia asunnottomia 

(THL:n vuosittaisen huumehoidon tiedonkeruun mukaan) (Huumetilanne Suomessa 2012, Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos). 
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Aikuisten sosiaalipalvelut Miehet Naiset 

Sosiaalihuolto, sosiaalityöntekijöitä / 10 000 asukasta (2007) 0,7 6,9 
 
Perusterveydenhuolto Miehet Naiset 
Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito, keskimääräinen hoitoaika (2011) 19,6 27,6 
Yksityislääkärikäynneistä korvausta saaneet, % väestöstä (2011) 22,9 37 
 
Mielenterveys- ja päihdepalvelut Miehet Naiset 
Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät / 1000 asukasta (2011) 286,7 233,2 
Yli 90 päivää yhtäjaksoisesti sairaalassa olleet psykiatrian potilaat / 1000 asu-
kasta (2011) 

0,7 0,6 

Tahdosta riippumattomaan hoitoon määrätyt 18 vuotta täyttäneet / 1000 vastaa-
vanikäistä (2011) 

2 1,8 

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetut 
potilaat / 1000 asukasta (2011) 

4,9 1,9 

Hyvinvointikompassi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 

 
4 Perhevapaat 
 
Vuoden 2012 aikana vanhempainpäivärahaa sai 101 835 äitiä ja 60 470 isää. Päivärahaa saaneiden äitien 

määrä väheni 1,0 prosentilla ja isien määrä kasvoi 2,8 prosentilla edellisvuodesta. Vanhempainpäiväraha-

päivistä 91 prosenttia korvattiin äideille. Isille korvattujen päivien osuus on kuitenkin kasvanut hieman 

vuosittain samalla kun isien etuuksia on kehitetty (Kela). 
 
Äitien ja isien osuus kaikista korvatuista vanhempainpäivärahapäivistä 2006–2011, prosentteina 
Vuosi Äidit Isät 

2006 94,3 5,7 
2007 93,9 6,1 
2008 93,4 6,6 
2009 93,3 6,7 
2010 92,9 7,1 
2011 91,7 8,3 

 

Vanhempainraha maksetaan 105 ensimmäiseltä arkipäivältä äidille (äitiysraha). Seuraavilta 158 arkipäi-

vältä maksettava vanhempainraha voidaan maksaa joko äidille tai isälle. 

 
Lähde: KELA 
 
Isyys- tai vanhempainrahaa saaneet isät 2000–2009, prosenttia päättyneistä vanhempainrahakausista 

 Isyys- tai vanhempainraha Isyysraha Vanhempainraha* Isäkuukausi 
2000 63,1 62,9 2,2  
2001 65,0 64,7 2,2  
2002 67,6 67,4 2,6  
2003 68,4 68,2 5,6  
2004 69,5 69,1 3,6 7,1 
2005 69,8 69,4 3,8 7,9 
2006 70,5 70,1 4,0 8,9 
2007 71,6 71,2 4,4 10,3 
2008 72,8 72,1 3,9 15,3 
2009 73,9 73,1 3,9 18,4 

*ei sisällä isäkuukauden vanhempainrahan saajia 
Kansaneläkelaitos 
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Isien ja äitien työllisyysasteet lasten lukumäärän mukaan vuonna 2011, 20–59-vuotiaat 

 
Työvoimatutkimus 2011, Tilastokeskus 
 
Vanhempien työmarkkina-asema kahden 20–59-vuotiaan huoltajan lapsiperheissä nuorimman lapsen iän 
mukaan vuonna 2011 

 
Työvoimatutkimus 2011, Tilastokeskus 
 
Kotihoidon tuen saajista 5,1 prosenttia oli miehiä vuonna 2009 (Kela). 
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5   Huoltajuuskysymykset 
 

5.1 Huoltosopimukset 
 
Huoltosopimuksista koskien lasten huoltoa vuonna 2011 93 prosentissa sovittiin yhteishuollosta, 6 pro-

sentissa yksinhuollosta äidille ja vajaassa yhdessä prosentissa yksinhuollosta isälle (Lapsen elatus ja huol-

to 2011, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos). 

 

 
Lapsen elatus ja huolto 2011, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 
 

 
Lapsen elatus ja huolto 2011, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
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Lapsen elatus ja huolto 2011, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

 
 

5.2 Tuomioistuinten päätökset huolto‐ ja tapaamisasioissa 
 

Tuomioistuimista ei ole saatavilla tilastoa, josta selviäisi, miten huolto- ja tapaamisasiat on ratkaistu van-

hempien kesken. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on kuitenkin tehnyt aiheesta otantatutkimuksen vuonna 

2006 (n=529 oikeudenkäyntitapausta) ja sille jatkoa vuonna 2008 (n=257 hovioikeustapausta). 

Ensimmäisessä tutkimuksessa lähes puolessa kaikista riitatapauksista lapsen isä oli laittanut prosessin 

vireille. Tutkimuksessa havaittiin, että lapsen tapaamisoikeutta koskevissa vaatimuksissa useimmiten 

lapsen etävanhempi isä vaati tapaamisoikeuden laajentamista tai vahvistamista, kun taas lapsen kanssa 

asuvat äidit vaativat yleensä tapaamisten rajoittamista tai niiden järjestämistä valvottuina. Vaatimukset 

lapsen yksinhuollosta olivat tavallisimpia äitien keskuudessa. Vaatimuksissa lapsen huollon määräämises-

tä molemmille vanhemmille yhteisesti hakijana oli melkein yhtä usein lapsen äiti tai isä. Vaatimuksissa 

koskien lapsen asumista 60 prosentissa vaadittiin päätöstä lapsen asumisen määräämisestä äidin luokse ja 

neljänneksessä tapauksista isän luokse. Huoltoriita ratkesi 49 prosentissa tapauksia vanhempien sovintoon 

asiassa. Joka neljännes tapauksista päättyi hakijan voittoon asiassa ja 13 prosentissa tapauksia hakemus 

hylättiin. Asia raukesi joka kymmenennessä tapauksessa. 48 prosenttia huoltoriitatapauksista päättyi tuo-

mioistuimen päätökseen yhteishuoltajuudesta. Melkein 10 prosenttia tapauksia päättyi ratkaisuun rajoite-

tusta yhteishuollosta. Kolmasosassa tapauksia äiti ja kymmenesosassa tapauksia isä sai lapsen yksinhuol-

tajuuden. Koskien lapsen asumista, 65 prosentissa tapauksista tuomioistuin päätti, että lapsen kuuluu asua 

äidin luona. Kolmasosa tapauksista ratkaistiin päätöksellä lapsen asumisesta isän luona. Lopuissa tapauk-

sissa lapset asuvat vanhempiensa luona jaetusti (Valkama ja Litmala 2006). 

Vuoden 2008 tutkimuksessa käsitellään hovioikeudessa käsiteltyjä tapauksia. Sen mukaan 78 prosen-

tissa tutkituista tapauksista, joissa käräjäoikeuden päätökseen haetaan muutosta, hakijana oli etävanhem-

pi. 55 prosentissa tapauksia hakija oli lapsen isä ja 45 prosentissa lapsen äiti. (Valkama ja Lasola 2008). 

Eron jälkeinen lapsen tapaamisoikeus toteutuu vaihtelevasti. Melkein neljäsosa äidin kanssa asuvista 

eroperheiden lapsista ei tapaa isäänsä edes joka kuukausi, kun taas isän luona asuvista lapsista vain 2-5 

prosenttia ei tapaa kuukausittain äitiään (Tasa-arvotiedon keskus Minna: Lasten ja lapsiperheiden terveys- 

ja hyvinvointierot, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos). 
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6  Koulutus 
 

6.1  Koulutusaste 
 
Kun tarkastellaan koulutusastetta, 15 vuotta täyttäneistä miehistä 33,6 prosentilla ei ollut perusasteen 

jälkeistä tutkintoa vuoden 2010 lopussa. Naisten vastaava luku oli 32,6 prosenttia. Keskiaste oli koulu-

tusasteena 41,7 prosentilla miehistä ja 36,7 prosentilla naisista. Korkea-asteen opintoja oli 24,7 prosentilla 

miehistä ja 30,7 prosentilla naisista. Vaikka naisista 12,5 prosentilla oli koulutusasteena alin korkea-aste, 

9,5 prosentilla alempi korkeakouluaste ja 8,0 prosentilla ylempi korkeakouluaste, miehillä vastaavat luvut 

ovat 8,4 prosenttia, 8,1 prosenttia ja 7,2 prosenttia, miehistä 1,0 prosentilla on tutkijakoulutusasteen tut-

kinto, kun taas vastaava luku on naisilla 0,6 prosenttia (Oppilaitostilastot 2011, Tilastokeskus). 
 
15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen (Tilastokeskuksen luokitus) ja sukupuolen mukaan 1980-2010 

 1980  1990  1999  2005  2010  

Koulutusaste Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet 

Ei perusasteen jälkeistä tut-
kintoa 

63,6 59,4 51,1 48,0 42,1 40,8 36,6 36,7 32,6 33,6 

Tutkinnon suorittaneita 36,4 40,6 48,9 52,0 57,9 59,2 63,4 63,3 67,4 66,4 

Keskiaste 23,9 26,6 31,1 34,0 33,7 37,7 35,9 40,2 36,7 41,7 

Korkea-aste 12,3 13,9 17,8 18,0 24,3 21,5 27,5 23,2 30,7 24,7 

-Alin korkea-aste 7,8 7,2 11,4 9,2 14,8 10,4 13,7 9,2 12,5 8,4 

-Alempi korkeakouluaste 2,7 3,1 3,1 3,9 4,2 4,9 6,9 6,7 9,5 8,1 

-Ylempi korkeakouluaste 1,7 3,2 3,1 4,3 5 5,5 6,5 6,3 8,0 7,2 

-Tutkijakoulutusaste 0,1 0,4 0,1 0,5 0,3 0,7 0,5 0,9 0,6 1,0 

--Lisensiaatintutkinto       0,2 0,3 0,2 0,3 

--Tohtorintutkinto       0,3 0,6 0,4 0,7 

--Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Tilastokeskus: Naiset ja miehet Suomessa 2001, Koulutustilastot 2006, Oppilaitostilastot 2011 
 
Koulutusasteen muutosta koskevissa tilastoissa on hyvä huomioida koulutusjärjestelmässä tapahtuneet 

muutokset, kuten se että opetusministeriön ammattikorkeakoulukokeilu alkoi vuonna 1992 (ensimmäiset 

väliaikaiset ammattikorkeakoulut) ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kehittäminen vuonna 2002. 

 
30-vuotiaiden koulutustaso vuoden 2009 lopussa 
     
 yhteensä (%) miehet (%) naiset (%) 

Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 14,3 18 10,5 

Perusasteen jälkeinen koulutus 85,7 82 89,5 
Tasa-arvotilastot, Tilastokeskus 
 
 

6.2 Opiskelemaan hakeminen ja sijoittuminen sekä opintojen kulku 
 
Vuonna 2010 peruskoulun päättäneistä naisista useampi haki lukiokoulutukseen kuin miehistä, kun taas 

miehistä useampi haki toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. Tämä heijastuu myös aloittaneiden 

määrään molemmissa tapauksissa. Hakematta jättäneitä naisia ja miehiä oli suunnilleen sama osuus (nai-

sista 1,6 prosenttia ja miehistä 1,7 prosenttia), kuten myös heistä, jotka eivät jatkaneet välittömästi (nai-

sista 9,1 prosenttia ja miehistä 8,7 prosenttia). 
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Oppilaitostilastot 2011, Tilastokeskus 
 

 
 
Opetusministeriö 
 
Ylioppilaista miehet jättivät vuonna 2010 naisia enemmän hakematta jatko-opintoihin (hakematta jättä-

neitä miehistä 27,4 prosenttia ja naisista 20,3 prosenttia). Tästä huolimatta naisista ja miehistä lähes yhtä 

suuri osuus ei jatkanut opintojaan välittömästi (naisista 60,4 prosenttia ja miehistä 60,0 prosenttia). Mie-

histä naisia suurempi osuus aloitti yliopistossa (miehistä 21 prosenttia ja naisista 16 prosenttia), kun taas 

naisista miehiä suurempi osuus aloitti toisen asteen ammatillisen koulutuksen (naisista 6,1 prosenttia ja 

miehistä 1,5 prosenttia). Ammattikorkeakoulutuksen aloitti 17,3 prosenttia naisista ja 17,4 prosenttia 

miehistä. 
 

 
Oppilaitostilastot 2011, Tilastokeskus 
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Opetusministeriö 
 

 
Oppilaitostilastot 2011, Tilastokeskus 
 

 
7   Työllisyys ja työttömyys 
 

7.1 Työvoimaosuudet 

 
Naiset ja miehet Suomessa 2011, Tilastokeskus 
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Naiset ja miehet Suomessa 2011, Tilastokeskus 
 

 
Naiset ja miehet Suomessa 2011, Tilastokeskus 
 
Myrskylän (2012b) mukaan työuraodotteessa on tapahtunut historiallinen käänne, sillä nykyään Suomessa 

työllisten naisten määrä ylittää työllisten miesten määrän (Myrskylä 2012b). 
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7.1  Työllisyysaste 
 
Koko vuoden 2011 työllisyysaste oli miehillä 69,8 prosenttia ja naisilla 67,4 prosenttia. Miesten työttö-

myysaste oli 8,4 prosenttia ja naisten 7,1 prosenttia (Työvoimatutkimus, Tilastokeskus). 
 

 

Naiset ja miehet Suomessa 2011, Tilastokeskus 
 
 

 
 
Tasa-ammateissa (naisia/miehiä 40–59 prosenttia työskentelevistä) työskentelevien osuus kaikista palkan-
saajista 2004, 2006, 2008 ja 2010, prosenttia 
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Vuosi Kaikki palkan-

saajat, lkm 
Miehet/naiset 
tasa-
ammateissa, 
lkm 

Tasa-
ammateissa 
työskentelevien 
osuus, % 

2004 2 026 159 274 080 13,53 
2006 2 074 629 273 477 13,18 
2008 2 137 027 290 326 13,59 
2010 2 085 779 264 819 12,70 
 
Lähde: Työssäkäyntitilasto (kokonaistilasto vakinaisesti maassa asuvista, sisältää toimialoittaiset työ-
paikkatiedot), Tilastokeskus 
 
Samapalkkaisuusohjelman seurantalukuja ja muita naisten ja miesten työmarkkinatilannetta kuvaavia 
lukuja 
 

7.3  Määräaikaiset ja osa‐aikaiset palkansaajat 
 

 
Naiset ja miehet Suomessa 2011, Tilastokeskus 
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Naiset ja miehet Suomessa 2011, Tilastokeskus 
 

 
 
Naiset ja miehet Suomessa 2011, Tilastokeskus 
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7.4 Työttömyysaste, nuoriso‐ ja pitkäaikaistyöttömyys 
 
Työttömyysaste oli joulukuussa 2012 6,9 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiem-

min. Miesten työttömyysaste oli 7,5 ja naisten 6,3 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 7,7 prosenttia. 

15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli joulukuussa 16,4 prosenttia, mikä oli 1,4 prosenttiyksikköä 

pienempi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 18,8 prosenttia. Mitä 

tulee nuorisotyöttömyyteen vuonna 2011, 15–24-vuotiaista miehistä 21,6 prosenttia ja naisista 18,4 pro-

senttia oli työttömiä (Työvoimatutkimus, Tilastokeskus). Miesten pitkäaikaistyöttömyysaste oli 2,2 pro-

senttia ja naisten 1,2 prosenttia vuonna 2011 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos). 
 

 
Naiset ja miehet Suomessa 2011, Tilastokeskus 
 

 
Naiset ja miehet Suomessa 2011, Tilastokeskus 
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Naiset ja miehet Suomessa 2011, Tilastokeskus 
 

7.5  Työvoimapalvelujen käyttö 
 
Työttömistä työnhakijoista 54 prosenttia oli miehiä vuonna 2011. Vuonna 2011 työvoimakoulutuksen 

aloittaneista 56 prosenttia oli miehiä. Ulkomaalaisista työnhakijoista samana vuonna 52,7 prosenttia oli 

naisia (Työnvälityksen vuositilastot vuonna 2011, Työ- ja elinkeinoministeriö). 
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Työnvälityksen vuositilastot vuonna 2011, Työ- ja elinkeinoministeriö 
 

 
Työnvälityksen vuositilastot vuonna 2011, Työ- ja elinkeinoministeriö 
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7.6 Työtapaturmat 
 

 
 
Naiset ja miehet Suomessa 2011, Tilastokeskus 
 

7.7 Eläke 
 

Miehet siirtyivät vuonna 2011 eläkkeelle keskimäärin 58,5 vuoden iässä ja naisilla vastaava ikä oli 58,9 

vuotta. Vaikka työkyvyttömyyseläkkeelle joutumisessa ei ole suurta eroa sukupuolen mukaan, vaan työt-

tömyyseläkkeensaajista 53 prosenttia oli miehiä vuonna 2010, miehiä päätyy naisia enemmän työkyvyt-

tömyyseläkkeelle päihteiden vuoksi. 77 prosenttia päihteiden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle joutuneis-

ta oli miehiä (Tasa-arvotiedon keskus Minna: Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2010, Eläketurvakeskus ja 

Kansaneläkelaitos). 
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Pensola, Gould ja Polvinen (2010) 
 

Viime vuosina työkyvyttömyyseläkkelle on jäänyt noin 3 500 alle 35-vuotiasta, ja määrä on ollut 
nousussa. Mielenterveyssyyt ovat yleisin syy.
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Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet alle 35-vuotiaat

Miehet Naiset
Lähde: ETK

 
Seurantaindikaattorilista ja kuviot, syrjäytymistä vähentävä toimenpideohjelma 
8 Palkat ja tulot 
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8.1  Palkat 
 

 
 
Naiset ja miehet Suomessa 2011, Tilastokeskus 
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8.2 Tulot 
 

 
Naiset ja miehet Suomessa 2011, Tilastokeskus 
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Naiset ja miehet Suomessa 2011, Tilastokeskus 
 

 
Naiset ja miehet Suomessa 2011, Tilastokeskus 
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9 Köyhyys, huono-osaisuus ja syrjäytyminen 
 

9.1 Toimeentulotukea saaneet 
 
25–64-vuotiaista miehistä 7,4 ja naisista 6,3 prosenttia sai toimeentulotukea vuonna 2011. Pitkäaikaisesti 

toimeentulotukea saaneiden osuus oli miehillä 2,5 prosenttia ja naisilla 1,8 prosenttia samana vuonna. 18–

24-vuotiaiden ikäryhmästä naiset saivat kuitenkin miehiä useammin toimeentulotukea: naisista 14,3 pro-

senttia ja miehistä 13,9 prosenttia sai toimeentulotukea 2011. Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneita oli 

naisista 3,0 prosenttia ja miehistä 2,8 prosenttia. Kuitenkin yksinasuvista miehet saavat naisia useammin 

toimeentulotukea (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos). 
 

 
Toimeentulotuki 2011, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 

 
Naiset ja miehet Suomessa 2011, Tilastokeskus 
 



57 
 

 

 
 

9.2  Syrjäytyminen 
 
 

 
Myrskylä (2012a) 

 
Myrskylä (2012a) 
 

 
Myrskylä (2012a) 
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Noin joka kymmenes 18-24-vuotias on koulutuksen ulkopuolella.
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%  17-24-vuotiaista
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet

Miehet Naiset Lähde: Tilastokeskus

Syrjäytymisuhan  alla olevien osuus 18‐24‐vuotiaista:

Vuonna 2000: 5,4 % pojista ja 3,1 % tytöistä
Vuonna 2010: 6,0 % pojista ja 3,6 % tytöistä

Mukaan on tällöin laskettune koulutuksen ulkopuolelle  jääneet nuoret  (eli nuoret,  joilla ei ole 
perusasteen  jälkeistä koulutusta  eivätkä ole koulutuksessa),  jotka eivät ole työssä, hoitovapaalla, 
eläkkeellä tai varusmies‐ tai siviilipalveluksessa.
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10  Väkivalta 
 

10.1 Kokemukset väkivallasta ja sen esiintyminen sekä muodot 
 

OPTL:n kansalliseen rikosuhritutkimukseen (vastaajia 7479) perustuvan verkkokatsauksen 28/2013 mu-

kaan naisten ja miesten väkivaltakokemukset ovat yhtä yleisiä. Miesten kohtaama väkivalta tapahtuu 

naisia useammin ravintolassa, kahvilassa tai julkisella paikalla, kun taas naisten kohtaama väkivalta ta-

pahtuu miehiä yleisemmin työpaikalla tai omassa asunnossa. Eri sukupuolten kohtaamassa väkivallassa 

on eroja myös tekijän suhteen. Miehet joutuvat naisia suhteellisesti useammin tuntemattoman tai puolitu-

tun tekemän väkivallan kohteeksi. Entinen tai nykyinen puoliso tai seurustelukumppani on puolestaan 

useammin tekijänä naisten kohtaamassa väkivallassa kuin miesten. Myös väkivallan muoto eroaa suku-

puolen mukaan riippuen myös väkivallan tekijästä. 
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Rikollisuustilanne 2011, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 
 

 
 
Sirén, Danielsson ja Kivivuori (2013) 
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Sirén, Danielsson ja Kivivuori (2013) 
 
Markku Heiskasen ja Elina Ruuskasen Tuhansien iskujen maa. Miesten kokema väkivalta Suomessa -

raportissa (2010) tarkastellaan miehiin kohdistuvaa väkivaltaa Suomessa. Vaikka naisten ja miesten ko-

keman väkivallan ja uhkailun kokonaismäärässä ei ollut tutkimuksen mukaan eroa, miehet olivat koke-

neet väkivallalla uhkailua 15 vuotta täytettyään sekä viimeisten 12 kuukauden aikana useammin kuin 

naiset. Kuitenkin 90 prosenttia uhkailluista miehistä ja naisista oli kokenut myös fyysistä väkivaltaa.  

Tämän tutkimuksen tulokset ovat yhdenmukaisia kansallisen rikosuhritutkimuksen tulosten kanssa sii-

nä, että miesten kokemassa väkivallassa tekijä oli naisten kokemaa väkivaltaa huomattavasti useammin 

tuntematon, kun taas naisten kokemassa väkivallassa tekijä oli miesten kokemaa useammin entinen 

kumppani. Tuntemattoman tekijän miehiin kohdistama väkivalta oli 95 prosentissa uhrin viimeksi koke-

missa tapauksissa mies. Myös tutun miehille tekemä väkivalta oli enimmäkseen miesten tekemää (94 

prosenttia tekijöistä) (Heiskanen ja Ruuskanen 2010). 
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Heiskanen ja Ruuskanen (2010) 
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Heiskanen ja Ruuskanen (2010) 
 

 
Heiskanen ja Ruuskanen (2010) 
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Perheväkivallan kohteeksi 
viimeisen vuoden aikana joutuneet, 
% 15–74-vuotiaista

2003 2006 2009

— Naiset 1,5 1,5 1,7
— Miehet 0,3 0,4 0,7
Lähde: Kansallinen uhritutkimus
Naisten kokema perheväkivalta on pysynyt 2000-
luvulla samalla tasolla, kun taas miesten kokema 
perheväkivalta on lisääntynyt. 
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