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TIIVISTELMÄ

Miehet ja tasa-arvopolitiikka. Helsinki 2006. 116 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön 
julkaisuja, ISSN 1236-2050, 2006:23) 
ISBN 952-00-2140-X (nid.) ISBN 952-00-2141-8 (PDF)

Pääministeri Matti Vanhasen hallituksen ohjelmassa todetaan, että ”tasa-arvopoliitti-
set kysymykset arvioidaan myös miesnäkökulmasta.” Tässä asiakirjassa on arvioitu 
miesten ja sukupuolten välistä tasa-arvoa yleisellä tasolla.  Teema on Suomessa uusi, 
eikä vastaavaa yleisesitystä ole aiemmin tehty. Asiakirjassa määritellään näkökulmia 
miesten ja tasa-arvon suhteeseen, keskeisiin miehiin ja tasa-arvoon liittyviin strategi-
sen tason haasteisiin sekä keinoihin vastata näihin haasteisiin. Lisäksi asiakirjassa on 
ehdotuksia konkreettisemmiksi toimenpiteiksi tai hankkeiksi. 

Miesten ja tasa-arvon suhteessa on kaksi keskeistä näkökulmaa: tasa-arvo tar-
vitsee miehiä ja miehet tarvitsevat tasa-arvoa. Yleisen tason strategisena tavoitteena 
on vahvistaa miesten huomioimista osana tasa-arvopolitiikan kokonaisuutta. Tämä 
voidaan toteuttaa lisäämällä miehiin kohdistuvia tasa-arvopoliittisia hankkeita, vah-
vistamalla miesten osallistumista tasa-arvopoliittiseen keskusteluun, jatkamalla edel-
leen työtä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseksi samalla korostaen, että kyse 
on miehistä ja naisista sekä vakiinnuttamalla tällä hallituskaudella miehiin kiinnitetty 
erityishuomio osaksi tasa-arvopolitiikan normaalitilaa. 

Asiasanat: miehen asema, naisen asema, sukupuoli, sukupuoliroolit,  tasa-arvo, ta-
sa-arvopolitiikka
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SAMMANDRAG

Män och jämställdhetspolitik. Helsingfors 2006. 116 s. (Social- och 
hälsovårdsministeriets publikationer, ISSN 1236-2050, 2006:23) 
ISBN 952-00-2140-X (inh.) ISBN 952-00-2141-8 (PDF)

I statsminister Matti Vanhanens regeringsprogram konstateras att ”de jämställdhets-
politiska frågorna bedöms också ur mansperspektiv”. I detta dokument bedöms hur 
män förhåller sig till jämställdheten mellan män och kvinnor på en allmän nivå. Te-
mat är nytt i Finland och motsvarande översikt har aldrig gjorts tidigare. Dokumentet 
erbjuder perspektiv på hur män förhåller sig till jämställdhet, på centrala utmaningar 
på strategisk nivå som anknyter till män och jämställdhet, samt olika metoder för att 
bemöta dessa utmaningar. Dokumentet ger dessutom förslag till mer konkreta åtgär-
der och projekt. 

Det fi nns två centrala perspektiv på förhållandet mellan män och jämställdhet: 
jämställdheten behöver män och männen behöver jämställdhet. Den strategiska mål-
sättningen på den allmänna nivån är att befästa att männen beaktas som en del av 
jämställdhetspolitik. Detta kan genomföras genom att öka antalet jämställdhetspo-
litiska projekt som riktar sig till män, genom att befästa männens deltagande i den 
jämställdhetspolitiska diskussionen, genom att fortsätta att integrera jämställdhets-
perspektivet och betona att det är fråga om både män och kvinnor samt genom att 
under denna regeringsperiod etablera den särskilda uppmärksamheten som riktats till 
män som en del i jämställdhetspolitikens normaltillstånd.

Nyckelord: mannens ställning, kvinnans ställning, kön, könsroller, jämställdhet, 
jämställdhetspolitik
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SUMMARY

Men and Gender Equality Policy. Helsinki 2006. 116 pp. (Publications of the 
Ministry of Social Affairs and Health, Finland, ISSN 1236-2050, 2006:23) 
ISBN 952-00-2140-X (paperback) ISBN 952-00-2141-8 (PDF)

It is stated in the Government Programme of Prime Minister Matti Vanhanen that 
”Equality issues will also be assessed from the male point of view.” This document 
looks at men’s relationship to gender equality at a general level. This theme is new in 
Finland, and no corresponding overall review assessment has been made before. The 
document outlines perspectives on men’s relationship to gender equality, major chal-
lenges at strategic level related to men and gender equality, and means to respond to 
these challenges. Furthermore, the document contains proposals for concrete measu-
res and projects. 

There are two major viewpoints in the relationship of men to gender equality: 
gender equality needs men and men need gender equality. The overall strategic aim is 
to reinforce the focus on men as a part of the entirety of gender equality policy. This 
can be done by increasing the gender equality projects aimed at men, strengthening 
men’s participation in the relevant discussion, continuing the work to mainstream the 
gender perspective at the same time underlining that it is question of men and wo-
men, as well as by establishing the particular attention paid to men during this go-
vernment period as a part of the normal state of gender equality policy. 

Key words: gender, gender equality, gender equality policy, gender roles, men’s sta-
tus, women’s status
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ESIPUHE

Miehet ovat olennaisessa roolissa sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä ja ta-
sa-arvopolitiikassa, mutta ovat aiemmin jääneet vähäiselle huomiolle. Viimeisen 10 – 
15 vuoden aikana kiinnostus miesten ja tasa-arvon suhteeseen on kasvanut, erityisesti 
Pohjoismaissa. Tämän vuosituhannen puolella teema miehet ja tasa-arvo on saanut 
huomiota omana teemanaan myös YK:n ja EU:n konteksteissa. On havaittu naisten 
aseman parantamisen edellyttävän huomion kiinnittämistä myös miehiin ja miesten-
kin hyötyvän tasa-arvopolitiikasta. 

Koska asia on suhteellisen uusi, ovat monien maiden hallitukset vielä muodos-
tamassa käsitystään miesten ja tasa-arvon suhteesta, eikä vakiintuneita ratkaisuja ja 
lähestymistapoja vielä ole kehittynyt. Tämä asiakirja on Suomen panos tässä jäsen-
tämistyössä. Vastaavaa työtä ei Suomessa aiemmin ole tehty. Suomessa asiakirjan 
teemaa on aiemmin käsitelty tasa-arvoasiain neuvottelukunnan alaisuudessa vuodes-
ta 1988 toimineiden miesjaostojen toimesta. Jaoston työ on osaltaan toiminut tämän 
asiakirjan laatimisen taustana. Asiakirja pyrkii vastaamaan erityisesti kolmeen kysy-
mykseen: mistä teemassa miehet ja tasa-arvo on kysymys, mitkä ovat keskeisimmät 
miehiin ja tasa-arvoon liittyvät haasteet ja minkälainen strateginen lähestymistapa 
olisi paras näihin haasteisiin vastaamiseen.

Asiakirjan laatimisesta on vastannut projektipäällikkö Jouni Varanka sosiaali- ja 
terveysministeriön tasa-arvoyksiköstä. Valmistelun eri vaiheissa asiantuntemustaan 
pohdintoihin ovat antaneet jaostosihteeri Jussi Aaltonen tasa-arvoasiain neuvottelukun-
nasta, neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Anttalainen sosiaali- ja terveysministeriöstä, 
pääsihteeri Tanja Auvinen Nytkis ry:stä, johtaja Tarja Heinilä-Hannikainen sosiaali- ja 
terveysministeriöstä, tutkijatohtori Anne Maria Holli Helsingin yliopistosta, projekti-
koordinaattori Samuli Koiso-Kanttila Väestöliitosta, opetusneuvos Heidi Kuusi ope-
tusministeriöstä, erikoistutkija Johanna Lammi-Taskula Stakesista, projektipäällikkö 
Hanna Onwen-Huma sosiaali- ja terveysiministeriöstä, johtaja Leo Suomaa sosiaali- 
ja terveysministeriöstä, toiminnanjohtaja Tomi Timperi Miessakit ry:stä ja pääsihteeri 
Hannele Varsa tasa-arvoasiain neuvottelukunnasta.

Tuula Haatainen
Sosiaali- ja terveysministeri
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1 Johdanto

Pääministeri Matti Vanhasen hallitusohjelmassa vuodelta 2003 todetaan, että ”tasa-
arvopoliittiset kysymykset arvioidaan myös miesnäkökulmasta” (Valtioneuvoston 
kanslia 2003). Hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa vuosille 2004 – 2007 todetaan: ”Mie-
het ja tasa-arvo-aihepiiristä laaditaan selvitys, jossa hahmotetaan miesten ja tasa-ar-
vopolitiikan suhdetta.” (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005). Käsillä oleva asiakirja 
on kyseinen selvitys. Selvitys toimi myös tausta-asiakirjana Suomen EU-puheenjoh-
tajuuskaudella lokakuussa 2006 järjestetylle asiantuntijakonferenssille ”Miehet ja ta-
sa-arvo – edistyksen tiellä.” 

Naisten aseman parantaminen on ollut ja on keskeinen suomalaisen tasa-arvopo-
litiikan tavoite. Tasa-arvopolitiikka on tarkastellut yhteiskuntaa, sukupuolten välistä 
tasa-arvoa sekä naisten ja miesten asemaa pääasiassa naisten elämäntilanteiden ja toi-
minnan kautta. Miesten elämäntilanteiden ja toiminnan kautta näitä asioita ja tasa-ar-
vopolitiikkaa ylipäänsä on tarkasteltu huomattavasti vähemmän. Miehiin ja tasa-ar-
voon liittyvistä teemoista erityisesti isyyteen ja työn ja perheen yhteensovittamiseen 
on kiinnitetty tasa-arvopolitiikassa huomiota, mikä näkyy monella eri tasolla. Sen si-
jaan miesten ja tasa-arvon suhteen kokonaisvaltaisempi, yleistasoinen ja strateginen 
arviointi on ollut vähäistä. Suomalaista miehiä ja tasa-arvoa käsittelevää kirjallisuut-
ta ja tutkimusta onkin niukasti. Kansainvälisesti tilanne on samankaltainen, joskin 
2000-luvun vaihteen jälkeen on ollut havaittavissa miesten ja tasa-arvon suhteen tar-
kastelun lisääntyminen niin tasa-arvopolitiikan kuin tutkimuksenkin konteksteissa. 

Miehistä ja tasa-arvosta on kansainvälisillä asiantuntijafoorumeilla käyty keskus-
telua noin 20 vuotta. Keskeinen edistysaskel otettiin vuoden 1994 YK:n väestökonfe-
renssissa, jossa kehotettiin ensimmäistä kertaa valtioita pyrkimään lisäämään mies-
ten tukea sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiselle (UNFPA 2005, 57). Aihe on 
ollut erityisen huomion kohteena Pohjoismaisessa tasa-arvoyhteistyössä. Esimerkik-
si Pohjoismaisen tasa-arvotyön ohjelmassa vuosille 2001-2005 miehet ja tasa-arvo 
oli yksi kolmesta painopistealueesta (Nordiska ministerråd 2001). 2000-luvun alussa 
keskustelu miesten ja tasa-arvon suhteesta on edennyt vaiheeseen, jossa kootaan yh-
teen keskeisiä oivalluksia, tarkennetaan strategisia tavoitteita ja haasteita sekä etsitään 
keinoja tavoitteiden toteuttamiseksi. Myös miehiä sukupuolinäkökulmasta tarkaste-
leva tutkimus, miestutkimus, on kasvanut voimakkaasti erityisesti 1990-luvun alusta 
lähtien. Näitä kehityskulkuja hyödyntäen on mahdollista toteuttaa tämän asiakirjan 
tavoite, joka on soveltaa kansainvälisen miehiä ja tasa-arvoa koskevan keskuste-
lun keskeiset oivallukset kansallisen tasa-arvopolitiikan kontekstiin ja samalla 
arvioida miesten ja tasa-arvon suhdetta Suomessa strategisesti tasa-arvopolitii-
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kan näkökulmasta. Tämä edellyttää aihepiirin yleistä jäsentämistä sekä vastaamista 
kysymykseen: ”Miten miehet liittyvät sukupuolten väliseen tasa-arvoon?”

Asiakirja jakaantuu viiteen osaan sekä kahteen liiteosaan. Ensimmäisessä osassa 
kuvataan asiakirjan keskeisiä käsitteitä ja reunaehtoja. Toinen osa rakentuu laajah-
kosta miehet ja tasa-arvo –tematiikan yleisesittelystä, jossa esitellään asiakirjan nä-
kökulma miehiin ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Kolmannessa osassa käsitel-
lään keskeisiä miehiin ja tasa-arvoon liittyviä strategisia haasteita. Neljännessa osassa 
hahmotetaan keskeisiä miehiin ja tasa-arvoon liittyviä yleisen tason tavoitteita. Vii-
meisessä osassa käsitellään lyhyesti joitakin konkreettisia toimenpiteitä, joihin Suo-
messa pitäisi ryhtyä. Ensimmäisenä liitteenä on korkeakouluharjoittelija Tanja Keto-
lan tekemä selvitys siitä, millä tavoin keskeisissä tasa-arvopoliittisissa asiakirjoissa 
on muutamissa maissa käsitelty miehiä. Toisena liitteenä on YK:n Naisten asema -
toimikunnan vuoden 2004 kokouksessa hyväksytyt englanninkieliset päätöslausel-
mat miesten ja poikien roolista tasa-arvon edistämisessä. YK:n kokous ja sitä edeltä-
nyt taustatyö on vaikuttanut asiakirjan näkökulmiin ja painotuksiin. 

Asiakirja on pohdinnallinen. Koska miehet ja tasa-arvo on teemana uusi, on pää-
painona pyrkimys vastata kysymykseen siitä, mistä teemassa on kysymys. Hallitus-
ohjelmassa mainittuja tasa-arvopoliittisia kysymyksiä käsitellään asiakirjassa yhte-
nä kokonaisuutena. Painotus tarkoittaa, että yksittäisten kysymysten, kuten isyyden 
vahvistamisen, käsittely on jätetty viimeistä osaa lukuun ottamatta vähemmälle ja 
yksittäisiä teemoja käsitellään pääasiassa esimerkkilaatikoissa ajatuksien havainnol-
listamiseksi. Tekstissä keskeisiä ajatuksia on korostettu ja jokaisen osan olennainen 
sisältö on koottu yhteenvedoksi osan loppuun.  

2 Keskeisiä käsitteitä

2.1 Sukupuolten välinen tasa-arvo

Sukupuolten välistä tasa-arvoa on käsitteellistetty monin eri tavoin. Suomelle merkit-
tävimmissä monikansallisissa yhteyksissä, YK:ssa, EU:ssa ja Pohjoismaisessa minis-
terineuvostossa on käytetty eri yhteyksissä hyvin samankaltaisia määritelmiä, joita 
yhdistämällä on saatu seuraava tässä asiakirjassa käytettävä määritelmä sukupuolten 
väliselle tasa-arvolle. 

Tasa-arvo tarkoittaa sitä, että naisilla ja miehillä on samat oikeudet, vel-
vollisuudet ja mahdollisuudet ja että naisten ja miesten erilaiset käyttäyty-
mistavat, pyrkimykset ja tarpeet ovat yhtä arvostettuja. 
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Tasa-arvo ei tarkoita sitä, että naisten ja miesten tulisi olla samanlaisia. 
Muodollinen (de jure) tasa-arvo on vain askel kohti käytännön (de facto) 
tasa-arvoa. Erilaista kohtelua ja positiivisia erityistoimenpiteitä saatetaan 
tarvita, jotta kyetään kumoamaan nykyisen ja aiemman syrjinnän vaiku-
tukset. Sukupuolten välisiin eroihin voivat vaikuttaa muutkin rakenteelliset 
eroavaisuudet, kuten rotu tai kansallinen alkuperä ja yhteiskuntaluokka. 
(vrt. United Nations 2001 b; Euroopan komissio; Nordisk ministerråd 
2001)

Tasa-arvon määritelmään sisältyvä yhtäläisen arvostuksen ajatus voi luonnollisesti 
viitata vain sellaisiin käyttäytymistapoihin, jotka ovat lain mukaisia ja kunnioittavat 
ihmisoikeuksia. Suomen lainsäädäntöä koskeva erityiskysymys on vain miehille sää-
detty asevelvollisuus. Se noudattaa Suomea sitovia säädöksiä, mutta eri yhteyksissä 
on esitetty, että vain miehille säädetty asevelvollisuus ei olisi tasa-arvoperiaatteen 
mukainen. Johdannossa mainitun käsittelynäkökulman mukaisesti tässä asiakirjassa 
ei oteta kantaa tähän yksittäiseen kysymykseen. 

2.2 Tasa-arvopolitiikka ja tasa-arvopoliittinen keskustelu

Tässä asiakirjassa tasa-arvopolitiikka määritellään toimiksi, joita hallitus tekee 
sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Huomion kohteena on nimenomaan 
hallitus ja sen toiminta eikä Miehiä ja tasa-arvo koskevassa kirjallisuudessa keskei-
sessä asemassa olevat järjestöt. Keskittyminen tasa-arvon edistämiseen tarkoittaa, et-
tä asiakirjassa ei erikseen kirjoiteta sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä kovin pal-
jon. Asiakirjan tekstissä usein esiintyvillä ilmauksilla ”naisten aseman parantaminen” 
tai ”miesten aseman parantaminen”  tarkoitetaan kuitenkin myös sukupuoleen perus-
tuvan syrjinnän vähentämistä. 

Tasa-arvopolitiikkaa laajempaan aihekokonaisuuteen viittaa termi tasa-arvopo-
liittinen keskustelu. Tasa-arvopoliittisella keskustelulla tarkoitetaan keskustelua 
siitä, mitä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi tulisi politiikan keinoin 
tehdä. Tasa-arvopoliittiseen keskusteluun osallistujat ovat laaja joukko, joka koos-
tuu mm. poliitikoista, tutkijoista, virkamiehistä ja tasa-arvoammattilaista, järjestö-
aktiiveista ja kansalaisista. Jotta keskustelu olisi tasa-arvopoliittista keskustelua, tu-
lee tasa-arvon edistämisen olla siinä avainasemassa. Tämä tarkoittaa sitä, että tässä 
asiakirjassa käsitteellä ”tasa-arvopoliittinen keskustelu” ei tarkoiteta sellaista yhteis-
kuntapoliittista keskustelua, jossa on tasa-arvonäkökulma, mutta jossa tämä näkökul-
ma ei ole keskustelun keskiössä. Rajaus on välttämätön, koska lähes mihin tahansa 
yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun on sisällytettävissä tasa-arvonäkökohtia. Esi-
merkiksi keskustelu kuntarakenteen uudistamisesta ei asiakirjassa käytetyssä mer-
kityksessä ole tasa-arvopoliittista keskustelua, ellei tasa-arvon edistäminen ole siinä 
keskeisessä asemassa. 
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Käsitteellä tasa-arvopoliittinen keskustelu ei siis tarkoiteta vain tiettyjä vakiintunei-
ta aihealueita (kuten esimerkiksi sukupuolten välistä palkkaeroa). Tulevaisuudessa ta-
sa-arvopoliittinen keskustelu voi käsitellä aihealueita, jotka toistaiseksi mielletään pel-
kästään johonkin muuhun politiikan alueeseen, kuten terveyspolitiikkaan, kuuluviksi. 
Se, mistä tasa-arvopoliittisessa keskustelussa puhutaan ja mitä aihepiirejä pidetään kes-
keisimpinä, riippuu osaltaan siitä, ketkä tasa-arvopoliittista keskustelua käyvät.

3 Tasa-arvolaki, YK ja EU rajaavat tasa-arvopolitiikan tavoitteen-
asettelua

3.1 Tasa-arvolaki ja tasa-arvopolitiikka

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) säätelee perustuslain 
ohella sukupuolten välisen tasa-arvon tavoitteiden määrittelyä. Lakia on uudis-
tettu muutamia kertoja sen voimaan tulon jälkeen vuonna 1987 ja viimeisin uudistus 
tuli voimaan 1.6.2005. Tasa-arvolaki koskee nimenomaan naisten ja miesten välistä 
tasa-arvoa. Muita tasa-arvon ulottuvuuksia säätelee Suomessa yhdenvertaisuuslaki. 

Tämän lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syr-
jintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä täs-
sä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä.
(Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986 1 §)

Tasa-arvolainsäädännön peruslähtökohta on siis pyrkimys vähentää sukupuoleen pe-
rustuvaa syrjintää ja edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä parantaa naisten ase-
maa. Lain ensimmäinen pykälä mahdollistaa myös ns. positiivisen erityiskohtelun 
periaatteen, joka sisältyy myös YK:n naisten oikeuksien sopimukseen ja EU:n ta-
sa-arvolainsäädäntöön. Pykälä on säilynyt muuttumattomana lain säätämisestä asti. 
Pykälän viimeinen osuus, naisten aseman parantaminen, on tämän asiakirjan aiheen 
kannalta keskeinen ja sitä on perusteltu vuonna 1985 annetussa hallituksen esitykses-
sä seuraavasti:

Tasa-arvon edistämistä koskevaan § 1:n yleistavoitteeseen liittyy erotta-
mattomana osana naisten aseman parantaminen erityisesti työelämässä 
naisten ja miesten tasa-arvon toteuttamiseksi. Säännöksen erityisenä tar-
koituksena on tuoda esiin se, että naiset ovat tosiasiallisesti miehiä huo-
nommassa asemassa ja että miesten ja naisten tasa-arvon toteuttaminen 
tehokkaasti käytännössä edellyttää useasti sitä, että naisten aseman pa-
rantamiseksi ryhdytään erityisjärjestelyihin. (Hallituksen esitys 57/1985, 
korostus kirjoittajan)  

Korostettu osa yllä olevasta sitaatista rajaa tasa-arvopolitiikan toteuttamista ja pai-
nopisteitä. Tämän asiakirjan kontekstissa se tarkoittaa, että naisten aseman pa-
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rantaminen on tasa-arvopolitiikassa keskeisempi tavoite kuin miesten aseman 
parantaminen, jolloin huomion kiinnittäminen miehiin, esimerkiksi erilaisten 
toimenpiteiden valmistelu, ei saa heikentää naisten asemaa. 

Tasa-arvolain ensimmäinen pykälä toimii myös tasa-arvopolitiikan sisällöllisiä 
painotuksia ohjaavana. Erityisen tärkeä alue, vaikkakaan ei ainoa tärkeä alue, on työ-
markkinat ja naisten työmarkkina-asema. Naisten työmarkkina-asema on tasa-ar-
vopolitiikan temaattinen ydinalue. 

3.2 YK merkittävässä roolissa suomalaisessa tasa-arvopolitiikassa

Yhdistyneillä kansakunnilla (YK) on merkittävä rooli suomalaisessa tasa-arvopoli-
tiikassa. Sukupuolten välisen tasa-arvon ja erityisesti tämän asiakirjan kannalta mer-
kittävin YK:n yleissopimus on kaikkinaisen naisten syrjinnän kieltävä yleissopimus 
(ns. CEDAW-sopimus) (valtiosopimukset 68/1986). Suomi ratifi oi tämän naisten syr-
jinnän kieltävän yleissopimuksen vuonna 1986 ja seuraavana vuonna Suomeen saa-
tiin yleissopimuksen edellyttämä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Yleis-
sopimuksen tarkoitus on poistaa naisten syrjintä ja taata naisille yhtäläiset oikeudet 
miesten kanssa. Miehistä sopimuksessa todetaan muun muassa: ”miesten perinteel-
lisen roolin samoin kuin naisten yhteiskunnallisen ja perheroolin muutos on tarpeen 
täyden tasa-arvon saavuttamiseksi miesten ja naisten välillä.”

Toinen suomalaiseen tasa-arvopolitiikkaan voimakkaasti vaikuttanut YK:n asia-
kirja on YK:n neljännessä maailmankonferenssissa naisten aseman parantamiseksi 
hyväksytty Pekingin julistus ja toimintaohjelma vuodelta 1995, joka on suunnitelma 
naisten vaikutusvallan lisäämiseksi (Ulkoministeriö 1996, 10). Toimintaohjelmassa 
on nimetty kaksitoista keskeistä ongelma-aluetta, joilla tulee ryhtyä toimeen naisten 
aseman parantamiseksi. Suomi on sitoutunut toimintaohjelman toteuttamiseen. Yksi 
Pekingin toimintaohjelman taustalla olevista keskeisistä ajatuksista on, että

naisten asema on eräiltä tärkeiltä osin kohentunut […], mutta kehitys on ollut 
epätasaista, naisten ja miesten eriarvoisuus jatkuu sitkeästi ja suuria esteitä 
on vielä jäljellä, mistä on vakavia seurauksia kaikkien ihmisten hyvinvoinnille. 
(ulkoministeriö 1996, 5)

Näissä kahdessa YK:n asiakirjassa huomio on kiinnitetty selkeästi naisiin ja naisten 
tilanteeseen ja päätavoitteena on naisten aseman parantaminen ja naisiin kohdistu-
van syrjinnän poistaminen. Miehet ovat taka-alalla ja tulevat mainituiksi ennen kaik-
kea vertailukohtana. YK:n merkittävä vaikutus suomalaiseen tasa-arvopolitiikkaan 
näkyy tässä asiakirjassa siinä, että YK:ssa tapahtunutta kehitystä ja YK:n puitteissa 
esitettyjä näkökulmia esitellään kautta asiakirjan. Vuonna 2001 YK:n pääsihteeri kir-
joitti raportissaan Pekingin toimintaohjelman toteuttamisen arvioinnista: 

Vaikka Pekingin toimintaohjelma oli merkittävä askel sukupuo-
linäkökulman hyödyntämisessä, se keskittyy suurimmaksi osak-
si vain naisiin. Suuremman huomion kohdistaminen miehiin on tär-
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keätä, koska tasa-arvoa ei voida edistää tehokkaasti, elleivät mie-
het ole osallisina muutosprosessissa. […] Työ miesten kanssa on kui-
tenkin aina sijoitettava tasa-arvon edistämisen yleiseen viitekehykseen. 
(United Nations 2001a, 10)

Erityisen tärkeä YK:n panos on vuoden 2004 Naisten asema -toimikunnan kokoontu-
misella, jossa toisena pääaiheena oli miesten ja poikien rooli tasa-arvon edistämises-
sä. Kokous oli ensimmäinen YK-tason kokous, jossa miehet ja tasa-arvo -tematiikkaa 
käsiteltiin. Vuonna 2007 järjestetään kokouksen seurantakokous. YK-tasolla tehdyt 
strategiset tasa-arvoa koskevat linjaukset sitovat omalta osaltaan myös Suomea 
ja vaikuttavat tämän asiakirjan painotuksiin. 

3.3 EU:n vaikutus teemaan ollut toistaiseksi vähäinen 

EU:n naisten ja miesten välistä tasa-arvoa koskeva lainsäädäntö sisältää YK:ta vä-
hemmän sellaisia säännöksiä, joilla on selkeä vaikutus tämän asiakirjan aihealuee-
seen. EU:n työelämän tasa-arvoon pitkälti keskittyvät direktiivit sääntelevät naisten 
ja miesten tasa-arvoiseen kohteluun liittyviä kysymyksiä, eivätkä niinkään keskity 
vain naisten aseman parantamiseen. Tosin jo perustamissopimus, samoin kuin tasa-
arvodirektiivit sallivat positiivisen erityiskohtelun. 

EU:n tasa-arvopolitiikka ei aiemmin ole paljonkaan kiinnittänyt huomiota tämän 
asiakirjan aihepiiriin. Tilanne on kuitenkin mahdollisesti muuttumassa 2000-luvulla. 
Miehet ja tasa-arvo on selkeästi noussut aiempaa keskeisempään asemaan EU:n ta-
sa-arvopolitiikassa. 

EU:ssa miehet ja tasa-arvo –tematiikassa on kiinnitetty huomiota erityises-
ti miesten mahdollisuuksiin yhdistää työ ja perhe. Aihetta käsiteltiin omassa kap-
paleessaan komission vuoden 2005 tasa-arvoraportissa (Euroopan komissio 2005) 
ja vuonna 2005 EU:n tasa-arvo-ohjelman hankerahoituksen painopiste oli miesten 
osuus tasa-arvon edistämisessä, erityisesti työn ja perheen yhteensovittamisessa. 

Vuonna 2006 miesten ja tasa-arvon suhdetta käsiteltiin EU:ssa myös laajemmas-
ta ja strategisemmasta näkökulmasta. Tasa-arvon neuvoa-antava komitea hyväksyi 
heinäkuussa miehiä ja tasa-arvoa käsittelevän lausunnon ja Suomen EU-puheenjoh-
tajuuskaudella 5-6 lokakuuta 2006 järjestettiin asiantuntijakonferenssi ”Miehet ja ta-
sa-arvo – edistyksen tiellä”, jonka tarkoituksena oli syventää ja vahvistaa EU-tasolla 
tapahtuvaa strategista ajattelua miesten ja tasa-arvon suhteesta. Käsillä oleva asiakir-
ja toimi Suomen konferenssin tausta-asiakirjana. Suomen konferenssin yhtenä pitkän 
ajan tavoitteena on, että EU laatisi asiakirjan, jossa pohdittaisiin strategisesti ja laa-
ja-alaisesti miesten ja sukupuolten välisen tasa-arvon suhdetta. Myös Ruotsi järjesti 
vuonna 2001 omalla EU-puheenjohtajuuskaudellaan pienimuotoisemman konferens-
sin miehistä ja tasa-arvosta. 
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3.4 Miesten aseman parantaminen myös tärkeä tavoite

Tasa-arvon edistäminen mielletään toisinaan yhteneväksi naisten aseman parantami-
sen kanssa ja saatetaan esittää, että miehiin kohdistuva syrjintä ei ole tasa-arvokysy-
myksenä tärkeä, koska miehillä on yleisesti ottaen naisia parempi asema yhteiskun-
nassa. Asiakirjassa katsotaan, että myös miehiin kohdistuu sukupuoleen perustuvaa 
syrjintää ja että sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen voi sisältää myös erityi-
sesti miesten asemaa parantamaan pyrkiviä toimenpiteitä. Sukupuoleen perustuvan 
syrjinnän olemassaolo ei edellytä, että syrjintä johtuisi vastakkaisen sukupuolen toi-
minnasta tai olisi tarkoituksellista. Myös näennäisesti neutraalit rakenteet ja toimin-
tamallit voivat syrjiä miehiä ryhmänä siinä missä naisiakin. Sukupuoliperustaisena 
mieheen kohdistuvana syrjintänä voi pitää esimerkiksi tilannetta, jossa esimies kiel-
tää miespuolista alaistaan käyttämästä oikeutta vanhempainvapaaseen sillä perusteel-
la, että ”Lasten hoito ei ole miesten tehtävä.” Vallitsevasta miesnormista poikkeavien 
miesten syrjinnän on todettu olevan yleistä ja miestutkimuksessa on kiinnitetty huo-
miota erityisesti homoseksuaalisiin miehiin kohdistuvaan väkivaltaan ja syrjintään 
(ks. Connell 1995). 
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OSAN I YHTEENVETO

Asiakirjan tavoitteena on soveltaa kansainvälisen miehiä ja tasa-arvoa koske-
van keskustelun keskeiset oivallukset kansallisen tasa-arvopolitiikan konteks-
tiin ja samalla arvioida miesten ja tasa-arvon suhdetta Suomessa strategisesti 
tasa-arvopolitiikan näkökulmasta.
Aihealue on uusi, eikä siitä ole aiemmin tehty vastaavaa yleistä jäsennystä 
Suomessa.
Tässä asiakirjassa tasa-arvopolitiikka määritellään toimiksi, joita hallitus tekee 
sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi.
Tasa-arvopoliittisella keskustelulla tarkoitetaan keskustelua siitä, mitä suku-
puolten välisen tasa-arvon edistämiseksi tulisi politiikan keinoin tehdä.
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta rajaa sukupuolten välisen tasa-
arvon tavoitteiden määrittelyä viranomaistoiminnassa.
Tasa-arvopolitiikassa naisten aseman parantaminen on keskeisempi tavoite 
kuin miesten aseman parantaminen. Huomion kiinnittäminen miehiin, esimer-
kiksi erilaisten toimenpiteiden valmistelu, ei saa heikentää naisten asemaa. 
Naisten työmarkkina-asemaa on tasa-arvopolitiikan temaattinen ydinalue.
YK-tasolla tehdyt strategiset tasa-arvoa koskevat linjaukset sitovat omalta 
osaltaan myös Suomea ja vaikuttavat tämän asiakirjan painotuksiin.
EU:ssa miehet ja tasa-arvo –tematiikassa on kiinnitetty huomiota erityisesti 
miesten mahdollisuuksiin yhdistää työ ja perhe.

•

•

•

•

•

•

•
•

•
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OSA II MIEHET JA TASA-ARVO – 
LÄHTÖKOHTIA
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4 Mistä on kysymys?

Suomessa miehistä ja tasa-arvosta puhuminen erillisenä teemanaan ymmärre-
tään yleisesti siten, että kyse olisi miesten näkökulmasta tasa-arvoon ja että kes-
keinen sisältöalue on miesten kokemat ongelmat. Tämä näkökulma on molem-
milta osiltaan liian suppea. Kyse ei ole vain miesten näkökulmasta eikä kyse ole 
vain miesten kokemista ongelmista. Tässä luvussa esitellään miesten ja tasa-arvon 
suhteesta jäsennys, joka on mainittua yleistä tapaa monipuolisempi ja istuu parem-
min aiheesta käytävään kansainväliseen keskusteluun ja suomalaisen tasa-arvopoli-
tiikan kontekstiin. 

4.1 Kaksi vaihtoehtoa aihealueen nimeksi

Miehiä ja tasa-arvoa koskeva termistö ei ole vielä vakiintunut. Yksi olennaisia ai-
healuetta määrittäviä valintoja on se, millä nimellä aihealueesta puhutaan. Aihealueen 
nimi oli valittavissa kahdesta vaihtoehdosta, jotka ovat ”tasa-arvon miesnäkökulma” 
ja ”miehet ja tasa-arvo”. Pääministeri Matti Vanhasen hallitusohjelmassa todetaan 
”Tasa-arvopoliittiset kysymykset arvioidaan myös miesnäkökulmasta.” (Valtioneu-
voston kanslia 2003) Aiempi aihealueeseen liittynyt pääasiassa yksittäisiä kysymyk-
siä tarkastellut selvitys on nimeltään ”Miesnäkökulmia tasa-arvoon” (Kempe 2000). 
Hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa vuosille 2004-2007 taas puhutaan miehistä ja tasa-
arvosta (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005). Tämä asiakirja jatkaa hallituksen tasa-
arvo-ohjelmassa omaksuttua linjaa ja käyttää aihealueestaan nimeä ”miehet ja tasa-
arvo”.

Se kumpi kahdesta vaihtoehdoista valitaan, riippuu siitä, minkä katsotaan olevan tär-
kein aihealuetta rajaava kysymys tai näkökulma. ”Tasa-arvon miesnäkökulma” olisi ollut 
suomen kielelle helpommin taipuva aihealueen nimitys kuin ”miehet ja tasa-arvo”. Mies-
näkökulma myös rinnastuu jonkin verran käytettyyn naisnäkökulmaan. Miesnäkökulma 
on aiemmin käännetty englanniksi muotoon ”men’s viewpoint” (Kempe 2000) tai ”the 
male point of view” (Valtioneuvoston kanslia 2003, luku 3.6). Näiden käännösten kon-
notaatiot viittaavat miesnäkökulman käsitteellistämiseen siten, että kyse on miesten nä-
kökulmasta eikä näkökulmasta miehiin. Mies on käsitetty katsojaksi, ei katsomisen koh-
teeksi.

Termiin ”miesnäkökulma” liittyy kolme ongelmaa, jotka eivät vaivaa termiä 
”miehet ja tasa-arvo”. 

Ensinnäkin yksikkömuotoisuus viittaa ajatukseen siitä, että olisi olemassa jokin 
yksi tietty ja erityinen näkökulma tasa-arvoon (vrt. miesnäkökulmat). On kuitenkin 
selvää, että on olemassa monia näkökulmia, jotka kilpailevat keskenään. Tämä on-
gelma voitaisiin toki kiertää puhumalla näkökulmista monikossa. ”Miehet ja tasa-ar-
vo” ei viittaa yksittäiseen näkökulmaan vaan ennemmin miesten ja tasa-arvon suh-
teeseen. 
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Toiseksi, yksi yleisimmistä tavoista ymmärtää tasa-arvon miesnäkökulma on 
olettaa, että se tarkoittaa miesten näkökulmaa tasa-arvoon. Saatetaan ajatella, että tu-
lisi selvittää, mitä mieltä miehet ovat tasa-arvosta ja että selvitetty miesten mielipi-
de muodostaisi tasa-arvon miesnäkökulman. Miesnäkökulman samaistaminen mies-
ten mielipiteeseen johtaisi siihen, että miesnäkökulman yhteydessä käsiteltäisiin vain 
niitä teemoja, joita miesnäkökulman edustajiksi päätyneet ovat nostaneet esiin. Tämä 
saattaisi johtaa monien miesten ja tasa-arvon suhteen kannalta olennaisten teemo-
jen käsittelemättä jättämiseen. Esimerkiksi miesnäkökulman edustajat voisivat vai-
eta heikommassa asemassa olevien miesten tilanteesta tai asia, joka liittyy miehiin 
ja tasa-arvoon, mutta joka ei ole miesnäkökulman edustajille ongelma saattaisi jäädä 
huomiotta. Tämänkaltainen teema on esimerkiksi prostituutio ja pyrkimys sen kysyn-
nän vähentämiseen. 

Kolmanneksi, jos vain sukupuoleltaan miehet voisivat tarkastella tasa-arvoa 
miesnäkökulmasta, jäisi miesnäkökulma helposti hyvin marginaaliseksi ilmiöksi ta-
sa-arvopolitiikan teossa. Merkittävä enemmistö tasa-arvotyön toimijoista kaikilla ta-
soilla on toistaiseksi naisia. 

”Miehen” ja ”tasa-arvon” yhteys on hedelmällisintä mieltää tietynlaisena erityisenä 
näkökulmana sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Kyse ei välttämättä ole miesten näkö-
kulmasta. Jos asiaa lähestytään näkökulma -sanaan kuuluvan metaforan (näkeminen) 
avulla, voi keskeisen ajatuksen tiivistää seuraavasti: Tärkeintä ei ole se, kuka näkee 
(mies) vaan se, kenet nähdään (miehet). Tämänkaltainen käsitteellistäminen avaa ai-
healueen tarkastelun myös tasa-arvosektorilla toimivien naisten mahdollisuudeksi ja 
velvollisuudeksikin. Aihealueessa ei lopulta ole kyse sen kummallisemmasta asiasta, 
kuin että otetaan miehetkin huomioon tehtäessä tasa-arvopolitiikkaa. 

Miesnäkökulma on siis liian suppea käsite. Miehet ja tasa-arvo on mielleyhtymil-
tään avoimempi. Kyse on jonkinlaisesta suhteesta miesten ja tasa-arvon välillä. Tätä 
suhdetta voivat tarkastella eri toimijat, naiset ja miehet ja voidaan esittää erilaisia nä-
kemyksiä siitä, mikä tämä suhde voisi olla. Lisäksi otsikon ”miehet ja tasa-arvo” al-
la voidaan käsitellä laajempaa aiheiden kirjoa, erityisesti myös sellaisia aiheita, joita 
miehet eivät itse nosta esille.

Tämän asiakirjan käsittelemästä aihealueesta käytetään nimeä ”miehet ja ta-
sa-arvo”. Kyse on miesten ja sukupuolten välisen tasa-arvon suhteesta ja aihealu-
etta määrittävä peruskysymys on miten miehet liittyvät sukupuolten väliseen 
tasa-arvoon. Valinta on laajempi kuin ”tasa-arvon miesnäkökulma” ja mahdollistaa 
monenlaisia lähestymistapoja, myös sen kysymisen, mitä miehet ajattelevat sukupuol-
ten välisestä tasa-arvosta ja mitä teemoja miehet pitävät tärkeänä. Miehet ja tasa-arvo 
on myös se otsikko jonka alla tässä asiakirjassa käsiteltyä aihealuetta muissa maissa 
yleisimmin käsitellään (ks. esim. Regeringskansliet 2002; Council of Europe 2002). 
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4.2 Miesten ja tasa-arvon suhde

Alla esitetään yleinen jäsennys siitä, miten miehet liittyvät sukupuolten väliseen tasa-
arvoon. Jäsennyksen laatimisessa on sovellettu miesten ja tasa-arvon suhdetta käsit-
televää kirjallisuutta1. Suurin osa aihetta käsittelevästä kirjallisuudesta on kirjoitettu 
globaalissa, kehitysyhteistyön tai englanninkielisen maailman kontekstissa. Kirjalli-
suus on useimmiten kirjoitettu muussa kuin valtiollisen tasa-arvopolitiikan konteks-
tissa, usein kehitysyhteistyötä ja kansalaisyhteiskuntaa ajatellen. Hallitusten toimin-
taan keskittyviä puheenvuoroja on vähän (tärkeimpänä Holter 2003) ja ne ovat usein 
yleisluontoisia. Esimerkiksi Naisten asema -toimikunnan vuoden 2004 päätöslausel-
mat on kirjoitettu huomattavasti yleisemmällä tasolla kun Ruxtonin (2004) kirjan 
käytännölliset esimerkit. Tässä esitetty jäsennys hyödyntää mainitun kirjallisuuden 
lisäksi niitä vähemmän jäsenneltyjä ja kirjallisesti avattuja näkemyksiä miehistä ja 
tasa-arvosta, joita on esitetty muun muassa miesliikkeen parissa ja mediakeskuste-
luissa, jotka liittyvät miehiin ja tasa-arvoon. Jäsennys toimii perustana sille, miten 
asiakirjan myöhemmissä osissa miehiä ja tasa-arvoa käsitellään ja myöhemmät osat 
myös konkretisoivat tässä abstraktille tasolle jäävää esitystä. 

Miehet liittyvät sukupuolten väliseen tasa-arvoon monin eri tavoin ja mahdollisia 
lähestymiskulmia kysymykseen on useita2. Tasa-arvopolitiikan kannalta hedelmälli-
nen lähestymiskulma on ymmärtää miesten ja tasa-arvon suhde hallituksen toimenpi-
teiden näkökulmasta. Tällöin miesten ja tasa-arvon suhteessa on kaksi olennaista 
näkökulmaa, jotka samalla toimivat yhtenä vastauksena siihen, miksi miehiin ja ta-
sa-arvoon tulisi kiinnittää huomiota: tasa-arvo tarvitsee miehiä ja miehet tarvitse-
vat tasa-arvoa. 

4.3 Tasa-arvo tarvitsee miehiä 

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistymisen on todettu tarvitsevan miesten panostus-
ta ja kannatusta. Vastaavasti miesten vastustuksen, välinpitämättömyyden tai passii-
visuuden on todettu hidastavan ja vaikeuttavan tasa-arvon edistämistä (Pincus ja van 
der Ros 2001). Toisinaan miehiä onkin kutsuttu tasa-arvon portinvartijoiksi, muun 
muassa siksi, että miehet ovat usein päättävissä asemissa ja siten vastuussa tasa-ar-
vopolitiikan implementaatiosta. Miesten toiminnalla on siis suoria ja epäsuoria vai-

1 Aiheesta on kirjoitettu erityisesti 2000-luvulla, mm. Bradford Centre for International development 1995-
2000; Messner 1997; Greig, Kimmel ja Lang 2000; IDS Bulletin 2000; Pease 2000; Hearn 2001; Council of Eu-
rope 2002; Goldrick-Jones 2002; Jokinen 2002; Lang 2002; Wetterberg 2002; Connell 2003; Holter 2003; Kauf-
man 2003; Commission on the Status of Women 2004; European Women’s Lobby 2004; Flood 2003; Flood 
2004a; Flood 2004b; Ruxton 2004; United Nations 2004; Varanka 2004; Greig ja Peacock 2005.
2 Miehiä sukupuolinäkökulmasta tarkastelevassa tutkimuksessa, miestutkimuksessa, avainkäsitteeksi 

on noussut maskuliinisuudet. Käsitteellä viitataan miehiä ja miesten käyttäytymistä koskeviin käsityk-
siin, odotuksiin ja oletuksiin. Termin monikkomuotoisuus tarkoittaa, että ei ole vain yhdenlaisia käsi-
tyksiä, vaan monia, joista osa voi olla yleisemmin hyväksyttyjä. Asiakirjassa maskuliinisuuksien käsite 
ei ole keskiössä vaan toimii taustalla. 
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kutuksia moniin tasa-arvo-ongelmiin joko niitä pahentavalla tai lieventävällä tavalla. 
Esimerkiksi tasa-arvokysymyksenä pidetty prostituutiotarkoituksessa harjoitettu ih-
miskauppa edellyttää prostituution asiakkuutta. Asiakkaista merkittävä valtaosa on 
miehiä Vastaavasti kotitöiden nykyistä tasaisempi jakautuminen edellyttäisi miesten 
kotitöistä kantaman vastuun lisääntymistä. 

Tasa-arvo tarvitsee miehiä muutoinkin kuin toiminnan näkökulmasta – miehiä 
tarvitaan arvioijina, keskustelijoina ja uusien näkökulmien tuojina. Miesten nykyistä 
vahvempi osallistuminen tasa-arvosta käytävään keskusteluun rikastaisi naisvaltais-
ta tasa-arvokeskustelua. Miesten osallistumisen vaikutuksia arvioidaan enemmän lu-
vussa 8.6. 

Tasa-arvon parantuminen mielletään usein enemmän tai vähemmän yhtäläiseksi 
naisten aseman parantumisen kanssa. On myös olemassa sellaisia tasa-arvokysymyk-
siä, joissa miesten asema on huonompi kuin naisten. Tämänkaltaisten tasa-arvoky-
symysten tunnistaminen ja analysointi, ja siten myös sukupuolten välinen tasa-ar-
vo, hyötyisi miesten nykyistä voimakkaammasta osallistumisesta tasa-arvotyöhön ja 
keskusteluun. 

4.4 Miehet tarvitsevat tasa-arvoa

Miehet tarvitsevat tasa-arvoa, koska miehet hyötyvät tasa-arvosta. Miesten tasa-ar-
vosta saaman hyödyn voi jakaa kolmeen osaan, joista lähinnä ensimmäistä on aiem-
min käsitelty alan kirjallisuudessa (ks. alaviite 1). Kolmesta osasta keskimmäinen on 
sulautettavissa ensimmäiseen, mutta tämän asiakirjan aihealueen vuoksi on miele-
kästä käsitellä sitä omana erillisenä osanaan. 

Naisten aseman parantumisesta miehille koituva hyöty
Naisten aseman parantamiseksi tarkoitettujen toimenpiteiden tuoma hyöty 
miehille
Erityiset toimet miesten aseman parantamiseksi

Miehiä ja tasa-arvoa käsittelevässä taustakirjallisuudessa tasa-arvon edistyminen on 
pääosin samaistettu naisten aseman paranemiseen. Kirjallisuudessa on useimmiten 
mainittu miesten hyötyvän naisten aseman paranemisesta ja parantamisyrityksistä 
neljällä tavoin

yleisen hyvän periaatteen, tasa-arvon, edistymisen kautta,
tehokkaamman, oikeudenmukaisemman ja paremmin toimivan yhteiskunnan 
muodossa,
miehille läheisten naisten elämänlaadun kohoamisen kautta ja
henkilökohtaisen hyödyn kautta.

Luonnollisesti eri tilanteissa olevat miehet hyötyvät naisten aseman paranemisesta 
eri tavoin: yksin asuva perheetön rekkakuski hyötyy luultavasti vähemmän kuin las-
tentarhanopettajana työskentelevä kolmen tyttären isä. 

1)
2)

3)

1)
2)

3)
4)
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Yleisellä periaatteella kirjallisuudessa viitataan eettisesti korkeatasoisemmassa 
yhteiskunnassa asumiseen. Tämä on hyödyn lajeista abstraktein. 

Toinen hyödyn laji, tehokkaampi ja paremmin toimiva yhteiskunta hyödyttää 
kaikkia yhteiskunnan jäseniä, niin naisia kuin miehiäkin. Yhteiskunta, jossa naiset 
voivat toteuttaa potentiaaliaan siinä missä miehetkin, käyttää paremmin kaikkia in-
himillisiä resurssejaan kuin yhteiskunta, jossa jotkut tehtävät on käytännössä varattu 
miehille. Tämä on yksi perusteluista, joita erilaisille erityisesti naisten osuutta eri yh-
teyksissä turvaamaan tarkoitetuille kiintiöperiaatteille on esitetty. 

Kolmannen hyödyn kohdalla miehille läheisillä naisilla tarkoitetaan kaikkia niitä 
naisia, joista miehet välittävät ja jotka ovat osa heidän elämäänsä. Näiden naisten ta-
sa-arvoinen ja oikeudenmukainen kohtelu hyödyttää miehiä. Esimerkiksi yhteiskun-
ta, jossa omaan tyttäreen ei kohdistu syrjintää tai fyysistä, seksuaalista tai henkistä 
väkivaltaa on miehelle parempi vaihtoehto, kuin yhteiskunta, jossa näin tapahtuu. 

Viimeiseksi mainitulla henkilökohtaisella hyödyllä tarkoitetaan erityisesti miehiä 
koskevien perinteisten käsitysten ja odotusten väljentymisestä miehille koituvaa mo-
nenlaista hyötyä. Miesten toisiin miehiin kohdistama väkivalta ja syrjintä perustuu 
usein osaltaan tai täysin siihen, että uhri ei täytä jotain miehisyyden normia, kuten 
esimerkiksi heteroseksuaalisuutta. Lisäksi omasta hyvinvoinnista huolehtimisen on 
esitetty olevan ristiriidassa perinteisen miehisyyden kanssa. Kolmantena esimerkkinä 
lasten kanssa olemisesta pitävän miehen on helpompi työskennellä lastentarhanopet-
tajana, jos käsitykset miehistä ovat vähemmän jäykkiä.3 Neljänneksi, monet miehet 
kokevat toisten miesten taholta ei-toivottua painetta epätasa-arvoiseen käyttäytymi-
seen, erityisesti suhteessa naisiin. Tasa-arvoa arvostavassa yhteiskunnassa vertais-
ryhmän paine epätasa-arvoiseen käyttäytymiseen on pienempi. 

Toisena syynä, miksi miehet tarvitsevat tasa-arvoa on naisten aseman paranta-
miseksi tehtyjen toimenpiteiden miehille tuoma hyöty. Tämä syy esiintyy yllättävän 
harvoin, jos ollenkaan, alan kirjallisuudessa, mikä saattaa johtua kirjallisuuden vä-
häisestä keskittymisestä tasa-arvopolitiikkaan. Tasa-arvopolitiikkaa lähinnä oleva 
esimerkki on laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (ks. esimerkki). Myös mo-
net muut ennen kaikkea naisten asemaa parantamaan tarkoitetuista tasa-arvopoliitti-
sista toimenpiteistä hyödyttävät myös miehiä, jotka ovat vastaavassa tilanteessa kuin 
ne naiset, joita toimenpiteitä suunniteltaessa on ensisijaisesti ajateltu.

3  Sukupuolistereotypioiden väljentäminen on pitkään ollut yksi keskeisistä tasa-arvopolitiikan tavoit-
teista. Esimerkiksi vuonna 1979 laadittu kaikkinaisen naisten syrjinnän vastainen yleissopimus (CE-
DAW-sopimus) nostaa tämän asian esiin. 
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Esimerkki
Tasa-arvolaki suojaa myös miehiä

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta on hyvä esimerkki tasa-
arvopoliittisesta toimenpiteestä, johon ryhdyttiin alun perin ennen kaik-
kea naisten aseman parantamiseksi, mutta joka hyödyttää voimakkaasti 
myös miehiä. Tärkein alkuperäinen syy lain laatimiseen oli tarve estää 
naisten kokema sukupuolesta johtuva syrjintä. Laki on kuitenkin kir-
joitettu niin, että se kieltää syrjinnän sukupuolen perusteella, kohdistui 
syrjintä sitten naisiin tai miehiin. Täten tasa-arvolaki suojaa myös mie-
hiä sukupuoleen perustuvalta syrjinnältä. Lain noudattamista valvovaan 
tasa-arvovaltuutettuun kirjeitse vuonna 2005 yhteyttä ottaneista 41 pro-
senttia oli naisia, 27 prosenttia miehiä ja 32 prosenttia yhteydenotoista 
tuli erilaisilta työ- ja muista yhteisöistä (Tasa-arvovaltuutetun toimisto 
2006). Miesten yleiset yhteydenotot kertovat siitä, että laki ei ole tar-
peen pelkästään naisten suojaamiseksi. Monet miehet ovatkin vastaavis-
sa tilanteissa kuin ne naiset, joita lakia laadittaessa ensisijaisesti ajatel-
tiin. Tasa-arvolaki on erittäin vahva esimerkki siitä, miten miehet hyö-
tyvät ns. yleisestä tasa-arvopolitiikasta, eivätkä pelkästään miesten ase-

man parantamiseen suunnitelluista toimenpiteistä. 

Kolmantena perusteena sille, miksi miehet tarvitsevat tasa-arvoa on ns. miesten tasa-
arvo-ongelmat. 

Joissakin yhteyksissä miesten asema on naisten asemaa huonompi ja osaan näis-
tä tilanteista voi liittyä sukupuolten välisiä tasa-arvo ongelmia kuten syrjintää suku-
puolen perusteella. Tässä asiakirjassa ei tarkemmin käsitellä tai otetaan kantaa siihen, 
millä ehdoilla ero naisten ja miesten tilanteissa on samalla myös tasa-arvo-ongelma, 
eikä asiakirjassa ei ole varsinaista ”miesten tasa-arvo-ongelmien listaa”. Erityisesti 
miehiä koskevat ongelmat eivät ole perinteisesti olleet vahvasti tasa-arvopolitiikan 
agendalla, mikä viittaa siihen, että on olemassa potentiaalisia toistaiseksi tunnista-
mattomia miesten tasa-arvo-ongelmia. Luultavasti tämänkaltaiset ongelmat sijaitsi-
sivat alueilla, jotka eivät ole vahvassa yhteydessä tasa-arvopolitiikan ydinalueeseen, 
naisten työmarkkina-asemaan, vaan enemmänkin muilla sektoreilla, joissa miesten 
asema on yleisesti naisten asemaa heikompi. Miesten tasa-arvo-ongelmat saattaisivat 
liittyä esimerkiksi terveyteen tai terveyspalveluihin, syrjäytymiseen ja sen ehkäisyyn 
sekä joihinkin perheeseen liittyviin alueisiin, kuten avioeroihin ja huoltajuuden mää-
räytymiseen. Syrjäytyminen ei kuitenkaan edellytä syrjintää eikä heikommassa ase-
massa oleminen automaattisesti tarkoita, että kyseessä olisi tasa-arvo-ongelma. 

4.5 Naisten ja miesten elämäntilanteet liittyvät toisiinsa

Monissa yhteyksissä naisten ja miesten elämäntilanteet liittyvät toisiinsa tavalla, jol-
la on merkitystä sukupuolten väliselle tasa-arvolle. Naisten toiminnalla ja naisten 
asemalla on vaikutuksia ja yhteyksiä miesten asemaan ja miesten toiminnalla ja ase-
malla on vaikutuksia ja yhteyksiä naisten asemaan. Sama tilanne voi olla eri tavoin 
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ongelmallinen naisille ja miehille. Usein hedelmällisin tapa edistää sukupuolten 
välistä tasa-arvoa on tarkastella samaa tilannetta naisten ja miesten kannalta ei-
kä keskittyä vain toiseen sukupuoleen. Tunnetuin tällaisista yhteyksistä liittyy työn 
ja perheen yhteensovittamiseen. Perheellisten, heteroseksuaalisissa parisuhteissa elä-
vien naisten aseman työmarkkinoilla on katsottu parantuvan, jos heidän miehensä 
osallistuvat lastenhoitoon ja kotitöiden tekemiseen. Samalla miesten lastenhoitoon 
osallistumisen on katsottu parantavan miesten elämänlaatua. Miesten toiminnalla, 
tilanteilla ja valinnoilla on myös ns. heijastevaikutuksia naisten asemaan ja valin-
nanmahdollisuuksiin. Miesten toimintaan vaikuttaminen on yksi keino parantaa 
naisten asemaa. Sama pätee myös toisinpäin. Esimerkiksi jos yllä mainitun hete-
ropariskunnan lapsi sairastelee ja mies osallistuu tasapuolisesti lapsen hoidon järjes-
tämiseen, antaa se naiselle paremman liikkumavaran työelämässä ja vähentää hänen 
kokemaansa aikapainetta. 

4.6 Miesten tilanteiden moninaisuus

Miehet eivät ole pelkästään miehiä vaan jokainen mies on myös monien muiden 
ominaisuuksien risteyskohta. Miehet, kuten naisetkin, ovat moninaisissa tilanteissa 
suhteessa moniin eri asioihin, kuten seksuaaliseen suuntautumiseensa, etniseen taus-
taan, sosioekonomiseen taustaan, työ- tai perhetilanteeseen, asuinalueeseen, tervey-
teen ja vammaisuuteen, ikään tai kansalaisuuteen nähden. Osa näistä moninaisista 
tilanteista on pysyväisluonteisempia (kuten etninen tausta), osa taas voi vaihdella ti-
heäänkin (kuten määräaikaisissa palvelussuhteissa sinnittelevän työtilanne). Valmis-
teltaessa tasa-arvopoliittisia toimenpiteitä, jotka kohdistuvat miehiin, tulisi huo-
mioida miesten tilanteiden moninaisuus. Moninaisuudella on erityinen merkitys 
miesten kohdalla, koska ns. perinteinen miehisyys tukee toisinaan epätasa-arvoisia 
toimintamalleja ja naisten ja miesten välisten suhteiden järjestämisen tapoja. Vaihto-
ehtoisen miehenä olemisen mallin esiin nostaminen luo tilaa myös tasa-arvomyöntei-
semmälle miehisyydelle. 

Yksi esimerkki miesten tilanteiden monimuotoisuuden tunnistamisessa koskee 
keskustelua miehistä tai miehisistä käytännöistä yleisesti arvostettavina tai miehiä 
yleisen ihmisyyden normeina. Feministisessä ja tasa-arvopoliittisessa retoriikassa 
esitetään toisinaan sen kaltaisia yleistyksiä kuin  ”miesten arvot vallitsevat” tai ”ta-
louselämää hallitsevat miesten maailman käytännöt ja tavoitteet (Pietilä 2002, 237)”. 
Miesten tilanteiden moninaisuuden ymmärtäminen johtaa oivallukseen, että vallitse-
vassa tilanteessa ei ole kyse kaikkien miesten arvoista tai käytännöistä (joita kaikki 
miehet kannattaisivat). Ennemmin kyse on joidenkin hallitsevassa asemassa olevien 
miesten käytännöistä, joita kohtaan suuri tai jopa suurin osa miehistä suhtautuu kiel-
teisesti. Enemmistö miehistä voi suhtautua myönteisesti yrityksiin muuttaa ”talous-
elämää hallitsevia miesten maailman käytäntöjä”. 

Moninaisuuden huomioiminen on erityisen tärkeätä tehtäessä uutta tai uudistet-
taessa olemassa olevaa lainsäädäntöä. Moninaisuuden huomioiminen ei ole helppo 
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tehtävä. Tasa-arvopolitiikan valmistelussa tilastoilla on merkittävä asema ja moni-
naisuuden huomioivan tilastoinnin rakentaminen on kallista ja vaikeaa. Usein halvin 
ja helpoin käytettävissä oleva keino on moninaisuuden esiin nostaminen julkaisuissa 
tai teksteissä, esimerkiksi kirjoittamalla tyypillistä tilannetta (kuten heteroseksuaalis-
ta parisuhdetta) koskevia oletuksia auki tai valitsemalla julkaisun kuvitukseksi kuvia, 
joissa ei esiinny tyypilliseksi miellettyjä miehiä. 

5 Miehet ja tasa-arvo: uusi teema tasa-arvopolitiikassa 

Miehistä, siinä missä naisistakin, on tasa-arvopolitiikassa ollut kyse aina, mutta eri 
tavoin. Miehet ovat useimmiten olleet eräänlaisena neutraalina vertailukohtana, jo-
ka on jäänyt päähuomiosta sivuun. Esimerkiksi pyrittäessä nostamaan naisten mää-
rää poliittisessa päätöksenteossa toimii miesten määrä vertailukohtana, vaikka sitä ei 
useimmiten sanota ääneen. Miesten ja tasa-arvoon suhteen käsittelyssä uutta onkin 
nimenomaan se, että miehiin kiinnitetään eksplisiittistä huomiota. Miesten ja tasa-ar-
von suhde on erityisteema, jolla on oma otsikko. Erillisenä teemana aihetta on käsi-
telty muun muassa YK:ssa vuoden 2004 Naisten asema -toimikunnan kokouksessa, 
Euroopan neuvoston työssä ja Pohjoismaissa. EU:ssa teema on toistaiseksi vielä tu-
lossa agendalle, mutta vuoden 2006 tapahtumat viittaavat teeman olevan nousemassa 
aiempaa keskeisempään asemaan. 

Tässä luvussa käsitellään niitä prosesseja, joiden perusteella on tultu tilanteeseen, 
jossa miehet ja tasa-arvo on oma erillinen aihealueensa tasa-arvopolitiikan aiheiden 
kirjossa. Tilanteeseen on kolme erillistä syytä, joiden kaikkien vaikutus jatkuu nyky-
ään. Tässä ei ole tarkoitus arvottaa näitä kolmea eri syytä vaan todeta, että jokainen 
on osaltaan vaikuttanut siihen, että miehet ja tasa-arvo on noussut erilliseksi teemak-
si. Nämä kolme syytä ovat:

Miehiin tulee kiinnittää huomiota edistettäessä naisten asemaa. 
Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen lisää huomion kiinnittämistä mie-
hiin.
Miesten ongelmat edellyttävät myös tasa-arvopoliittista huomiota.   

YK:n tasa-arvon edistämiseen ja naisten aseman parantamiseen tähtäävän työn re-
surssisivustolla todetaan: 

Viimeisen 25 vuoden aikana – ensimmäisestä naisten asemaa käsittele-
västä konferenssista (1975), läpi Naisten vuosikymmenen (1976–1985), 
ja jatkuen edelleen – on väitelty paljon siitä, mitkä ovat parhaita stra-
tegioita ja lähestymistapoja tasa-arvon tukemiseksi. Neljännen nais-
ten asemaa käsittelevän konferenssin (Peking 1995) jälkeen on an-
nettu erityistä painoarvoa kahdelle lähestymistavalle: naisten vaiku-
tusvallan lisäämiselle ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiselle. 
(United Nations 2000, käännös kirjoittajan) 

1)
2)

3)
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Samankaltainen painotus on havaittavissa myös suomalaisessa tasa-arvopolitiikas-
sa. Molemmat mainituista strategioista ovat osaltaan johtaneet siihen, että miesten ja 
tasa-arvon suhdetta on tasa-arvopolitiikassa alettu käsitellä omana erityisenä teema-
naan. 

5.1  Tasa-arvo tarvitsee miehiä: miesten rooli naisten aseman parantamisessa

Tasa-arvopolitiikan keskeinen tavoite on ollut naisten aseman parantaminen. Tämä 
näkyy muun muassa eri maiden tasa-arvoinstituutioiden ja -elinten (ministeriöiden 
osastojen, komiteoiden yms.) nimissä, tehtävissä ja siinä mitä teemoja ne käsittele-
vät ja minkälaista retoriikkaa niiden tuottamassa tekstissä käytetään. YK:ssa tasa-ar-
voasioita käsitellään Naisten asema –toimikunnassa. Ensimmäinen suomalainen su-
kupuolten välistä tasa-arvoa edistävä instituutio oli vuonna 1966 asetettu Naisten 
asemaa tutkiva komitea, jonka tehtävänä oli selvittää naisten asemaa suomalaisessa 
yhteiskunnassa ja laatia suunnitelmia sekä esityksiä naisen aseman edistämiseksi. 

Pitkään YK:n (ja hieman vähemmässä määrin myös Suomen) tasa-arvotyö kes-
kittyi naisiin ja jos miehiä käsiteltiin, se tehtiin näkökulmasta, jossa olennaista oli 
miesten vaikutus naisten asemaan, usein jonkin ongelman aiheuttajana tai esteenä 
naisten aseman parantamiselle. 1980-luvun kuluessa voimistui ajatus, että vain nai-
siin keskittyvä tasa-arvotyö ei ole tehokkain tapa parantaa naisten asemaa. Hedelmäl-
lisempää olisi, jos tasa-arvopolitiikassa käsiteltäisiin myös miehiä, erityisesti siitä 
näkökulmasta, miten saataisiin enemmän miehiä osallistumaan tasa-arvotyöhön, toi-
mimaan tasa-arvoisesti ja tukemaan työtä naisten aseman parantamiseksi. (ks. Stern-
berg & Hubley 2004, 389-390.) 

Vuonna 1995 järjestettiin YK:n neljäs naisten asemaa käsitellyt maailmankon-
ferenssi Pekingissä. Konferenssissa hyväksyttiin keskeinen kansainvälinen tasa-ar-
vopolitiikan työväline, Pekingin julistus ja toimintaohjelma. Suomi on sitoutunut to-
teuttamaan toimintaohjelman tavoitteita kansallisella tasolla. Toimintaohjelma on 
Hilkka Pietilän4 mukaan ”nimenomaan ohjelma naisten vaikutusvallan vahvistami-
seksi” (Pietilä 2002) ja keskittyy suureksi osaksi vain naisiin. 

Pekingin toimintaohjelman hyväksyminen oli globaalilla tasolla yksi merkkipaa-
lu miesten ja tasa-arvon suhteen aiempaa voimakkaammalle huomioimiselle. Toi-
mintaohjelmassa on kaksi kirjausta, jotka käsittelevät miehiä ja tasa-arvoa yleisellä 
tasolla. Toimintaohjelmaan liittyvän julistuksen allekirjoittaneet ovat vakaasti päät-
täneet ”kannustaa miehiä osallistumaan täysipainoisesti kaikkeen toimintaan tasa-ar-
von edistämiseksi” (Ulkoministeriö 1996, kohta 25). Itse toimintaohjelman johdanto-
luvussa taas todetaan: ”Tämä toimintaohjelma korostaa sitä, että naisilla on yhteisiä 
huolenaiheita, joihin voidaan puuttua vain yhteistyössä ja kumppaneina miesten 
kanssa sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseksi kaikkialla maailmassa.” (Ul-

4 Hilkka Pietilä toimi Suomen YK-liiton pääsihteerinä vuosina 1963-1990. 
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koministeriö 1996, kohta 3). Nämä lainaukset osoittavat, että huomion kiinnittämi-
nen miehiin liitetään Pekingin asiakirjassa nimenomaan naisten aseman parantami-
seen. Yhdeksän vuotta näiden kirjauksien hyväksymisen jälkeen, vuonna 2004, YK:
n Naisten asema -toimikunnan vuosittaisen kokoontumisen toinen pääteema oli mies-
ten ja poikien rooli tasa-arvon edistämisessä. Tämä oli ensimmäinen kerta kun mie-
het ja tasa-arvo oli YK:ssa esillä erillisenä kysymyksenä. 

Miesten tuki vahvistaa tasa-arvotyötä ja vastaavasti aktiivinen tai passiivinen 
vastarinta heikentää tasa-arvotyön vaikuttavuutta.  Tämä oivallus on usein kiteytet-
ty nimittämällä miehiä tasa-arvon portinvartijoiksi ja sanomalla, että miehet eivät ole 
osa ongelmaa vaan osa ratkaisua. Oivallus miesten roolin tärkeydestä naisten aseman 
parantamisessa nosti ymmärrettävästi esiin kysymyksen siitä, mikä motivoisi miehiä 
työhön, jonka ensisijainen tavoite on naisten aseman parantaminen5. Vaikka monilla 
tasa-arvotyön alueilla miehiä ei enää pidetäkään vain ongelmana, ei käytännön toi-
minta ole vielä kovin voimakkaasti edennyt suuntaan, jossa miehiä käsiteltäisiin rat-
kaisuna (ks. esim. Sternberg & Hubley 2004). Joitakin onnistuneita kansainvälisiä 
esimerkkejä on kuitenkin jo koottu julkaisuksi asti (Ruxton 2004). 

Yksi niistä prosesseista, jotka ovat johtaneet miesten ja tasa-arvon suhteen 
käsittelyyn otsikkotasolla tasa-arvopolitiikassa liittyy tavoitteeseen miesten 
osuuden vahvistamisesta naisten aseman parantamisessa. 

5.2   Naisten ja miesten tilanteet liittyvät toisiinsa:
sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen

Yllä kuvattu 1980-luvulla vahvistunut oivallus siitä, että sukupuolten välinen tasa-ar-
vo liittyy olennaisesti myös miehiin ja että tämä olisi syytä huomioida tasa-arvopoli-
tiikkaa valmisteltaessa, liittyy myös toiseen prosessiin, siirtymiseen naiskeskeisestä 
näkökulmasta sukupuolikeskeiseen näkökulmaan. Sukupuolikeskeisen ajattelutavan 
mukaan huomiota ei pitäisi kiinnittää vain naisiin vaan naisiin ja miehiin ja heidän 
välisiinsä suhteisiin. Siirtyminen naisten tarkastelusta sukupuolten välisten suhteiden 
tarkasteluun vahvistaa mahdollisuuksia kohdistaa miehiin aiempaa voimakkaampaa 
huomiota. Sukupuolikeskeisen näkökulman korostamisesta kehittyi yksi nykyajan 
keskeisistä tasa-arvon edistämisen työvälineistä, sukupuolinäkökulman valtavirtais-
taminen. Valtavirtaistaminen vakiintui keskeiseksi globaaliksi tasa-arvon edistämi-
sen strategiaksi vuoden 1995 Pekingin toimintaohjelman hyväksymisen myötä. Myös 
Suomen hallitus on sitoutunut sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen. 

Valtavirtaistamisen keskeinen ajatus on ulottaa tasa-arvo-ajattelu varsinaisten ta-
sa-arvotoimijoiden ulkopuolelle siten, että kaikessa päätöksenteossa otettaisiin su-
kupuolinäkökulma huomioon. Pekingin toimintaohjelmassa pyydetään hallituksia ja 
muita toimijoita ottamaan sukupuolinäkökulma osaksi kaikkia toimintalinjoja ja oh-
jelmia siten, että ennen päätösten tekemistä arvioidaan niiden vaikutukset naisiin ja 

5 Kuten yllä on jo tullut esille, tässä asiakirjassa tasa-arvon edistäminen ymmärretään tätä laajemmin. 
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miehiin erikseen. Merkittävää miehet ja tasa-arvo -tematiikan kannalta tässä ohjees-
sa on kehotus arvioida myös miehiin kohdistuvia vaikutuksia. Tämä purkaa sitä ää-
neen lausumatonta ja usein tiedostamatonta olettamusta, että sana ”sukupuoli” viittaa 
vain naisiin.  

Vuoden 1995 jälkeen valtavirtaistamisen menetelmiä on kehitetty myös EU:n ta-
solla ja YK:n jäsenvaltioissa, mukaan lukien Suomessa. Sukupuolinäkökulman val-
tavirtaistamisen keskeinen työväline on sukupuolivaikutusten arviointi, jota on ke-
hitetty erityisesti viranomaistyön ja päätöksenteon laadun parantamisen välineeksi. 
Sukupuolivaikutusten arvioinnissa arvioidaan suunnitellun politiikan positiiviset tai 
negatiiviset vaikutukset naisten ja miesten tarpeiden sekä sukupuolten tasa-arvon 
edistämisen kannalta. 

EU:n komission mukaan toimintapolitiikka, joka vaikuttaa sukupuolineutraalil-
ta, saattaa lähemmin tarkasteltuna osoittautua kohdistuvaksi miehiin ja naisiin eri ta-
voin. Useimmilla politiikkalohkoilla naisten ja miesten elämässä on huomattavia ero-
ja, joiden johdosta näennäisesti neutraalit toimintalinjat saattavat kohdistua naisiin ja 
miehiin eri tavoin ja vahvistaa eriarvoisuutta. (Euroopan komissio.)

Päätöksen laatu paranee sen perustuessa analyysiin siitä, miten nykytila vaikuttaa 
naisiin ja miehiin ja millä tavoin ehdotettu päätös muuttaa naisten ja miesten välistä 
suhdetta. Arvioinnin kannalta keskeisiä eroja sukupuolten välillä voi olla esimerkiksi 
resurssien jakautumisessa, normeissa ja arvoissa tai oikeuksissa ja mahdollisuuksis-
sa. Tehtäessä analyysia nykytilasta ja päätöksen vaikutuksista naisiin ja miehiin tarvi-
taan sukupuolen mukaan eriteltyjä tietoja sekä asiantuntemusta sukupuolten välisen 
suhteen dynamiikasta. (Euroopan komissio.) Olennaista on huomioida myös se, että 
naisten toiminnalla voi olla heijastevaikutuksia miesten tilanteeseen ja päinvastoin. 

Sukupuolivaikutusten arviointi tuottaa suuren määrän tietoa naisista, mie-
histä ja sukupuolten välisistä suhteista. Huomion kiinnittäminen sukupuol-
ten välisiin suhteisiin vahvistaa miesten ja tasa-arvon välisen suhteen kä-
sittelyä. Samalla se sisältää hyvin erilaisen perusteen kiinnittää huomiota 
miehiin kuin silloin, jos tavoite on lisätä miesten osuutta naisten aseman 
parantamisessa. Lisäksi sukupuolivaikutusten arviointi lisää mahdollisuuk-
sia havaita sellaisia alueita, joissa miesten asema on selkeästi naisten ase-
maa huonompi. 

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen lisää tasa-arvopolitiikan keskuudessa kes-
kustelua miehistä, koska se sisältää ohjeen tarkastella miehiä sukupuolena ja naisten 
ja miesten välisiä suhteita eri alueilla. 
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5.3 Miehet tarvitsevat tasa-arvoa: Miesten tasa-arvo-ongelmat

Kolmas miesten ja tasa-arvon käsittelemiseen erillisenä teemana johtanut taustatekijä 
liittyy teemoihin, joissa miesten asema on naisten asemaa huonompi tai joissa mie-
hiin kohdistuu sukupuoliperustaista syrjintää. Tämän lähestymistavan historia liittyy 
erityisesti miesliikkeen parissa käytyyn keskusteluun (Messner 1997, Goldrick-Jones 
2002, Varanka 2004) sekä mediassa ja populaarikulttuurissa käytyyn keskusteluun 
miehistä. Yksi keskeisistä miesliikkeen sisäisistä jakolinjoista on koskenut sitä, pitäi-
sikö miehiin kohdistuvan tasa-arvotyön huomio keskittää miesten rooliin tasa-arvon 
edistämisessä vai tasa-arvon rooliin miesten aseman parantamisessa. 

Tilanteet, joissa miesten asema on naisten asemaa huonompi, voivat olla tasa-ar-
vopolitiikan huomion kohteena. Suomessa tämänkaltaisista tilanteista käytetään toisi-
naan nimitystä ”miesten tasa-arvo-ongelmat”. Yhdeksi tällaiseksi ongelmaksi on ku-
vattu esimerkiksi avioerotilanteiden huoltajuuspäätöksiä, joita saatetaan joskus tehdä 
miehiä syrjivällä tavalla olettaen äiti automaattisesti paremmaksi lähihuoltajaksi riip-
pumatta isän panoksesta lasten huoltamisessa.  

Sukupuolinäkökulmasta tuotettua selkeätä ja systemaattista tietoa sekä tiedon 
analyysiä niistä alueista, joissa miesten asema on keskimäärin naisten asemaa huo-
nompi, tai joissa miehiä syrjitään sukupuolen perusteella, ei ole tuotettu riittävästi. 
Saatavilla olevan tiedon perusteella useissa EU-maissa keskeiset tällaiset alueet näyt-
tävät olevan samoja ja liittyvät erityisesti muihin elämänalueisiin kuin työelämään 
(monissa maissa ovat olleet esillä esimerkiksi vanhemmuuteen, fyysiseen ja psyyk-
kiseen terveyteen sekä sosiaaliseen syrjäytymiseen liittyvät kysymykset). Muun mu-
assa miestutkimuksen ja kansalaisten viranomaisyhteydenottojen perusteella on viit-
teitä siitä, että miehiin kohdistuva sukupuoliperustainen syrjintä voi olla laajempaa 
kuin yleisesti on tunnistettu. Asiasta tarvitaan kuitenkin lisätutkimusta. 

Tämänkaltaisia teemoja ei toistaiseksi ole käsitelty YK:n tai EU:n tasa-arvoa kä-
sittelevissä asiakirjoissa, mutta kansallisella tasolla asia on esiintynyt eri maissa eri 
painoarvoilla (ks. liite 1). Esimerkiksi Itävällassa toimiva hallituksen miespolitiikka-
yksikkö on selvittänyt erityisesti miehiin kohdistuviin ongelmiin (kuten itsemurhiin) 
liittyviä kysymyksiä (Federal Ministry of Social Security, Generations and Consumer 
Affairs (2005). 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta on pysyväisluonteinen neuvottelukunta, joka 
toimii naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Neuvottelukunta on pe-
rustettu vuonna 1972 ja se voi perustaa jaostoja ja työryhmiä paneutumaan erityisiin 
aihealueisiin. Vuonna 1988 Suomessa perustettiin Tasa-arvoasiain neuvottelukun-
nan, alaisuuteen miesjaosto. Sen tehtäviin kuului lisätä miesten kiinnostusta tasa-ar-
votyöhön ja analysoida miehille tyypillisiä haasteita sukupuolinäkökulmasta (Tasa-
arvoasian neuvottelukunta 1997). Vastaavia elimiä perustettiin 1980 myös muissa 
Pohjoismaissa, mutta näistä ainoastaan suomalainen miesjaosto on aina asetettu uu-
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delleen jokaisen jaoston toimikauden päätyttyä. Se onkin pitkäikäisin miehiä ja ta-
sa-arvoa käsittelevä viralliseen tasa-arvo-organisaatioon kytketty instituutio Pohjois-
maissa ja mitä luultavimmin myös koko maailmassa.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan miesjaoston historian tarkastelu osoittaa, et-
tä se on vuosien varrella pitänyt miesten kokemia ongelmia tärkeänä, mutta samal-
la myös edistänyt asioita, joita pidetään olennaisina naisten asemaan liittyvinä ky-
symyksinä (kuten miesten osallistumista vanhemmuuden jakamiseen tai miesten 
naisille tekemän väkivallan vähentämistä). Tämä antaa hyvän esimerkin siitä, että sa-
man toimijan on mahdollista tavoitella vaikutuksia, jotka ovat hyödyksi niin naisille 
kuin miehillekin ja että osa toiminnan vaikutuksista voi olla samanaikaisesti hyödyl-
lisiä molemmille sukupuolille. 

Toinen tähän miesten tasa-arvosta saamaan hyötyyn liittyvä keskusteluperinne on 
käyty perinteisemmästä (eli naisten aseman parantamista korostavasta) näkökulmas-
ta käsin. Siinä on korostettu naisten aseman parantumisesta miehille koituvaa hyötyä. 
Aihetta käsiteltiin luvussa 4.4. 

Lisääntynyt tietoisuus miesten selkeästi sukupuoleen liittyvistä ongelmista ja tä-
hän liittyen pyrkimys osoittaa naisten aseman parantumisesta miehille koituvia etuja 
muodostavat kolmannen taustatekijän, joka on johtanut miehet ja tasa-arvo -teeman 
käsittelyyn omana aiheenaan. 

6 Vaikutuksia tasa-arvopolitiikkaan

Tässä luvussa käsitellään niitä vaikutuksia, joita miesten nykyistä voimakkaammalla 
huomioimisella tasa-arvopolitiikan tekemisessä oletettavasti olisi. Luvun tekemises-
sä on, silloin kun se on ollut mahdollista, hyödynnetty miehiä ja tasa-arvoa koskevaa 
kirjallisuutta (ks. alaviite 1). 

6.1 Miesten ja tasa-arvon suhteen sivuuttamisesta koituvat haitat

Tasa-arvopolitiikan toimijat ja kehittäjät ovat hyvin voimakkaasti naisvaltainen ryh-
mä. Tasa-arvoa koskeva keskustelu onkin pääosin käyty naisten aloitteesta ja usein 
tasa-arvoasioista puhutaan naisasiana, joka ei koske miehiä. Miehet ovat kuitenkin 
implisiittisesti tasa-arvokeskustelun taustalla, koska naisten epätasa-arvoista tilan-
netta käsitellään aina vertaamalla sitä miehiin. Miesten ja tasa-arvon suhteen näkyvä 
käsittely on kuitenkin jäänyt vähemmälle mikä on yhä selvemmin käynyt ongelmal-
liseksi. Sukupuolten välinen tasa-arvo koskettaa määritelmällisesti yhtä lailla miehiä 
kuin naisiakin. Silti merkittävä valtaosa sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen 
tähtäävästä työstä on tehty tarkastelemalla käsiteltyjä teemoja vain naisten kannalta 
ja kohdistamalla toimenpiteitä vain naisiin. Tämä on riittämätön strategia. Miesten 
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toiminta, käsitykset miehistä ja miehille soveliaasta toiminnasta ja miesten moninai-
set tilanteet vaikuttavat omalta osaltaan sukupuolten väliseen tasa-arvoon. 

Yksi teemaan miehet ja tasa-arvo liittyvä kysymys on, mitä haittaa on siitä, jos 
tasa-arvopolitiikassa ei kiinnitetä erityistä huomiota miesten ja tasa-arvon suhteeseen 
ja vastaavasti mitä hyötyä on siitä, jos näin tehdään. Tarkemmin miesten ja tasa-arvon 
suhteen vähäisen huomioimisen on esitetty aiheuttavan seuraavia haittoja: 

mahdollistaa miesten käsittelemisen stereotyyppisillä tavoilla ja heikentää 
miesten välisten eroavaisuuksien huomioimista. (esimerkiksi voidaan väittää, 
että ”kaikki miehet haluavat samaa asiaa”)
vaikeuttaa miesten olosuhteiden ja motiivien ymmärtämystä ja siten heikentää 
poliittisten toimenpiteiden suunnittelua monella eri tavalla.  
vähentää mahdollisuuksia kehittää sellaista tasa-arvopolitiikkaa, jonka miehet 
kokevat yleisesti tai henkilökohtaisesti hyödylliseksi.
vähentää miesten tasa-arvotyötä kohtaan osoittamaa kiinnostusta ja tukea.
vahvistaa käsitystä että sukupuoli on yhtä kuin nainen ja edesauttaa tasa-arvo-
työn marginalisoitumista erityisesti tilanteissa, joissa päätöksenteko on mies-
ten käsissä. 
säilyttää vastuun tasa-arvotyöstä ainoastaan naisten harteilla. 
voi johtaa siihen, että kiinnitetään huomiota ainoastaan tasa-arvo-ongelmien 
oireisiin, mutta ei niiden syihin. 

6.2 Miesten ja tasa-arvon suhteen huomioimisesta koituva hyöty

Miesten ja tasa-arvon suhteen huomioiminen vähentää luonnollisesti edellä mainittu-
ja haittoja. Mutta miesten ja tasa-arvon suhteen huomioiminen tuo myös muunlaista 
hyötyä:

auttaa huomaamaan, että monet ns. naiskysymykset koskevat myös miehiä 
(esimerkiksi matalapalkka-aloilla työskentelee myös monia miehiä) ja luo si-
ten laajempaa tukea näihin asioihin puuttumiselle. 
saattaa mobilisoida miesten kontrolloimia resursseja ja siten parantaa tasa-ar-
votyön resursointia. 
auttaa paikantamaan keinoja, joilla miehet voivat tukea sukupuolten välistä 
tasa-arvoa ja paikantamaan esteitä tuen antamiselle. 
auttaa ymmärtämään miesten kokemia ongelmia ja kehittämään niihin ratkai-
suja, jotka ovat parempia kuin tasa-arvokehityksen ja -työn vastustaminen. 
parantaa liittoutumisen mahdollisuuksia nais- ja miesliikkeen välillä. 

Miesten ja tasa-arvon voimakkaampi huomioiminen tasa-arvopolitiikassa li-
sää miesten osallistumista tasa-arvon edistämiseen, lisää tasa-arvotoimenpi-
teiden hyötyä miehille ja helpottaa sen hahmottamista, millä tavoin naisten ja 
miesten elämäntilanteet ja valinnat vaikuttavat toisiinsa. 

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•
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Voidaan siis todeta, että aiempaa voimakkaamman huomion kiinnittäminen mies-
ten ja tasa-arvon suhteeseen tuo tasa-arvopolitiikalle monia hyötyjä ja auttaa vähen-
tämään monia haittoja. Millä tavoin tämä voimakkaamman huomion kiinnittäminen 
olisi mielekästä toteuttaa ja mitä haasteita ja reunaehtoja siihen liittyy ovat tämän 
asiakirjan seuraavien osien aiheina. 

6.3 Miesten huomioimisen mahdollisia riskejä

Lisähuomion kiinnittäminen miehiin ja tasa-arvoon ei tapahdu ilman riskejä. Se, mi-
kä on riski, riippuu tarkastelunäkökulmasta: mikä yhdestä näkökulmasta on riski, on 
toisesta näkökulmasta mahdollisuus. Suomalaista tasa-arvopolitiikkaa rajaava linja-
us naisten aseman parantamisen ensisijaisuudesta on tärkein yksittäinen asia, johon 
riskin on arvioitu kohdistuvan. 

Tämän asiakirjan näkökulmasta miesten huomioimisessa tasa-arvopolitiikassa on 
kolmenlaisia riskejä:

sukupuolten välisen tasa-arvon kokonaistilanteen hämärtyminen
kilpailuasetelman syntyminen miesten kokemiin ongelmiin ja naisten koke-
miin ongelmiin puuttumisen välille
miesten ja tasa-arvon suhteen käsitteleminen kapeasta ja yksipuolisesta nä-
kökulmasta

Ensimmäinen riski koskee asiakirjan alussa mainittua käsitystä sukupuolten välisen 
tasa-arvon kokonais- tai yleistilanteesta. On esitetty arvioita, että miesten osallistu-
minen tasa-arvopoliittiseen keskusteluun saattaisi johtaa käsitykseen symmetriasta 
naisten ja miesten tilanteissa, vaikutusvallassa ja etuoikeuksissa. Tämä tarkoittaisi si-
tä, että tasa-arvon edistämisen ns. suuri kertomus hämärtyisi, mikä vaikeuttaisi tasa-
arvopolitiikan priorisointia. Samalla tasa-arvon edistäminen saattaisi hajautua ratkai-
sujen etsimiseksi yksittäisiin kysymyksiin. 

Toinen riski koskee kilpailuasetelman syntymistä miesten ja naisten välillä. Tä-
mä voisi näkyä monin tavoin, esimerkiksi kilpailuna resursseista tai siitä, mitkä asi-
at ja näkökulmat nousevat esille ja huomion keskipisteeseen. Miesten huomioiminen 
suuntaa tasa-arvopolitiikkaa enemmän miesten kokemiin ongelmiin vaikka se ei ole-
kaan ainoa tärkeä näkökulma miehiin ja tasa-arvoon.  

Kolmatta riskiä ei useinkaan mainita miehiä ja tasa-arvoa käsittelevässä kirjal-
lisuudessa. Miehistä ja tasa-arvosta ovat puhuneet ja kirjoittaneet erityisesti asian-
tuntijat (naiset ja miehet), jotka tarkastelevat miesten ja tasa-arvon suhdetta ennen 
kaikkea näkökulmasta, jossa tärkeintä on miesten osallistumisen vahvistaminen 
naisten aseman parantamisessa. Tämä näkökulma ei kuitenkaan kata kaikkia nä-
kökulmia miehiin ja tasa-arvoon ja muista huolimatta on tärkeätä, että mahdolli-
simman monet näkökulmat tulevat edustetuiksi kiinnitettäessä huomiota miehiin ja 
tasa-arvoon. Mainittuja riskejä ei voida kokonaan poistaa, mutta tietoisuus niistä 

1)
2)

3)
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auttaa lisäämään huomiota miesten ja tasa-arvon suhteeseen siten, että riskit voi-
daan minimoida. 

6.4 Tasa-arvon edistyminen naisten ja miesten yhteisenä etuna

Toisinaan sukupuolten välinen tasa-arvo esitetään nollasummapelinä, jossa heikom-
massa asemassa olevan sukupuolen (useimmiten naisten) aseman parantumisen näh-
dään väistämättä johtavan vahvemmassa asemassa olevan sukupuolen (useimmiten 
miesten) aseman heikkenemiseen. Tässä asiakirjassa ei nojata tähän käsitykseen vaan 
uskotaan, että sukupuolten välisen tasa-arvon paraneminen hyödyttää aidosti kaikkia, 
miehiä ja naisia. 

7 Keskeisiä periaatteita

YK:lla on ollut merkittävä osuus suomalaisen tasa-arvopolitiikan kehityksessä. Maa-
liskuussa 2004 järjestetyn YK:n Naisten asema -toimikunnan kokouksen toinen 
pääaihe oli miesten ja poikien rooli tasa-arvon edistämisessä. Kokousta ei pidetty 
sattumalta tai tyhjiössä, vaan sitä oli edeltänyt pitkä prosessi. Yhtenä kokouksen ta-
voitteena oli edistää kansainvälisen viitekehyksen rakentumista miehet ja tasa-arvo 
-aihealueelle. Kokous oli siihen asti tehdyistä miesten ja tasa-arvon suhdetta kartoit-
tavista ponnisteluista merkittävin ja veti yhteen monien alan asiantuntijoiden vuosi-
kymmenten työtä. Tämän vuoksi kokouksen asiakirjat toimivat yhtenä hyvänä lähtö-
kohtana tämän asiakirjan valmistelussa. Kokousta edeltävänä vuonna oli järjestetty 
asiantuntijoiden taustakokous, jonka yhteenvedossa esitetään perusperiaatteita käy-
tettäväksi miehiä ja tasa-arvoa koskevissa ohjelmissa ja politiikoissa (Division for 
the Advancement of Women 2004, 13-15). 

Miesten ja tasa-arvon parissa tehtävässä työssä on tärkeätä noudattaa oheisia yleisä 
periaatteita, jotka on myös mainittu YK-asiantuntijakokouksen yhteenvedossa:

Miesten parissa tehtävässä tasa-arvotyössä huomioidaan yleinen sukupuolten 
välisen tasa-arvon tilanne. 
Korostetaan niitä hyötyjä, joita miehille ja pojille koituu sukupuolten välisestä 
tasa-arvosta. 
Tunnustetaan miesten ja poikien hyvinvoinnin lisääminen hyväksytyksi tasa-
arvon edistämisen tavoitteeksi
Tunnistetaan miesten [ja naisten] tilanteiden ja olosuhteiden monimuotoisuus.

Nämä perustavat ajatukset vaikuttavat siihen, mitkä haasteet nähdään keskeisimmik-
si ja minkälainen strateginen lähestymistapa miehiin ja tasa-arvoon katsotaan hedel-
mällisimmäksi. 

I.

II.

III.

IV.
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OSAN II YHTEENVETO 

Tämän asiakirjan käsittelemästä aihealueesta käytetään nimeä ”miehet ja tasa-
arvo”. 

Kyse on miesten ja sukupuolten välisen tasa-arvon suhteesta.
Suomessa yleinen tapa ymmärtää miehet ja tasa-arvo on ajatella, että 
kyse on miesten näkökulmasta tasa-arvoon ja että keskeinen sisältöalue 
on miesten kokemat ongelmat. Tämä näkökulma on molemmilta osil-
taan liian suppea.

Aihealuetta määrittävä peruskysymys on miten miehet liittyvät sukupuolten 
väliseen tasa-arvoon. miesten ja tasa-arvon suhteessa on kaksi olennaista nä-
kökulmaa:

tasa-arvo tarvitsee miehiä ja 
miehet tarvitsevat tasa-arvoa.

Sama tilanne voi olla keskimäärin eri tavoin ongelmallinen naisille ja miehil-
le. Miesten toimintaan vaikuttaminen on yksi keino parantaa naisten asemaa. 
Sama pätee myös toisinpäin.
Miehet eivät ole pelkästään miehiä vaan jokainen mies on myös monien mui-
den ominaisuuksien risteyskohta. Valmisteltaessa tasa-arvopoliittisia toimen-
piteitä, jotka kohdistuvat miehiin, tulisi huomioida miesten tilanteiden moni-
naisuus.
Miehet ja tasa-arvo on noussut erilliseksi teemakseen tasa-arvopolitiikassa 
kolmesta syystä

Miehiin tulee kiinnittää huomiota edistettäessä naisten asemaa.
Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen lisää huomion kiinnittämistä 
miehiin.
Miesten ongelmat edellyttävät myös tasa-arvopoliittista huomiota.  

Vaikutuksia miesten ja tasa-arvon voimakkaammasta huomioimisesta tasa-ar-
vopolitiikassa 

Miehet edistävät tasa-arvoa aiempaa enemmän.
Tasa-arvopolitiikkaa voidaan tehdä paremmin miehiä hyödyttävällä ta-
valla. 
Naisten ja miesten elämäntilanteiden ja toiminnan vaikutus toisiinsa ha-
vaitaan helpommin. 

Miesten huomioimisessa tasa-arvopolitiikassa on kolmenlaisia riskejä:
sukupuolten välisen tasa-arvon kokonaistilanteen hämärtyminen
kilpailuasetelman syntyminen miesten kokemien ongelmien ja naisten 
kokemien ongelmien priorisoimisen välille
miesten ja tasa-arvon suhteen käsitteleminen kapeasta ja yksipuolisesta 
näkökulmasta

•

♦

♦

•

♦

♦

•

•

•

♦

♦

♦

•

♦

♦

♦

•
♦

♦

♦
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On tärkeätä noudattaa seuraavia periaatteita, kun tehdään työtä alueella miehet 
ja tasa-arvo:

Miesten parissa tehtävässä tasa-arvotyössä huomioidaan yleinen suku-
puolten välisen tasa-arvon tilanne. 
Korostetaan niitä hyötyjä, joita miehille ja pojille koituu sukupuolten 
välisestä tasa-arvosta. 
Tunnustetaan miesten ja poikien hyvinvoinnin lisääminen hyväksytyksi 
tasa-arvon edistämisen tavoitteeksi.
Tunnistetaan miesten ja naisten tilanteiden ja olosuhteiden monimuo-
toisuus.

•

♦

♦

♦

♦
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OSA III KESKEISIÄ MIEHIIN JA TASA-
ARVOON LIITTYVIÄ HAASTEITA
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Yleisen tason strategisena on haasteena lisähuomion kiinnittäminen miesten ja suku-
puolten välisen tasa-arvon suhteeseen. Tämän asiakirjan laatimiseen johtaneen halli-
tusohjelman kirjaus, tasa-arvopoliittisten kysymysten arvioiminen miesnäkökulmas-
ta edellyttää miehiin ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvien strategisen tason 
haasteiden identifi oimista ja jäsentämistä. Tässä osassa käsitellään kolmea 2000-lu-
vun alun keskeistä strategista haastetta ja seuraavassa osassa esitetään keinoja vastata 
näihin haasteisiin. Haasteet ovat:

Miesten tasa-arvopoliittiseen keskusteluun osallistumisen vahvistaminen
Miehiin kohdistuvien tasa-arvoa edistävien toimien priorisointikysymysten 
ratkaiseminen
Sukupuolinäkökulman huomioimisen vahvistaminen erityisesti miehiin liit-
tyvissä kysymyksissä

8 Miehet vahvemmin tasa-arvopoliittiseen keskusteluun

8.1 ”Miesten osallistuminen tasa-arvotyöhön” keskeisenä tavoitteena

Keskeinen ja monissa eri yhteyksissä mainittu miehiin ja sukupuolten tasa-ar-
voon liittyvä tavoite on miesten osallistumisen lisääminen. Taustalla on ajatus, että 
tasa-arvon edistäminen on ollut naisten toimintaa, mutta miesten rooli on nyt ja tule-
vaisuudessa keskeinen ponnisteltaessa kohti tasa-arvoista yhteiskuntaa. Vielä ei kui-
tenkaan ole vakiintunut selkeää käsitystä siitä, mitä miesten osallistumisella tarkoite-
taan ja mihin sillä viitataan. Yksi usein käytetty muotoilu on ”miesten osallistuminen 
tasa-arvotyöhön” (United Nations 2004, kohta 1; Wetterberg 2002, 175).  

Se, mitä tarkoitetaan ilmaisulla ”miesten osallistuminen tasa-arvotyöhön”, voi-
daan ymmärtää monella eri tavalla. ”Osallistuminen” voi olla passiivisempaa, toisten 
viitoittaman tien seuraamista. Se voi myös olla aktiivisempaa ja sisältää tasa-arvopo-
litiikan tavoitteiden, menetelmien ja niiden taustalla olevien perusteluiden arviointia. 
Vastaavasti ”tasa-arvotyö” voidaan ymmärtää laajasti, jolloin sillä viitataan toimin-
taan, joka vaikutuksiltaan edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa, vaikka tasa-arvon 
edistäminen ei olisikaan toimijan erityinen tavoite (esimerkiksi miesten perhevapai-
den pitäminen). Suppeampi ymmärrys tasa-arvotyöstä taas viittaa toimintaan, jonka 
pääasiallinen tarkoitus on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa (esimerkiksi viral-
lisessa tasa-arvo-organisaatiossa työskenteleminen) ja jossa muut vaikutukset ovat 
toissijaisia.  

Tässä asiakirjassa pidetään nykytilanteen olennaisimpana miesten osallistu-
misen muotona osallistumista tasa-arvopoliittiseen keskusteluun. Tällöin osallis-
tuminen näyttäytyy enemmän aktiivisena kuin passiivisena ja tasa-arvotyö ymmärre-

1)
2)

3)
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tään enemmänkin suppeasti kuin laajasti. Miesten ja tasa-arvon suhde on vielä uusi 
jäsentymässä oleva teema. Tässä jäsentymisen prosessissa olennainen asema on kes-
kustelulla. Miesten osallistuminen tasa-arvopoliittiseen keskusteluun on yhteydessä 
tasa-arvopolitiikkaa koskeviin laajempiin muutosprosesseihin, kuten naiskeskeisen 
näkökulman täydentymisellä näkökulmalla, jossa sukupuolten väliset suhteet ja mo-
lemmat sukupuolet ovat keskiössä. 

8.2   Tasa-arvopoliittiseen keskusteluun osallistuvista vain pieni vähemmistö 
miehiä

Tasa-arvopoliittisella keskustelulla tarkoitetaan tässä keskustelua, jossa käsitellään 
sitä, mitä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi tulisi politiikan tasolla tehdä. 
Sillä ei tarkoiteta keskustelua, jolla saattaa olla tasa-arvopoliittinen ulottuvuus, mutta 
jossa tätä ulottuvuutta ei keskustelussa pidetä keskeisenä (esim. keskustelu kuntara-
kenteen uudistamisesta). Tasa-arvopoliittista keskustelua käyvät voi jakaa kolmeen 
eri rooliin: asiantuntijoihin, poliitikkoihin ja kansalaisiin. Sama henkilö voi eri tilan-
teissa keskustella eri roolista käsin. Kullakin roolilla on omat tyypilliset fooruminsa, 
joilla roolin edustajat keskustelevat. Asiantuntijat keskustelevat muun muassa semi-
naareissa, tieteellisissä julkaisuissa ja hallitusten asiakirjoissa, poliitikot kokouksissa 
ja kansalaiset kahviloissa ja lehtien mielipidepalstoilla. 

Tasa-arvopoliittiseen keskusteluun osallistuvista vain pieni vähemmistö on 
miehiä. Helpoimmin tämä väite on todennettavissa asiantuntijakeskustelun yhtey-
dessä, koska asiantuntijakeskustelu ja siihen osallistujat dokumentoituvat keskus-
telun kirjallisen luonteen vuoksi. Esimerkiksi eduskunnan Työelämä- ja tasa-arvo-
valiokunnan kuullessa asiantuntijoita tasa-arvolain viimeisimmän uudistamisen 
yhteydessä, hieman yli kaksi kolmannesta kuulluista oli naisia (Työelämä- ja tasa-ar-
vovaliokunta 2005). Toisena esimerkkinä sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksel-
la rakennetun ja vuonna 2004 avatun valtakunnallisen naistutkimus- ja tasa-arvopor-
taalin (www.minna.fi ) asiantuntijatietokannassa oli lokakuussa 2005 yhteensä 261 
asiantuntijan tiedot. Heistä 20 eli noin kahdeksan prosenttia oli miehiä. 

8.3   Miehiä koskeva asiantuntijuus on Suomessa ohutta ja hajanaista

Sen lisäksi, että tasa-arvopoliittiseen keskusteluun osallistuvista vain pieni vähem-
mistö on miehiä, miehiä sukupuolinäkökulmasta tarkasteleva asiantuntijuus on 
Suomessa ohutta ja hajanaista. Ohuudella tarkoitetaan sitä, että Suomessa on vain 
muutama henkilö (nainen tai mies), jonka asiantuntijuus keskittyy miehiin sukupuo-
linäkökulmasta. Usein henkilöt, joiden asiantuntijuus sivuaa tätä teemaa, ovat pää-
asiallisesti jonkin muun asian, kuten terveyden tai hyvinvointipalveluiden asiantun-
tijoita. Asiantuntijuuden hajanaisuus näkyy siinä, että asiantuntijat ovat hajaantuneet 
eri sektoreille, ja yhteistä foorumia, kuten tieteellistä seuraa tai muuta järjestöä tai 
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yhteistä julkaisua ei ole.1  Asiantuntijoiden välistä keskustelua ei pääse kehittymään 
ja yksittäisen kysymyksen asiantuntijaa on vaikea löytää. Myönteisenä poikkeukse-
na voi pitää tasa-arvoasiain neuvottelukunnan yhteydessä vuodesta 1988 toiminutta 
mieskysymyksiä käsitellyttä jaostoa, mutta sen ei voi katsoa laajassa mielessä koon-
neen asiantuntemusta tai toimineen asiantuntijoiden foorumina. Miehiä sukupuoli-
näkökulmasta tarkastelevia asiantuntijoita on vähän, heistä vain muutama on syven-
tynyt miehiin sukupuolinäkökulmasta yli vuosikymmenen ajan ja heidän välisensä 
verkottuminen ei ole vahvaa. Miehiä koskeva asiantuntijuus, erityisesti tutkimus, tar-
vitsee syventämistä ja instituonalisoimista. 

8.4   Miehet vähemmistönä tasa-arvokysymysten asiantuntijaverkostoissa

Miehet ovat vähemmistönä tasa-arvokysymysten asiantuntijaverkostoissa. Syitä 
miesten vähäiseen profi loitumiseen tasa-arvoa koskevissa asiantuntijaverkostoissa 
voi hakea kahdesta suunnasta. Ensinnäkin, suurin osa tasa-arvo- ja sukupuolikysy-
mysten asiantuntijoista on naisia. Toiseksi, miehet, joilla on asiantuntemusta eivät ole 
päätyneet tasa-arvokysymyksien asiantuntijoiden rekistereihin ja verkostoihin, vaan 
vaikuttavat useimmiten muun erikoistumisalan parissa.  

8.5   Miesten lisääntyvä osallistuminen tasa-arvopoliittiseen keskusteluun 
rikastaisi keskustelua

Edellisessä osassa käsiteltiin niitä etuja, joita koituu siitä, että huomiota kiinnite-
tään miehiin ja tasa-arvoon. Tässä käsitellään niitä vaikutuksia, joita on miesten osal-
listumisasteella tasa-arvopoliittiseen keskusteluun. Usein tunnutaan ajattelevan, että 
miesten osallistuminen tasa-arvopoliittiseen keskusteluun olisi tärkeätä, jotta miehet 
voisivat kertoa, mitä he ajattelevat. Tämä näkökulman ongelmallisuutta on avattu 
neljännessä luvussa. Miesten osallistuminen tasa-arvopoliittiseen keskusteluun ei 
ole tärkeää sen takia, että heillä sukupuolensa vuoksi olisi automaattisesti jon-
kinlainen miesnäkökulma, jota naisilla ei voisi olla. Sen sijaan miesten osallis-
tuminen on tärkeätä, koska sukupuolten välinen tasa-arvo koskee miehiä, ja 
koska miehet voivat tuoda tasa-arvopoliittiseen keskusteluun uusia, keskustelun 
kannalta rakentavia näkökulmia ja teemoja. 

Tämä uusien näkökulmien esiin nouseminen johtuu siitä, että tasa-arvopoliittiseen 
keskusteluun osallistuvilla miehillä saattaa olla erilaisia kokemuksia ja näkökulmia 
tasa-arvopoliittisiin kysymyksiin kuin mitä keskusteluun osallistuvilla naisilla on. Esi-
merkiksi monilla suomalaisilla miehillä on kokemus asevelvollisuudesta ja isyydestä 
mutta kaikilta miehiltä puuttuu kokemus raskaana olemisesta. Yhtä tärkeä peruste 
miesten osallistumisen lisäämiselle on, että se sitouttaa osallistuvia miehiä tasa-

1 Miehiä sukupuolinäkökulmasta käsittelevä tutkimus, miestutkimus, kuuluu Suomessa hallinnollisesti 
naistutkimuksen alaisuuteen. Täten voitaisiin esittää, että miestutkimukselle on olemassa foorumi nais-
tutkimusseuran ja naistutkimsu-kvinnoforskning -lehden kautta. Vaikka näin olisikin, tätä foorumia ei 
käytetä ahkerasti.
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arvon edistämiseen ja vahvistaa käsitystä siitä, että sukupuolten välisen tasa-ar-
von edistäminen on miesten ja naisten yhteinen tehtävä. 

Vaikka joitakin keskimääräisiä eroja naisten ja miesten kokemusten tai asentei-
den välillä olisikin, on erittäin tärkeätä muistaa, että kaikki miehet tai kaikki naiset 
eivät ole kokemuksiensa tai näkökulmiensa puolesta samanlaisia. Yksi tasa-arvopo-
liittiseen keskusteluun osallistuva mies tai järjestö ei tämän vuoksi voi esittää ”mies-
ten näkökulmaa” mihinkään käsiteltävänä olevaan asiaan. Hän voi ainoastaan hyö-
dyntää omaa kokemustaan ja näkemystään, jonka yksi taustatekijä on se, että hän 
sattuu olemaan mies. Muita hänen ajatteluunsa vaikuttavia taustatekijöitä voivat olla 
esimerkiksi arvomaailma, ikä, etnisyys, seksuaalinen suuntautuminen, terveydentila, 
sosioekonominen asema, perhetilanne tai asuinalue.  

8.6 Miesten lisääntyvän osallistumisen vaikutuksia 

Alla eritellään mahdollisia seurauksia, joita miesten lisääntyvällä osallistumisel-
la tasa-arvopoliittiseen keskusteluun (esimerkiksi asiantuntijakeskusteluun, poliitti-
seen keskusteluun tai kansalaiskeskusteluun) voi tasa-arvopolitiikan valmistelulle ol-
la. Miesten ja tasa-arvon suhdetta on tutkittu vähän. Tämän vuoksi oheinen lista on 
enemmänkin suuntaa antava. 

Seuraukset miesten lisääntyvästä osallistumisesta tasa-arvopoliittiseen keskuste-
luun on jaettu neljään ryhmään. 

seuraukset niille mielikuville, joita tasa-arvopolitiikasta ja tasa-arvotyöstä on

seuraukset tasa-arvopolitiikan ja tasa-arvon jäsentämiselle sekä sille, mitä 
asioita ja teemoja pidetään keskeisinä

seuraukset miesten ja naisten tasa-arvopolitiikalle osoittamalle symboliselle 
ja konkreettiselle tuelle 

seuraukset niille perusolettamuksille ja käytännöille, joihin tasa-arvopolitii-
kan valmistelussa nojataan 

Miesten lisääntyvä osallistuminen tasa-arvopoliittiseen keskusteluun saattaa…
Mielikuvat tasa-arvotyöstä
murtaa käsitystä, että tasa-arvo koskee vain naisia ja että tasa-arvon edistämi-
nen on vain naisten asia. 
lisätä tasa-arvopolitiikan yleistä painoarvoa.
vähentää sellaisen virheellisen käsityksen ylläpitämistä, että olisi olemassa 
yksi tietty ”miesten mielipide” tai ”miesten kokemus” joka voitaisiin tasa-ar-
voa käsittelevässä keskustelussa esittää.  
Tasa-arvotyön jäsentäminen
helpottaa miesten ja sukupuolten välisen tasa-arvon yhteyksien havaitsemista. 

1.

2.

3.

4.

•

•
•

•
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vahvistaa mahdollisuuksia hyödyntää tietoja miesten kokemuksista ja mielipi-
teistä valmisteltaessa tasa-arvopolitiikkaa. 
lisää tietoisuutta miesten välisistä eroista ja vähentää miesten käsittelemistä 
yksipuolisesti ja stereotyyppisesti. 
vahvistaa mahdollisuuksia löytää tasa-arvokysymyksiin sellaisia näkökulmia, 
joissa miesten ja naisten edut ovat yhteneväiset.
lisää mahdollisuuksia arvioida kriittisesti tasa-arvopoliittista keskustelua mies-
ten kokemuksia ja näkemyksiä hyödyntäen. 
lisää miehiin liittyvistä asioista keskustelemista.

Tasa-arvotyön tuki ja osallistuminen tasa-arvotyöhön 
lisää miesten aktiivista osallistumista tasa-arvotyöhön. 
lisää miesten passiivista tasa-arvokeskustelun seuraamista ja siten vahvistaa 
miesten ymmärrystä tasa-arvopoliittisista kysymyksistä. 
lisää miesten tukea tasa-arvopolitiikalle sekä päättäjien että yleisön keskuudessa. 
lisää myös joidenkin naisten kiinnostusta ja tukea tasa-arvotyölle.

Tasa-arvotyö prosessina
nostaa joitakin tasa-arvopoliittisen keskustelun itsestäänselvyyksiä ja perus-
oletuksia uudelleen keskustelun ja arvioinnin kohteeksi. 
lisää keskusteluun osallistuvien miesten määrittelyvaltaa tasa-arvopolitiikan 
suhteen ja vähentää keskusteluun osallistuvien naisten määrittelyvaltaa.
horjuttaa käsitystä siitä, että tasa-arvopolitiikan yleisenä lähtökohtana on (ol-
tava) oletus miesten nykyisestä sukupuolten välisten suhteiden järjestymista-
vasta saamasta hyödystä. 

Monet listan asioista ovat sellaisia, että niihin vaikuttavat muutkin asiat kuin miesten 
osallistuminen. Keskeistä on kuitenkin, että miesten osallistuminen osaltaan vaikut-
taa näihin asioihin. 

8.7    Haasteena vahvistaa miesten osallistumista tasa-arvopoliittiseen 
keskusteluun

Yhteenvetona voi todeta, että yksi keskeisistä miehiin ja sukupuolten väliseen ta-
sa-arvoon liittyvistä haasteista Suomessa on vahvistaa miesten osallistumista ta-
sa-arvopoliittiseen keskusteluun. Erityisesti tämä haaste painottuu miesten osuu-
den lisäämiseen asiantuntijakeskustelussa. Yhteiskunnassa, jossa asiantuntijuudelle 
annetaan paljon painoarvoa, asiantuntijakeskustelusta heijastuu ajatuksia ja näkökul-
mia poliittiseen ja kansalaiskeskusteluun. 

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
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9 Jännite toimien priorisoinnissa

Toinen strateginen haaste liittyy siihen, että suurin osa sukupuolten välistä tasa-arvoa 
edistävistä hankkeista ja toimenpiteistä on kohdistunut naisiin. Koska tasa-arvo kos-
kee myös miehiä, tarvitaan aiempaa suurempaa panostusta toimenpiteisiin, jot-
ka kohdistuvat erityisesti miehiin. Lisäksi tarvitaan toimenpiteitä, jotka kohdistu-
vat naisten ja miesten välisiin suhteisiin sekä naisiin ja miehiin tasapuolisesti. 

9.1   Jännite priorisoinnissa: miehet tasa-arvon hyväksi vai tasa-arvo miesten 
hyväksi 

Kaikkia miehiin ja tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä ei voi ratkaista heti. Tarvitaan pri-
orisointia ensisijaisten ja toissijaisten tavoitteiden välillä. Kyse on ennen kaikkea re-
surssien suuntaamisesta. Kun panostetaan toimenpiteisiin, jotka kohdistuvat erityisesti 
miehiin, on olemassa kahden lähestymistavan välinen jännite sen suhteen mitä pitäisi 
tehdä ensin ja mitä vasta myöhemmin. Toisen näkökulman mukaan on ensisijaista 
keskittyä toimiin, joiden päätavoitteena on tukea miesten osuutta naisten aseman 
parantamisessa. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi prostituution asiakkuuden vä-
hentämiseen tähtäävät hankkeet (suurin osa asiakkaista on miehiä). Toinen lähesty-
mistapa taas korostaa, että ensisijaista on tehdä toimenpiteitä, joiden päätavoit-
teena on helpottaa erityisesti miesten kokemia ongelmia. Tällaisia hankkeita ovat 
esimerkiksi miehiä heidän kriisitilanteissaan auttavien keskuksien perustaminen. Han-
ke, jonka pääasiallinen tavoite on esimerkiksi parantaa miesten asemaa, voi vaikuttaa 
myönteisesti myös naisten asemaan ja hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa miesten 
osallistumista naisten aseman parantamiseen, voi parantaa myös miesten elämänlaa-
tua. On tärkeätä, että valmisteltaessa erityisesti miehiin kohdistuvia hankkeita, arvioi-
daan hankkeiden mahdolliset vaikutukset naisiin ja naisten asemaan. 

Keskeinen jännitteeseen liittyvä huomio on, että eri näkökulmaa painotet-
taessa tuntuu perustellulta priorisoida eri tyyppisiä toimenpiteitä. Itsemurhat ja 
syrjäytyminen yhteiskunnasta koskettavat voimakkaammin miehiä kuin naisia. Nii-
den kohdalla voidaan esittää kysymys, toteutuuko sukupuolten välinen tasa-arvo eh-
käisevässä ja hoitavassa työssä. Huomion kiinnittäminen miesten itsemurhien eh-
käisyyn ei kuitenkaan ole ensimmäinen mieleen tuleva asia, jos ensisijainen tavoite 
on naisten aseman parantaminen. Vastaavasti yksi voimakkaimmista kysymyksistä, 
joissa miesten toiminta vaikuttaa naisten asemaan saattaa olla miesten naisiin kohdis-
tama parisuhdeväkivalta. Siihen puuttuminen taas ei tunnu ensisijaiselta asialta, jos 
miehiin kohdistuvien toimenpiteiden päätavoitteeksi nähdään miesten kokemien on-
gelmien vähentäminen. 

Tässä asiakirjassa omaksutun näkökulman mukaisesti molempia tavoitteita pide-
tään tärkeinä. Tämän vuoksi toinen keskeinen strateginen haaste miehiä ja suku-
puolten välistä tasa-arvoa edistävien toimenpiteiden kohdalla on löytää toimen-
piteiden priorisointiin tasapaino näiden kahden näkökulman välillä. 
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9.2 Jännite on alun perin havaittu tutkittaessa miesliikettä

Jännite kahden lähestymistavan välillä on alun perin havaittu miesliikkeitä koske-
vassa tutkimuksessa. Jännite näyttäytyy selvästi englanninkielisten maiden kohdal-
la (Clatterbaugh 1997; Messner 1997; Goldrick-Jones 2002), ja hieman lievempänä 
Suomessa2 (Varanka 2004; Jokinen 1999). Miesliikkeillä tarkoitetaan ryhmiä tai kan-
salaisjärjestöjä, joiden toiminta keskittyy miehiin ja jotka toteavat sen selkeästi. Ns. 
modernin miesliikkeen historia alkaa 1960- tai 1970-luvulta maasta riippuen. Jännit-
teen esiin nouseminen nimenomaan miesliikettä tutkittaessa johtunee siitä, että mies-
liike on se taho, jossa miehiin ja tasa-arvoon liittyviä toimenpiteitä ja strategioita on 
eniten mietitty. 

9.3 Esimerkkejä jännitteestä tasa-arvopolitiikan kentällä

Hallitustasolla ja hallitustenvälisellä tasolla jännitteen voi paikantaa esimerkkien 
avulla, mutta kattavaa tutkimusta ei vielä ole tehty erityisesti miehiin keskittyvän ta-
sa-arvopolitiikan uutuuden vuoksi. YK:n Naisten asema -toimikunnan (merkittävin 
YK:n tasa-arvoa edistävä toimielin) vuoden 2004 kokous oli ensimmäinen YK-tason 
kokous, jonka pääaiheena oli ”miehet ja tasa-arvo”. Kokouksen tuloksena syntyneis-
sä suosituksissa korostuu miesten rooli naisten aseman parantamisessa -näkökulma 
(Commission on the Status of Women 2004). Suosituksissa muun muassa koroste-
taan miesten ja poikien roolin tukemista sukupuoliperustaisen väkivallan vähentämi-
sessä. Kiinnostava esimerkki on myös Ruotsin hallituksen tasa-arvo-ohjelma vuodel-
ta 2003, jossa esitetään, että nykyisen valtajärjestelmän muuttaminen muuttaisi myös 
miesten kokemia ongelmia (Regeringskansliet 2003). YK ja Ruotsin hallitus näyttäi-
sivät painottavan toimenpiteitä, joissa miesten rooli naisten aseman parantamisessa 
on keskeinen näkökulma miehiin ja tasa-arvoon.  

Esimerkkinä toisesta näkökulmasta voi pitää vuonna 2001 Itävaltaan perustet-
tua hallituksen miespolitiikkayksikköä. Yksikön toiminta on aluksi painottunut tutki-
muksiin ja tutkimusten aiheet ovat käsitelleet muun muassa miesten terveyttä, mies-
ten itsemurhia ja sosiaalityötä miesten parissa (Federal Ministry of Social Security, 
Generations and Consumer Affairs 2005). Nämä ovat tyypillisiä teemoja, joissa pää-
huomio on ennen kaikkea miesten kokemien ongelmien vähentämisessä eikä naisten 
aseman parantamisessa. YK:n suosituksessa ei puhuta esimerkiksi miesten itsemur-
hista3 ja Itävallan miesyksikköä esittelevässä muistiossa (Berchtold 2005) ei mainita 
miesten tekemää parisuhdeväkivaltaa, joka on globaalilla tasolla yleisin tai toiseksi 
yleisin miehiin ja tasa-arvoon liitetty yksittäinen teema. 

2 Varangan tutkimuksen jälkeen on ollut havaittavissa jonkinasteista polarisoitumista myös suomalai-
sessa keskustelussa. Tämä kehitys heijastelee englanninkielisten maiden kehitystä 1980-luvulla. 

3 Tämä saattaa sinänsä olla ymmärrettävää mm. siksi, että globaalilla tasolla (jolla YK operoi) itsemur-
hat jakautuvat tasaisemmin kuin Euroopassa, jossa miehet tekevät selkeän enemmistön itsemurhista. 
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10 Yksittäisissä kysymyksissä paras tasa-arvoasiantuntemus sisäl- 
 tösiantuntijoilla

Suomalaisen tasa-arvopolitiikan temaattista ydinaluetta on ollut naisten työ-
markkina-aseman parantaminen. Painotuksen voi havaita tasa-arvolain ensimmäi-
sestä pykälästä: ”Tämän lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä 
ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa 
naisten asemaa erityisesti työelämässä.” (609/1986 1 §). Myös naisten osuus po-
liittisessa päätöksenteossa on ollut tärkeä teema suomalaisessa tasa-arvopolitiikassa. 
Sukupuolten välisen tasa-arvon haasteet tai tasa-arvo-ongelmat eivät rajoitu tasa-ar-
vopolitiikan ydinalueeseen. Myös monia muita alueita on käsitelty suomalaisessa ta-
sa-arvopolitiikassa. 

10.1 Miehiin ja tasa-arvoon liittyvät avainteemat pääasiassa ydinalueen 
ulkopuolella

Useimmat miehiin ja tasa-arvoon liitetyt avainteemat ovat pääasiassa tasa-arvopoli-
tiikan ydinalueen ulkopuolella. Viisi muita teemoja enemmän tunnettua ja yhteiskun-
nallista keskustelua Suomessa ja monissa muissakin länsimaissa herättänyttä miehiin 
ja tasa-arvoon liittyvää teemaa ovat:

miesten työn ja perheen yhteensovittaminen ja miesten rooli vanhempina; 
miesten naisiin kohdistama väkivalta (erityisesti parisuhdeväkivalta); 
miehet ja terveys; 
miehet ja avioero; 
pojat ja koulu (maasta riippuen painottuen koulujärjestelmään tai poikiin ja 
maskuliinisuuteen).

Näistä suomalaisessa tasa-arvopolitiikassa on suunnattu toimia erityisesti miesten 
rooliin vanhempina. Myös terveys ja miesten naisiin kohdistama väkivalta on mainit-
tu esimerkiksi hallituksen tasa-arvo-ohjelmissa. 

Mainitusta viidestä teemasta vain yksi, miesten työn ja perheen yhteensovittami-
nen ja vanhemmuus, liittyy selkeästi naisten työmarkkina-asemaan. Miesten laajan 
osallistumisen lastenhoitoon ja kotitöihin oletetaan parantavan naisten työmarkkina-
asemaa mahdollistamalla naisille voimakkaamman panostuksen työelämään ja vä-
hentämällä naisiin työelämässä kohdistuvaa syrjintää. Tämä teema onkin ollut tasa-
arvopolitiikassa suurimman huomion kohteena, niin Suomessa, EU:n jäsenvaltioissa 
(ks. liite 1) kuin EU:ssakin.  

Yllä mainittujen teemojen lisäksi on toki muitakin teemoja, joiden yhteydessä oli-
si tärkeätä puhua miehistä sukupuolena ja jotka eivät olennaisesti liity naisten työ-
markkina-asemaan. Osa näistä teemoista on esiintynyt Suomen tasa-arvo-ohjelmissa, 
osa taas on jäänyt vähemmälle huomiolle. Esimerkiksi median mies- ja naiskuva vai-
kuttaisi olevan lisääntyvän kiinnostuksen kohde. Yhteenvetona voidaan todeta, että 

1)
2)
3)
4)
5)
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monet miehiin ja tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä eivät kuulu tasa-arvopoli-
tiikan ydinalueeseen. 

10.2 Miehet ja tasa-arvo -kokonaisuuden strateginen hahmottaminen on 
sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla

Kun miehiin ja tasa-arvoon liittyvät kysymykset eivät kuulu tasa-arvopolitiikan ydin-
alueeseen, joudutaan kysymään mille viranomaiselle miehiin ja tasa-arvoon liittyvät 
kysymykset hallinnollisesti kuuluvat. Ilmaisu ”miehiin ja tasa-arvoon liittyvät kysy-
mykset” on laaja ja epämääräinen. Tämä johtuu siitä, että ei ole olemassa mitään tiet-
tyä selkeätä ja selkeästi rajattua kysymysten joukkoa, saati näitä kysymyksiä osuvasti 
kuvaavia tilastomuuttujia, joilla miehiin ja tasa-arvoon liittyvät kysymykset voitai-
siin selkeästi hahmottaa. 

Yleisellä, strategisella tasolla miehiin ja tasa-arvoon liittyvien kysymysten hah-
mottaminen kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle, joka vastaa tasa-arvopolitiikan 
valmistelusta. Mutta yksittäisten kysymysten tasolla on niin, että paras asiantuntemus 
on yleensä siellä, missä kutakin yksittäistä kysymystä pohditaan. Tämä tarkoittaa 
sitä, että sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen on merkittävä menetelmä, jolla 
voidaan paneutua tasa-arvopolitiikan ydinalueen ulkopuolelle jääviin erityisesti mie-
hiin liittyviin kysymyksiin. 

10.3 Valtavirtaistaminen merkittävää miehiin ja tasa-arvoon liittyvissä 
kysymyksissä

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisella tarkoitetaan pyrkimystä sisällyttää asioi-
den tarkastelu sukupuolinäkökulmasta osaksi kaikkea asioiden valmistelua ja päätök-
sentekoa. Keskeisenä ideana on, että kunkin aihekentän erityisasiantuntija kykenee 
itse, valtavirtaistamisen avuksi kehitettyjen työkalujen avulla, tunnistamaan oman 
alueensa tasa-arvokysymykset ja oman toimintakenttänsä keskeiset sukupuolittuneet 
kysymykset. Valtavirtaistamiselle on kaksi pääperustelua: se auttaa poistamaan su-
kupuoleen perustuvaa välitöntä ja välillistä syrjintää ja se tehostaa toimintoja muun 
muassa auttaen tunnistamaan aukkoja eri palveluissa. 

On keskeistä korostaa, että valtavirtaistaminen ei tarkoita vain naisnäkökulmaa. 
Kyse on myös siitä, millä tavoin jokin asia liittyy miehiin, mikä on miesten kes-
kimääräinen tilanne suhteessa käsiteltävään asiaan, minkälaisissa eri tilanteissa eri 
miehet ovat suhteessa asiaan ja kuinka yleisiä nämä tilanteet ovat. 

Kolmas keskeinen miehiin ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvä haas-
te on vahvistaa sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista politiikkalohkoilla, 
joiden tematiikka ei kuulu tasa-arvopolitiikan ydinalueisiin.
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10.4  Esimerkkinä tarve vahvistaa sukupuolinäkökulmaa     
terveyspolitiikassa ja terveyspalveluissa

Koska valtavirtaistaminen on käsitteenä abstrakti ja vaikeasti hahmotettava, on tässä 
avattu tematiikkaa terveyttä koskevan esimerkin avulla. 

Yksi laajimmista ja potentiaalisesti hyödyllisimmistä alueista, jolla on erityisesti 
miehiä koskevia haasteita, joihin vastaamisessa sukupuolinäkökulman vahvistami-
nen olisi hyödyksi koskee terveyttä, terveyspolitiikkaa, terveyden edistämiseksi teh-
tävää työtä sekä terveyttä ylläpitäviä palveluita. Tämä johtuu muun muassa seuraa-
vista syistä:

Ilmiön laaja-alaisuus: terveys koskee kaikkia ihmisiä.
Taloudelliset syyt: terveyssektori muodostaa merkittävän osan kansantalou-
den menoista, jolloin pienikin säästö tuo ison rahallisen hyödyn. Väestön van-
heneminen luo säästöpaineita. 
Merkittävät sukupuolen mukaiset erot: terveyteen liittyy useita merkittäviä 
sukupuolen mukaisia eroja, kuten huomattava ero elinajanodotteessa. 
Hyvä tilastopohja: Suomessa on olemassa hyvä terveyttä koskeva tilastopoh-
ja, joka mahdollistaa analyyttisen lähestymistavan ilmiöön. 
Asiat voisivat olla toisin: Elintavoilla on merkittävä vaikutus terveyteen, joten 
terveyseroihin voi puuttua. Terveyserot eivät ole ns. ”luonnon lakeja”. 

Yleisesti tiedossa oleva miesten naisia suurempi kuolleisuus ja alhaisempi elinaja-
nodote ei johdu pelkästään ns. luonnollisista väistämättömistä syistä. Tutkimuksen 
mukaan kaikissa maissa on ns. ylimääräisiä miesten ennenaikaisia kuolemia, jotka 
liittyvät enemmän tai vähemmän elämäntapoihin ja riskien ottamiseen (White ja Hol-
mes 2006). Nuorten ja työikäisten miesten kuolleisuus myös vaihtelee maasta toi-
seen huomattavasti voimakkaammin kuin samanikäisten naisten kuolleisuus (White 
ja Cash 2003). Työikäisinä kuolleista suomalaisista miehiä oli 70 prosenttia vuonna 
2004. Terveys 2015-ohjelma onkin ottanut yhdeksi keskeiseksi tavoitteekseen vähen-
tää merkittävästi nuorten miesten tapaturmaista ja väkivaltaista kuolleisuutta (Sosiaa-
li- ja terveysministeriö 2001). 

Käsitykset miehistä ja miehille soveliaasta toiminnasta vaikuttavat miesten elä-
mäntapoihin ja riskinottoon, mitkä puolestaan vaikuttavat kuolleisuuteen. Onkin 
syytä kokeilla erityisesti miehille räätälöityjä terveyspalveluja ja terveyttä edistäviä 
hankkeita, joiden suunnittelussa on hyödynnetty tietoa miesten motiiveista pitää ter-
veydestään huolta ja keinoista tavoittaa miehiä ja vaikuttaa miesten ajatteluun. 

Ensimmäinen miesliike, jossa on keskusteltu vakavasti sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistamisen vahvistamisesta, on miesten terveyden edistämistä ajava liike. 
Tämä on merkittävä esimerkki siitä periaatteesta, että erityisesti naisten aseman pa-
rantamiseksi kehitetyn menetelmän (valtavirtaistaminen) voi nähdä parantavan myös 
miesten asemaa. 

1)
2)

3)

4)

5)
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Oma lukunsa on lihavuus, yksi merkittävimmin lisääntyvistä globaaleista terve-
ysongelmista. Suomessa miesten lihavuus on yleistynyt nopeammin kuin naisten li-
havuus. Laihaa naisvartaloa suosiva kauneusihanne saattaa haitallisten, vaikutusten-
sa lisäksi suojata naisia lihavuudelta. Tällöin lihavuuden torjuntaan suunnattu yleinen 
valistus saattaa paremmin tavoittaa naisten huomion ja saada aikaan muutoksia käyt-
täytymisessä, koska naisilla on keskimäärin miehiä vahvempi motivaatiopohja pai-
nonhallintaan. Miesten motivoimiseksi tarvitaan erityisiä, järeämpiä työkaluja. 
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OSAN III YHTEENVETO
Yleisen tason strategisena haasteena on lisähuomion kiinnittäminen miesten ja 
sukupuolten välisen tasa-arvon suhteeseen.
Lisäksi miesten ja tasa-arvon suhteessa on kolme keskeistä strategista haastet-
ta. 

1) Haasteena on vahvistaa miesten osallistumista tasa-arvopoliittiseen
    keskusteluun

Keskeinen ja monissa eri yhteyksissä mainittu miehiin ja sukupuolten 
tasa-arvoon liittyvä tavoite on miesten osallistumisen lisääminen.
Tärkein osallistumisen muoto on osallistuminen tasa-arvopoliittiseen 
keskusteluun.
Tasa-arvopoliittiseen keskusteluun osallistuvista vain pieni vähemmistö 
on miehiä.
Miesten osallistumisen lisääminen on tärkeää, koska sukupuolten väli-
nen tasa-arvo koskee miehiä, ja koska miehet voivat tuoda tasa-arvopo-
liittiseen keskusteluun uusia näkökulmia ja teemoja. Miesten osallistu-
minen edistää tasa-arvokehitystä. 

  2)    Haasteena on löytää toimenpiteiden priorisointiin tasapaino kahden näkökulman 
            välillä.

Toisen näkökulman mukaan tulee priorisoida toimia, joiden päätavoit-
teena on vahvistaa miesten osuutta naisten aseman parantamisessa.
Toisen mukaan päätavoitteena on helpottaa erityisesti miesten kokemia 
ongelmia.
Tarvitaan aiempaa suurempaa panostusta toimenpiteisiin, jotka kohdis-
tuvat erityisesti miehiin.
Rajallisten resurssien vuoksi on valittava, mitä tehdään ensin ja mitä 
myöhemmin.

 3)  Haasteena on vahvistaa sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista politiik-
          alohkoilla, joiden tematiikka ei kuulu tasa-arvopolitiikan ydinalueeseen.

Monet miehiin ja tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä eivät liity tasa-ar-
vopolitiikan temaattiseen ydinalueeseen, naisten työmarkkina-asemaan.  
(esimerkiksi terveyteen liittyvät kysymykset).
Tasa-arvopolitiikan ydinalueen ulkopuolella ei usein ole muodostunut 
perinnettä tarkastella asioita sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisella voidaan paneutua tasa-ar-
vopolitiikan ydinalueen ulkopuolelle jääviin erityisesti miehiin liitty-
viin kysymyksiin.

•

•

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦
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OSA IV MIESTEN SISÄLLYTTÄMINEN 
TASA-ARVOPOLITIIKAN YTIMEEN
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11 Yleisenä tavoitteena tuoda miehet tasa-arvopolitiikan ytimeen

Tämän asiakirjan alussa todettiin, että tasa-arvopolitiikka on aiemmin keskittynyt 
naisiin ja naisten asemaan ja tilanteisiin. Erityisen huomion kiinnittäminen miehiin, 
miesten toiminnan vaikutuksiin naisten asemaan tai miesten tilanteisiin ja asemaan 
on ollut suhteellisen vähäistä. Kuten asiakirjan ensimmäisessä osassa esitettiin, on 
olemassa painavia perusteluita sille, että myös miehiin on kiinnitettävä huomiota ta-
sa-arvopolitiikassa. Näin voidaan tehdä myös työelämän alueella, jossa naisten asema 
on edelleen selkeästi miesten asemaa heikompi useilla eri tavoin. Työelämän alueel-
la on kuitenkin muita alueita vahvempia perusteita sille, että huomion kiinnittämisen 
miehiin tulee ensisijaisesti palvella naisten aseman parantamistavoitetta. Asiakirjan 
edellisessä luvussa esiteltiin kolme keskeistä yleisen tason haastetta. Tässä osassa 
esitellään yleisen, strategisen, tason keinoja näihin haasteisiin vastaamiseen. Asiakir-
jan seuraavassa osassa käsitellään lyhyesti joitakin konkreettisempia toimenpiteitä. 

Tärkein miehiä ja tasa-arvoa koskeva strategisen tason tavoite on sisällyt-
tää miehet ja tasa-arvo osaksi tasa-arvopolitiikan ydintä. Tämä tarkoittaa, että 
tasa-arvopolitiikassa on ajateltava myös miehiä – mieskin on sukupuoli. Tämän ta-
voitteen avaamisessa ns. tasa-arvopolitiikan kaksoisstrategia on avuksi. Sovellettu-
na miesnäkökulmaan tasa-arvopolitiikan kaksoisstrategia tarkoittaa, että tar-
vitaan erillistä miehiin keskittyvää panostusta, kuten erillisiä hankkeita, mutta 
erityisesti yleisempää miesten valtavirtaistamista tasa-arvopolitiikkaan. Mies-
ten valtavirtaistaminen osaksi tasa-arvopolitiikkaa tarkoittaa, että suunniteltaessa toi-
menpiteitä tarkastellaan, miten miehet liittyvät kyseiseen ongelmakenttään. Miesten 
valtavirtaistamisessa voidaan hyödyntää samoja menetelmiä ja keinoja, joita käyte-
tään, kun valtavirtaistetaan sukupuolinäkökulmaa osaksi päätöksentekoa ja asioiden 
valmistelua. Näin pyörää ei jouduta keksimään uudestaan. 

11.1 Miesten sisällyttämisen vaikutuksia

Miesten sisällyttäminen tasa-arvopolitiikan ytimeen, tai miesten integrointi tasa-ar-
vopolitiikkaan, sekä huomion kohteena että toimijoina vaikuttaa siihen mitä tehdään, 
siihen miten se tehdään, ja siihen miksi se tehdään. 

Miesten sisällyttäminen tasa-arvopolitiikkaan vahvistaa miehiin liittyvien toi-
menpiteiden aloittamista ja toteuttamista. Sellaiset teemat, jotka ovat ongelmalli-
sia erityisesti miehille nousevat keskeisempään osaan tasa-arvopolitiikassa. Yksi 
keskeisistä tämänkaltaisista teemoista on lasten huoltajuuteen erotilanteissa liitty-
vät kysymykset lainsäädännöstä viranomaismenettelyihin. Tämä on alue, jossa Suo-
messa ja muissa länsimaissa on esitetty, että miehet saattavat kokea sukupuolestaan 
johtuvaa syrjintää (esimerkiksi Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta 2005). Tämänkal-
taisten, tasa-arvopolitiikalle verrattain uusien aihekokonaisuuksien tarkastelussa on 
tärkeätä tarkastella kysymystä molempien sukupuolten kannalta, jotta ratkaisemalla 
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erityisesti toista sukupuolta koskettavaa ongelmaa ei samalla pahenneta jotain toista 
sukupuolta koskettavaa ongelmaa.

Lisäksi miesten integroiminen tasa-arvopolitiikkaan vahvistaa sellaisten 
toimenpiteiden toteuttamista, jotka olennaisesti liittyvät miehiin, mutta joita 
ei useinkaan mielletä ongelmiksi miehille. Esimerkkinä tästä voi pitää prostituu-
tion asiakkuuden vähentämiseen pyrkiviä toimenpiteitä. Koska prostituution asiak-
kuus on selkeästi yleisempää miesten kuin naisten keskuudessa, on olennainen väline 
prostituutiosta koituvien haittojen vähentämiseksi miesten toiminnan muuttaminen. 

Kolmanneksi miesten integroiminen vahvistaa sellaisten toimenpiteiden to-
teuttamista, joissa miesten ja naisten tilanteiden keskinäisiin yhteyksiin kiinni-
tetään huomiota. Esimerkkinä tämänkaltaisesta toimenpiteestä on pojille ja nuoril-
le miehille suunnattu seksuaalivalistus, erityisesti sukupuolitautien ehkäisyn saralla. 
Usein sukupuolitautien ja ei-toivottujen raskauksien ehkäisyssä on keskitytty erityises-
ti tyttöihin, mutta luonnollisesti myös miehet ovat osallisina tilanteissa, joissa sukupuo-
litauteja leviää ja raskauksia käynnistyy. Tämän vuoksi on olennaista kiinnittää huomio 
myös miehiin tässä kysymyksessä.

Miesten integroiminen tasa-arvopolitiikkaan vaikuttaa myös siihen, miten tätä 
politiikkaa tehdään. Kuten aiemmin todettiin, yksi keskeinen seuraus miesten osal-
listumisesta tasa-arvosta käytävään keskusteluun on tämän keskustelun mahdollinen 
rikastuminen näkökulmilla, jotka valottavat sitä, miltä eri tilanteet näyttävät miesten 
näkökulmista. Koska ei ole olemassa yhtä ainoata miesten näkökulmaa tai miesten ti-
lannetta, vaikuttaa tämä siihen, että miesten tilanteiden moninaisuus voidaan parem-
min ottaa huomioon valmisteltaessa erilaisia toimenpiteitä. Samalla helpottuu sen nä-
keminen, miten jokin tilanne voitaisiin ratkaista tavalla, joka näyttäytyy myönteisenä 
niin naisille kuin miehillekin. 

Miesten integroiminen tasa-arvopolitiikkaan vaikuttaa käsitykseen siitä, mistä su-
kupuolten välisen tasa-arvon tavoittelemisessa on kysymys eli ajatukseen siitä, miksi 
tasa-arvopolitiikkaa tehdään. Miesten hyvinvoinnin ja elämänlaadun kohentaminen 
nousee aiempaa keskeisempään asemaan. Miesten integroiminen vahvistaa käsitys-
tä siitä, että tasa-arvopolitiikassa on kyse tasapuolisemman ja vähemmän rajoittavan 
sukupuolijärjestelmän rakentamisesta. Vastaavasti käsitys siitä, että kyse on naisten 
vapauttamisesta miesten luomista ja ylläpitämistä normeista heikentyy. Vaikka suku-
puolijärjestelmä suosiikin usein miehiä enemmän kuin naisia, on tasa-arvoisempi su-
kupuolijärjestelmä hyväksi myös miehille. Miesten integroiminen nostaa esiin erityi-
sesti miehiä rajoittavia sukupuolijärjestelmän piirteitä. 

Tavoitetta sisällyttää miehet osaksi tasa-arvopolitiikan ydinaluetta voidaan lähen-
tyä viidellä keinolla. 

Lisätään miehiin kohdistuvia tai miehiin suunnattuja tasa-arvopoliittisia toi-
menpiteitä.

1)
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Lisätään miesten osallistumista tasa-arvopoliittiseen keskusteluun. 
Huomioidaan miehet tasa-arvopoliittisessa retoriikassa.
Syvennetään miehiä ja tasa-arvoa koskevaa asiantuntemusta. 
Tuetaan sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ja korostetaan, että valta-
virtaistamisessa on kysymys naisten lisäksi myös miehistä. 

12 Lisätään miehiin kohdistuvia toimenpiteitä ja hankkeita

Keskeisin keino saada miehet osaksi tasa-arvopolitiikan ydintä on lisätä miehiin 
kohdistuvia tasa-arvopoliittisia toimenpiteitä ja hankkeita. Yleisin temaattinen 
alue, jota toistaiseksi selkeästi miehiin kohdennetut tasa-arvopoliittiset toimenpiteet 
ovat koskeneet, on isyyden vahvistaminen. Ei kuitenkaan ole mitään erityistä syytä, 
miksei miehiin kohdistettuja toimenpiteitä tulisi olla monilla muillakin temaattisilla 
alueilla. Toimenpiteitä olisi hyvä olla niillä alueilla, joilla hallituksella on tasa-arvon 
edistämiseen tarkoitettuja kirjauksia. Kaikkien tasa-arvopoliittisten kysymysten ja 
monien toistaiseksi tasa-arvopoliittisen käsittelyn ulkopuolelle jääneiden kysymys-
ten kohdalla voidaan kysyä: ”Miten tämä asia liittyy miehiin?” Asiakirjan luvussa 
neljä tämä kysymys todettiin miesnäkökulman avainkysymykseksi.  

Asiakirjan alussa esiteltiin miehiä ja tasa-arvoa koskevia keskeisiä periaatteita. 
Nämä periaatteet ovat: 

Miesten parissa tehtävässä tasa-arvotyössä huomioidaan yleinen sukupuolten 
välisen tasa-arvon tilanne. 
Korostetaan niitä hyötyjä, joita miehille ja pojille koituu sukupuolten välises-
tä tasa-arvosta.
Tunnustetaan miesten ja poikien hyvinvoinnin lisääminen hyväksytyksi tasa-
arvon edistämisen tavoitteeksi.
Tunnistetaan miesten [ja naisten] tilanteiden ja olosuhteiden monimuotoi-
suus.

Mainitut periaatteet on tärkeätä ottaa huomioon valmisteltaessa miehiin ja tasa-ar-
voon kohdistuvia toimenpiteitä. 

Miehiin kohdistuvat tasa-arvopoliittiset toimenpiteet eivät vaikutuksiltaan 
saa huonontaa naisten asemaa. Sukupuolten välisen tasa-arvon yleinen tilanne edel-
lyttää, että kaikilla sukupuolten välistä tasa-arvoa lisäävillä toimenpiteillä on myön-
teinen tai neutraali vaikutus naisten asemaan. Esimerkiksi miesten vanhempainvapai-
den pitämiseen kannustavien säädösten ei tulisi syrjiä naisia. Syrjintää ei kuitenkaan 
ole pelkästään isille korvamerkitty vanhempainvapaa, jonka eräs tavoite on parantaa 
naisten työmarkkina-asemaa. Miesten parissa tehtävän työn (kuten väkivaltaa tehnei-
den miesten hoito-ohjelmat) resursointi ei saisi kilpailla samoista resursseista naisten 
parissa tehtävän työn kanssa (kuten naisten turvakodit). 

2)
3)
4)
5)

1)

2)

3)

4)
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12.1 Priorisointijännitteen ratkaisuksi kaikki voittavat -näkökulma

Asiakirjan alussa mainittiin kaksi näkökulmaa miehiin ja tasa-arvoon: tasa-arvo tar-
vitsee miehiä ja miehet tarvitsevat tasa-arvoa. Näiden kahden näkökulman välinen 
priorisointi mainittiin edellisessä osassa yhdeksi keskeiseksi miehiä ja tasa-arvoa 
koskevaksi haasteeksi. On tärkeätä, että erityisesti miehiin kohdennetut hankkeet 
eivät kokonaisuutena painota yksinomaan vain toista näistä näkökulmista. Miehiin 
kohdistettujen yksittäisten tasa-arvopoliittisten toimenpiteiden päätavoite voi 
olla naisten aseman parantaminen tai miesten aseman parantaminen. 

Usein ongelmallisena pidetty tilanne tulkitaan tilanteeksi, jossa toinen sukupuoli 
on voittaja ja toinen häviäjä. Tällöin tilanteen asetelma näyttäytyy sukupuolten väli-
senä konfl iktina, jonka ratkaisu edellyttää toiselle sukupuolelle toisen kustannuksel-
la annettuja myönnytyksiä. Vastakkainasettelu hidastaa muutosta tasa-arvoisempaan 
suuntaan ja vähentää muutoksessa etuja ja asemia menettävien tahojen kiinnostusta 
osallistua muutoksen aikaan saamiseen. Miesten naisia vähäisempää osallistumista 
sukupuolten väliseen tasa-arvon edistämiseen on osaltaan selitetty tämänkaltaisella 
selitysmallilla. 

Esimerkiksi miesten naisiin kohdistaman väkivallan vastainen työ kohtaa usein 
voimakasta kritiikkiä, joka tulee selkeän voittopuolisesti miesten taholta (Wetterberg 
2002). Kritiikin ytimenä Suomessa vaikuttaa olevan tulkinta siitä, että naisiin kohdis-
tuvan väkivallan vastainen työ suuntautuu miehiä vastaan. Ongelmallisena pidetyn 
tilanteen käsitteellistäminen kaikille haitalliseksi rakenteelliseksi ongelmaksi, jossa 
ei ole selkeitä voittajia vaikuttaa hedelmälliseltä keinolta motivoida kaikki asianosai-
set mukaan tilanteen muuttamiseen. Tämä saattaa edellyttää ongelmanasettelun kes-
kipisteen muuttamista. 

Tasa-arvo-ongelmat on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä käsitteellistä-
mään siten, että niiden ratkaisusta hyötyvät naiset ja miehet. Kun tilanteen muut-
tuminen tasa-arvoisempaan suuntaan tarkoittaa sitä, että kaikki voittavat, on helpom-
paa saada riittävän laaja-alaista ja voimakasta tukea muutoksen aikaansaamiseksi. 
Tämän asiakirjan tematiikan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että olisi tarkasteltava, 
millä tavoin tasa-arvopoliittiset toimenpiteet hyödyttävät miehiä silloinkin, kun nii-
den ensisijainen tavoite on naisten aseman parantaminen. Vastaavasti, miesten ko-
kemia ongelmia on hyvä pyrkiä ratkaisemaan niin, että ne hyödyttävät myös naisia. 
Miesten kokemien ongelmien vähentäminen voi olla esimerkiksi jonkin suuremman 
kokonaisuuden, kuten sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen, osa-alue.  

Miehiin kohdistetut tasa-arvopoliittiset hankkeet voivat olla läheisessä tai 
etäisemmässä yhteydessä tasa-arvopolitiikan ydinalueeseen, naisten työmark-
kina-asemaan. Miehet ovat avainroolissa monilla tasa-arvopolitiikan ydinalueilla. 
Miesten tilanteella ja toiminnalla on vaikutuksia naisten asemaan. Jo aiemmin mai-
nittiin työn ja perheen yhteensovittaminen ja miesten aktiivisen vanhemmuuden vah-



63

vistamisen vaikutukset naisten työmarkkina-asemaan. Mutta myös muilla naisten 
työmarkkina-asemaan liittyvillä alueilla miehet ovat avainroolissa. Usein tieto mies-
ten vahvasta yhteydestä johonkin kysymykseen ei kuitenkaan näy käytännön toimen-
piteiden suuntaamisessa. Yksi selkeimmistä esimerkeistä koskee segregaatiota, työ-
markkinoiden ja kouluttautumisen jakautumista nais- ja miesvaltaisiin ammatteihin 
ja aloihin (ks. esimerkki). 

Esimerkki
Miehet ja segregaation purkaminen

Työmarkkinoiden ja kouluttautumisen jakautumista nais- ja miesvaltai-
siin ammatteihin ja aloihin voidaan vähentää kahdella tavalla: lisäämäl-
lä naisia miesvaltaisilla aloille ja lisäämällä miehiä naisvaltaisille aloil-
le. Tämän itsestään selvyyden edessä on yllättävää todeta, että näistä 
keinoista vain toista on käytetty laajasti. Työelämän tasa-arvoon liittyviä 
hankkeita kartoittaneen hankkeen mukaan (Brunila, Heikkinen ja Hyn-
ninen 2005) selkeä enemmistö Suomessa tehdyistä segregaation pur-
kamiseen keskittyneistä hankkeista keskittyi naisten kannustamiseen 
miesvaltaisille aloille. Segregaation purkamisen toiseen puoleen, mies-
ten kannustamiseen naisvaltaisille aloille kouluttautumiseen ja näille 
aloille jäämiseen, on kiinnitetty huomattavasti vähemmän huomiota. 
Tutkimuksia tai selvityksiä niistä syistä, jotka ovat miesten ja poikien 
ammatinvalintojen takana tai keinoista miesten kannustamiseksi nais-
valtaisille aloille on Suomessa tehty erittäin vähän. Vastaava tilanne vai-

kuttaa vallitsevan myös muissa Euroopan unionin jäsenmaissa. 
Positiivisena esimerkkinä voi mainita Britannian tasa-arvotoimikunnan 
tekemän selvityksen (Equal Opportunities Commission 2005), jossa tar-
kasteltiin ammatillista segregaatiota ja esitettiin keinoja sen purkami-
seksi neljällä miesvaltaisella alalla ja yhdellä naisvaltaisella alalla. Han-
ketta voi pitää erityisen myönteisenä esimerkkinä siksi, että siinä ei pa-
neuduttu erikseen naisiin tai erikseen miehiin vaan naisiin ja miehiin. 
Tämänkaltainen lähestymistapa ei jätä kumpaakaan sukupuolta toisen 
varjoon ja monet naisten kohdalla sopivat suositukset ovat sovellettavis-

sa myös miesten kohdalla.  

Enemmistö tasa-arvon kannalta merkittävistä teemoista, joissa miehet ovat kes-
keisessä roolissa, ovat lähempänä yksityistä kuin julkista elämänpiiriä. Tällöin 
on luontevaa, että miehiin ja tasa-arvoon keskittyvä toimenpide kohdistuisi yksityi-
seen elämänpiiriin. 

Miehiin kohdistettujen tasa-arvopoliittisten toimenpiteiden kohderyhmä voi 
olla pelkkien miesten lisäksi miehet sekä naiset. Miehiin kohdistettujen tasa-arvo-
poliittisten hankkeiden lisääminen ei tarkoita sitä, etteivätkö samat hankkeet voisi 
kohdistua myös naisiin. Kansainvälisessä miehiä ja tasa-arvoa käsittelevässä kirjal-
lisuudessa on 2000-luvulla yleisesti suositeltu miesten ja naisten käsittelemistä yh-
dessä. Tällöin huomio ei keskity pelkästään naisiin tai miehiin vaan myös naisten ja 
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miesten välisiin suhteisiin ja siihen, miten miesten tilanne ja toiminta vaikuttaa nais-
ten asemaan ja päinvastoin. (ks. Connell 2003.) 

On mahdollista, että joitakin miehiin liittyviä tasa-arvokysymyksiä ei vielä 
ole tunnistettu tasa-arvokysymyksiksi. Esimerkiksi monien syrjäytymistä kuvaa-
vien tunnuslukujen kohdalla miesten asema on naisten asemaa heikompi. On mah-
dollista, että näiden tunnuslukujen takaa löytyy tasa-arvo-ongelmia, esimerkiksi su-
kupuoliperustaista syrjintää. On kuitenkin tärkeätä, että syrjäytymistä ja syrjintää ei 
sekoiteta keskenään: syrjäytymisen taustalla ei automaattisesti ole syrjintää. Lisäksi 
miesten sukupuolierityisten tarpeiden vähäinen huomioiminen eri palveluissa voi-
daan, tilanteesta riippuen, tulkita tasa-arvo-ongelmaksi. Paras lääke tähän on luul-
tavasti sukupuolivaikutusten arviointi, jolla voidaan samalla kertaa kartoittaa myös 
puutteita naisten sukupuolierityisiin tarpeisiin vastaamisessa. 

13 Vahvistetaan miesten osallistumista tasa-arvokeskusteluun

Edellisessä osassa todettiin yhdeksi keskeiseksi haasteeksi lisätä tasa-arvopoliittiseen 
keskusteluun osallistuvien miesten määrää. Miesten tasa-arvopoliittiseen keskus-
teluun osallistumisen vahvistamiseen on useita keinoja. Tässä luvussa käsitellään 
joitakin keinoja vahvistaa miesten osallistumista tasa-arvopoliittiseen asiantuntija-
keskusteluun. Seuraavassa luvussa käsitellään miesten huomioimista tasa-arvoreto-
riikassa, mikä osaltaan kutsuu miehiä osallistumaan tasa-arvopoliittiseen keskuste-
luun.

13.1 Toimintakäytäntöjen muuttaminen miehiä mukaan ottavampaan 
suuntaan

Tässä keskitytään asiantuntijatason osallistumisen vahvistamiseen, koska sitä kos-
kevat vaikutusmahdollisuudet ovat helpoimmin toteutettavissa. Tasa-arvopoliittiseen 
keskusteluun osallistumisen muotoja ovat mm. lausuntojen antaminen, seminaarei-
hin ja foorumeihin osallistuminen, erityisjärjestönä toimiminen ja asiantuntijaroolis-
sa toimiminen erilaisissa työryhmissä. 

13.2 Lausuntopyynnöt myös miesjärjestöille

Sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyviä asioita koskevia lausuntopyyntöjä lähe-
tettäessä lausuntopyynnöt lähetetään lähes poikkeuksetta keskeisimmille naisjärjes-
töille, jotka tehtävänsä mukaisesti arvioivat asiaa erityisesti naisten kannalta. Lau-
suntopyyntöjä lähetettäessä on tärkeätä varmistaa, että mielipidettä kysytään 
naisjärjestöjen lisäksi myös tahoilta, joiden tehtävänä on miettiä asioita siltä 
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kannalta, miten ne liittyvät miehiin. Tämä on perusteltua, koska tasa-arvokysy-
mykset koskevat naisten lisäksi myös miehiä. 

Haasteena on, että Suomessa ei vielä ole naisjärjestöjen kaltaista vakiintunutta 
miesjärjestöjen joukkoa, joilla olisi pitkä historia takanaan. Toistaiseksi ainoa mies-
näkökulmasta asioita tarkasteleva ns. yleisjärjestö on Miessakit ry. Myös Helsingis-
sä toimiva Miesten kriisikeskus voi mahdollisesti tuoda lisänäkökulmia moniinkin 
tasa-arvon kannalta tärkeisiin teemoihin. Lisäksi Suomessa on useita pienemmän 
mittakaavan miesjärjestöjä (kuten Profeministimiehet ry) tai tahoja, joilla on asian-
tuntemusta johonkin yksittäiseen tematiikkaan liittyen. Erityisesti parisuhdeväkival-
taa tehneiden miesten auttamiseen liittyvää asiantuntemusta on Suomessa useallakin 
paikkakunnalla. Potentiaalisten miesnäkökulmasta lausuntonsa antavien tahojen vä-
häisyyden vuoksi on olemassa riski, että tulkitaan jonkun tahon voivan lausunnollaan 
edustaa kaikkien miesten mielipiteitä. Tämänkaltainen tulkinta olisi harhaanjohtava. 

13.3 Seminaareihin kutsuttava miehiä

Tasa-arvoa käsittelevien seminaarien ja tilaisuuksien puhujat ja yleisö ovat useimmi-
ten selkeän naisenemmistöisiä. Asiaan vaikuttavat monet tekijät, mutta oma osuuten-
sa on sillä, jos jo kutsuttavien joukko on selkeän naisvoittoinen. Koska miehiä su-
kupuolinäkökulmasta käsittelevä asiantuntemus on ohutta ja hajanaista ja tasa-arvoa 
käsittelevät organisaatiot ja ryhmät ovat usein jäsenistöltään selkeän naisvoittoisia, 
on ”tasa-arvosta kiinnostuneille” tai ”tasa-arvon parissa työskenteleville” suunnat-
tu kutsu käytännössä suunnattu lähinnä naisille. Miesten osallistumisen lisääminen 
edellyttää kutsujen osoittamista myös tahoille, jotka eivät ensisijaisesti tarkastele asi-
oita tasa-arvonäkökulmasta. Järjestettäessä tasa-arvoa käsitteleviä tilaisuuksia, 
on syytä miettiä erikseen, mitä sellaisia organisaatioita voi kutsua, jotka lähet-
täisivät paikalle miespuolisen edustajan. Myös mahdollisuutta kerätä lista yksittäi-
sistä tasa-arvon edistämisestä kiinnostuneista miespuolisista asiantuntijoista on syytä 
harkita. Järjestettäessä tilaisuuksien ohjelmaa on hyvä pyrkiä puhujien tasaiseen su-
kupuolijakaumaan. 

Oma mahdollisuutensa miesten osallistumisen lisäämiseen on järjestää vain mie-
hille tarkoitettuja seminaareja tai muita tilaisuuksia, jotka käsittelevät sukupuolten 
välistä tasa-arvoa. Tämänkaltaisia hankkeita on jo toteutettu mm. Islannissa hyvällä 
menestyksellä. 

13.4 Miesten käyttäminen virallisina ja epävirallisina asiantuntijoina

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta on yksi keskeisistä tasa-arvoalan asiantuntijafoo-
rumeista. Sen jäsenet koostuvat pääosin poliitikoista, mutta pysyvinä asiantuntija-
jäseninä on myös kahden naisjärjestön edustajia. Miesjärjestöjen edustusta neuvot-
telukunnassa on ollut neuvottelukunnan alaisessa miesjaostossa. Olisi harkittava 
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merkittävimmän miesjärjestön edustaja ottamista Tasa-arvoasiain neuvottelu-
kunnan asiantuntijajäseneksi. 

Asiantuntijavaikuttamista tapahtuu paljon myös epävirallisten verkostojen kaut-
ta. Epävirallisessa tasa-arvoa koskevassa asiantuntijavuorovaikutuksessa on tärkeätä 
luoda verkostoja myös miespuolisiin asiantuntijoihin. Miehiä koskeva asiantuntemus 
on Suomessa hajautunutta, joten miehiä sukupuolinäkökulmasta tarkastelevia asian-
tuntijoita voidaan joutua etsimään. Joissakin Pohjoismaissa tämänkaltaisista asian-
tuntijoista on luotu epävirallisia listoja, ja listoilla mainituilta henkilöiltä on pyydet-
ty apua eri kysymyksissä. Paras sijoitustapa miehiä koskevien asiantuntijoiden listan 
keräämiseen on Minna-tietopalvelu, koska siihen on jo rakennettu asiantuntijatieto-
pankki. 

14 Huomioidaan miehet tasa-arvoretoriikassa

Oma osuutensa miesten osallistumisen lisäämisessä on sillä, millä tavoin (jos ollen-
kaan) miehistä puhutaan tasa-arvoa koskevassa tekstissä, kuten erilaisissa ohjelmis-
sa, julkaisuissa ja puheissa. Jos miehistä ei puhuta ollenkaan, viestitetään samalla, et-
tä tasa-arvo ei kosketa miehiä lainkaan. Toisaalta hyvin yksipuolinen kuva miehistä 
tai naisista ei vastaa todellisuuden moninaisuutta ja saattaa herättää voimakastakin 
vastustusta, jos tämän yksipuolisen kuvan tulkitaan olevan selkeän negatiivinen. 

Miehiä ja tasa-arvoa käsittelevässä kirjallisuudessa on vähitellen alkanut syntyä 
oma asiantuntemuksen alansa, jonka keskiössä on kysymys siitä, miten saada miehiä 
mukaan tasa-arvotyöhön ja tasa-arvon edistämiseen (lähdeviitteistä ks. alaviite 1, lu-
vussa 4). Tässä ei referoida mainittua kirjallisuutta, vaan mainitaan kolme keskeistä 
seikkaa. 

Miehet ovat olennainen yleisö tasa-arvoa koskevalle puheelle.
Miehet ovat moninaisissa tilanteissa suhteessa kaikkiin tasa-arvokysymyksiin.
On tunnistettu joitakin keinoja vastata miesten vastustukseen ja kritiikkiin 
tasa-arvon edistämistyötä kohtaan. 

14.1 Miehet ovat olennainen yleisö tasa-arvoa koskevalla puheelle 

Kaikkein tärkein retoriikkaa koskeva huomio on, että miehet ovat olennainen yleisö 
tasa-arvoa koskevalle puheelle. Vähintäänkin yleisesti suurelle yleisölle kohden-
nettu tasa-arvopuhe on syytä rakentaa siten, että se puhuttelee myös miehiä. Teksti 
on rakennettava niin, että miehet kokevat sitä lukiessaan sen koskettavan myös itse-
ään. Miehiä on usein asemissa, joiden haltijoilla on vaikutusta siihen, kuinka hyvin 
tasa-arvoaloitteet edistyvät. Erityisesti lainsäädäntöä koskevassa tasa-arvopuheessa 
on suureksi avuksi, jos ongelmanasettelu saadaan määriteltyä sellaiseksi, että kysy-

•
•
•
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mys ei muutu naiset vastaan miehet -tilanteeksi, kuten esimerkiksi suuriakin tunteita 
herättäneessä prostituution asiakkuuden kriminalisointi -keskustelussa kävi vuosina 
2005 ja 2006. 

14.2 Miesten tilanteiden moninaisuus on tärkeätä huomioida

Miehet ovat moninaisissa tilanteissa ja asemissa suhteessa kaikkiin tasa-arvokysy-
myksiin. Miehistä puhuminen kovin stereotyyppisessä tai yksipuolisessa valossa si-
vuuttaa tämän tosiseikan. Esimerkiksi miesten tuntemiinsa naisiin kohdistaman vä-
kivallan yhteydessä puhutaan usein miehistä ainoastaan väkivallan tekijän roolissa. 
Tämä saattaa johtaa tulkintaan, että haluttaisiin viestiä, että kaikki miehet ovat väki-
valtaisia, mikä on ollut yksi keskeinen kritiikki naisiin kohdistuvan väkivallan vas-
taisen työn historiassa. Miehet ovat kuitenkin monissa muissakin rooleissa suhtees-
sa naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Miehet ovat uhrien läheisiä (esimerkiksi uhrien 
vanhempia tai lapsia), ilmiötä sivusta seuraavia kansalaisia, asian kanssa ammattinsa 
puolesta tekemisissä olevia (poliiseja, lääkäreitä), mutta myös vastaavankaltaisen vä-
kivallan uhreja. Miesten tilanteiden moninaisuuden huomioiminen antaa miehil-
le enemmän mahdollisia lähestymiskulmia kyseiseen kysymykseen ja avaa siten 
miehille sisääntuloväyliä tasa-arvokeskusteluun. Tämä on erityisen tärkeä huo-
mio kysymyksissä, joissa ongelman olemassa olo voidaan tulkita (joidenkin) miesten 
käyttäytymisestä johtuvaksi. 

14.3 Osoitetaan miesten hyötyvän tasa-arvosta

On ensiarvoisen tärkeätä korostaa niitä hyötyjä, joita miehille koituu sukupuolten 
välisen tasa-arvon edistämiseen tarkoitetuista toimenpiteistä. Miehet eivät hyödy 
pelkästään erityisesti miesten aseman parantamiseen tarkoitetuista toimenpiteistä. Toi-
menpiteet, joita on perusteltu ja jotka on suunniteltu erityisesti parantamaan naisten 
asemaa hyödyttävät usein myös monia miehiä. Selkeimpänä esimerkkinä tästä on laki 
sukupuolten välisestä tasa-arvosta, joka suojaa myös miehiä sukupuoleen perustuval-
ta syrjinnältä. Niin sanotusti naisten asioina pidetyt kysymykset, kuten työn ja perheen 
yhteensovittamisen edistäminen ja seksuaalinen häirintä, koskevat myös miehiä (esi-
merkiksi häirinnän uhreina). Tämä on hyvin merkittävää sen vuoksi, että paras mies-
ten etu jossain kysymyksessä saatetaan saavuttaa keinoilla, jotka on suunniteltu ennen 
kaikkea naisten aseman parantamiseksi. Tämä perustuu siihen, että monet miehet ovat 
vastaavassa tilanteessa kuin ne naiset, joita ajatellen kyseinen keino on suunniteltu. 

Vaikka naisiakin on ollut tasa-arvotyön vastustajien joukossa, ovat merkittävim-
mät vastustajat olleet miehiä. Miesten vastustusta on tutkinut mm. ruotsalainen Ingrid 
Pincus (1997), ja keinoja sen voittamiseen on pyritty kehittämään miehiä ja tasa-arvoa 
koskevassa kehittyvässä käytännön menettelyjä koskevassa kirjallisuudessa (ks. alavii-
te 1, luvussa 4). 
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Tässä nostetaan esiin kaksi keskeistä vastustuksen vähentämiseen vaikuttavaa 
keinoa. Ensinnäkin miehiä on hyvä lähestyä kumppaneina ongelman ratkaisulle, 
erityisesti kysymyksissä, joissa joidenkin miesten ongelmallinen käyttäytymi-
nen on avainasemassa (esimerkiksi parisuhdeväkivalta). Toinen hieman moni-
mutkaisempi keino liittyy miesten esiin nostamien ongelmien tai kritiikin kuuntelemi-
seen ja siihen reagoimiseen. Miesten esittämään kritiikkiä kannattaa kuunnella ja 
kritiikkiin liittyviä mahdollisia toimintaehdotuksia pyrkiä jalostamaan niin, että 
voidaan esittää parempia toimintaehdotuksia. Näin tulisi menetellä erityisesti sil-
loin, jos alkuperäiset toimintaehdotukset sisältäisivät elementtejä, jotka asettavat nais-
ten ja miesten edut vastakkain ja jos jalostetulla toimintaehdotuksella on alkuperäistä 
ehdotusta myönteisempi vaikutus naisten ja miesten asemaan. Alla jälkimmäistä keinoa 
on havainnollistettu esimerkin avulla.

Esimerkki
Huoltajuuspäätösten syrjinnän selvittämisestä erojen ennaltaehkäisyyn
Länsimaissa yksi yleisimmistä tai jopa yleisin niistä henkilökohtaisen 
elämän tapahtumista, jotka saavat miehet kiinnostumaan tasa-arvosta, 
on avioero ja lapsen lähihuoltajuuden menetys. On esitetty, että lasten 
lähihuoltajuus annetaan erossa useammin äidille kuin olisi tilanteita ob-
jektiivisesti arvioiden syytä tehdä. Syynä saattaisi olla miehiin huolta-
juusneuvotteluissa kohdistuva syrjintä. Tämän perusteella on vaadittu, 
että syrjinnän esiintymistä tulisi selvittää, (esim. Työelämä- ja tasa-ar-
vovaliokunta 2005) ja syrjintä tulisi poistaa. Ongelmana näyttäisi siis 
olevan mahdollinen syrjintä ja toimintaehdotus olisi syrjinnän poista-
minen, mikäli sitä esiintyy. Ongelman ja toimintaehdotuksen voi myös 
asettaa toisin tavalla, josta olisi enemmän hyötyä miehille mutta myös 

naisille. 
Ensinnäkin, ongelmia voi nähdä olevan kolme: 1) ero sinänsä on ihmisil-
le usein ei-toivottu tapahtuma; 2) toteutunut syrjintä on tasa-arvolain vas-
taista; 3) potentiaalinen etääntyminen lapsista eron seurauksena on ongel-
ma sinänsä, ja etääntyminen voi tapahtua, vaikka syrjintää ei olisi ollut-
kaan. Näistä ongelmista huoltajuuspäätösten tekemisen yhteydessä esiin-
tyvän syrjinnän vähentäminen vaikuttaisi lähinnä toiseen ja jonkin verran 
kolmanteen ongelmaan. Ainakin lyhyellä tähtäimellä voi pitää todennä-
köisenä, että riippumatta siitä, syrjitäänkö miehiä huoltajuuspäätöksiä teh-
täessä vai ei, olisi enemmistö lähihuoltajiksi nimetyistä jatkossakin naisia, 
koska naiset keskimäärin kantavat enemmän vastuuta lasten hoitamisesta 
(Melkas 2005; Niemi ja Pääkkönen 2001). Täten useimmat eronneet mie-
het joutuisivat jatkossakin asumaan erillään lapsistaan suurimman osan 

ajasta. 
Vaihtoehtoinen toimintamalli voisi olla esimerkiksi erojen ehkäisemi-
nen parisuhteita tukemalla sekä osallistuvan isyyden vahvistaminen. 
Näillä toimilla vähennettäisiin eroja, tehtäisiin syrjintää pitkällä täh-
täimellä vaikeammaksi ja vähennettäisiin riskiä lapsista etääntymiseen 
eron sattuessa. Lisäksi osallistuva isyys lisäisi todennäköisyyttä sille, 
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että lähihuoltajuus eron sattuessa annettaisiin miehelle. Yksi merkittä-
vistä avioerojen syistä vaikuttaisi olevan kodin ja lasten hoidon vas-
tuun epätasainen jakautuminen (Paajanen 2003), jonka erityisesti nai-
set kokevat ongelmaksi (Melkas 2005). Tällöin yksi merkittävä keino 
erojen ehkäisemiseksi, ja miesten aseman parantamiseksi olisi mies-
ten kodin- ja lastenhoidosta kantaman vastuun lisääminen. Myönteiset 
vaikutukset naisten, miesten ja lasten elämään olisivat luultavasti suu-
remmat kuin huoltajuuspäätöksien yhteydessä tapahtuvaan potentiaali-

seen miesten syrjintään puuttumisella. 

15 Syvennetään miehiä koskevaa asiantuntemusta

Jotta tasa-arvopolitiikassa voidaan tehdä pitkäjänteistä työtä miesten ja tasa-
arvon suhteen, tulisi nykyisen hallituskauden aikana miehiin ja tasa-arvoon 
kiinnitetyn erityishuomion olla tulevaisuudessa osa normaalia käytäntöä. Tämä 
edellyttää jonkinasteista institutionalisointia. 

15.1 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan miesjaoston panos ei ole riittävä

Miehiä ja tasa-arvoa on suomalaisen tasa-arvokoneiston osana käsitelty erityisesti 
tasa-arvoasiain neuvottelukunnan alaisessa miesjaostossa. Neuvottelukunnassa on 
yhtäjaksoisesti vuodesta 1988 toiminut miesjaosto, jonka toimikenttää laajennettiin 
vuonna 2003 mies- ja mediajaostoksi. Uusi jaosto on aina asetettu edellisen jaoston 
määräajan päätyttyä. Jaoston tehtävät ovat kautta sen olemassa olon liittyneet mies-
ten ja tasa-arvon suhteen eri puoliin. Keskeisimmässä roolissa jaoston työssä on ol-
lut isyyden vahvistaminen (Tasa-arvoasiain neuvottelukunta 2006). Miesjaosto oli 
tämän asiakirjan tekemiseen asti ollut ainoa taho Suomessa, joka on tuottanut erityi-
sesti miesten ja tasa-arvon suhteeseen tasa-arvopolitiikan näkökulmasta keskittyvän 
julkaisun, ”Miesnäkökulmia tasa-arvoon” (Kempe 2000). Julkaisussa on keskitytty 
yksittäisiin aihealueisiin ja miesten ja tasa-arvon suhdetta kokonaisuutena on käsitel-
ty suppeasti. 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan rooli neuvoa antavana elimenä ei kuitenkaan 
yksin riitä takaamaan sitä, että miehiä ja tasa-arvoa käsiteltäisiin suomalaisen tasa-
arvopolitiikan ytimessä. Olennaisin rooli on saada miehet ja tasa-arvo vahvasti mu-
kaan siihen tasa-arvokoneiston osaan, joka valmistelee hallituksen tasa-arvopolitiik-
kaa. Vuodesta 2001 lähtien tämä on ollut sosiaali- ja terveysministeriöön sijoitettu 
tasa-arvoyksikkö. 
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15.2 Miehet ja tasa-arvo -tematiikan vakiinnuttaminen osaksi kansallisen 
tasa-arvopolitiikan valmistelua

Institutionalisoinnille on kolme erilaista mallia, vahvemmasta institutionalisoinnis-
ta heikompaan. Voidaan perustaa erillinen miehiä ja tasa-arvoa käsittelevä yksikkö, 
kuten Itävallassa on tehty. Toisena vaihtoehtona voidaan jatkaa tällä hallituskaudel-
la vallinnutta linjaa, jossa miehiä ja tasa-arvoa koskeva työ on yleisesti yhden virka-
miehen vastuulla, mutta erityiskysymyksissä kunkin kysymyksen erityisasiantunti-
jan vastuulla. Kolmas ja heikoin vaihtoehto on sisällyttää tasa-arvon miesnäkökulma 
kaikkien tasa-arvopolitiikkaa valmistelevien virkamiesten tehtäviin eli eräänlainen 
valtavirtaistamislinja. 

Näistä kolmesta vaihtoehdosta keskimmäinen on suositeltavin. Ensimmäisellä 
vaihtoehdolla on kolme keskeistä ongelmaa: Ensinnäkin, se edellyttäisi suuria re-
sursseja. Toiseksi, erillinen miehiä ja tasa-arvoa käsittelevä yksikkö uhkaisi jäädä 
erilliseksi ja muusta tasa-arvopolitiikasta irralliseksi kokonaisuudeksi, mikä olisi 
vastoin tärkeintä strategista tavoitetta, miehet ja tasa-arvo -kokonaisuuden sisällyt-
tämistä osaksi tasa-arvopolitiikan ydinaluetta. Tällöin miesyksikkö olisi potentiaali-
sessa kilpailutilanteessa sosiaali- ja terveysministeriöön sijoitetun tasa-arvoyksikön 
kanssa ja yksiköiden työt jäisivät helposti erilleen, jolloin synergiaetuja jäisi saavut-
tamatta. Useat nais- tai mieskysymykset eivät ole vain nais- tai mieskysymyksiä vaan 
koskevat naisia ja miehiä yhtäaikaisesti, vaikkakin mahdollisesti eri tavoin. Hyvä lä-
hestymiskulma sukupuolten välisen tasa-arvon kysymyksiin on sellainen, jossa tar-
kastellaan naisia ja miehiä eikä naisia tai miehiä. Kolmanneksi, miehiä ja tasa-arvoa 
käsittelevä yksikkö olisi luultavasti hierarkkisesti alemassa asemassa, jolloin sen si-
joittaminen erilleen tasa-arvoyksiköstä saattaisi marginalisoida miehiä ja tasa-arvoa 
käsittelevän yksikön työn kansallisessa ja kansainvälisessä tasa-arvotyössä.

Toinen vaihtoehto, erillisen miehiä ja tasa-arvoa päätehtävänään käsittelevän vir-
kamiehen sijoittaminen tasa-arvoyksikköön olisi parempi vaihtoehto. Tämä vaihto-
ehto on resurssitarpeiltaan edellistä selkeästi vähäisempi ja tarjoaa parhaan mahdolli-
sen synergiahyödyn. Samalla se mahdollistaa sen, että miehiä ja tasa-arvoa koskevia 
näkökulmia voidaan tehokkaammin sisällyttää kaikkeen tasa-arvopolitiikan valmis-
teluun. Erillinen panostaminen ja vastuuhenkilön nimeäminen on välttämätöntä sen 
vuoksi, että alue kokonaisuutena on uusi ja edellyttää edelleen kehittämistä, verkos-
tojen rakentamista ja näkökulmien selkiyttämistä, johon tarvitaan vastuuvirkamies, 
jolle asiakokonaisuus kuuluu. 

Kolmas vaihtoehto, tematiikan sisällyttäminen osaksi kaikkien yhteistä vastuuta, 
on liian kevyt vaihtoehto. Siinä tematiikka uhkaisi jäädä muiden asioiden varjoon. 
Uutena asiana miehet ja tasa-arvo -tematiikkaan täytyy kiinnittää erityistä huomiota. 
Ennen kuin se voidaan kunnolla ottaa huomioon, täytyy rakentaa ymmärrystä siitä, 
mistä on kyse. Paras vaihtoehto varmistaa miehet ja tasa-arvo -tematiikan jat-
kuvuus ja kehittyminen on nimetä sille jatkossakin vastuuvirkamies. Kun tee-
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maa koskeva työ on kehittynyt pidemmälle, voidaan arvioida onko tarvetta laajentaa 
panostusta tai pyrkiä sisällyttämään se osaksi sukupuolinäkökulman valtavirtaista-
mista.  

15.3 Miehiä ja tasa-arvoa koskevan ammatillisen asiantuntemuksen 
syventäminen

Edellisessä osassa todettiin, että miehiä koskeva asiantuntemus on Suomessa ohut-
ta ja hajanaista. Miehet ja tasa-arvo -tematiikan saaminen osaksi tasa-arvopolitiikan 
ydinaluetta edellyttää miehiä koskevan asiantuntemuksen syventämistä. Asiantunte-
muksen syventämiseksi tarvitaan tukea tutkimukselle, jossa miehiä tarkastellaan su-
kupuolinäkökulmasta, ns. miestutkimukselle. Yksi tärkeimmistä keinoista tukea 
miehiä koskevan asiantuntemuksen syventymistä ja laajentumista Suomessa on 
tukea rahallisesti miestutkimusta ja naistutkimusta, jossa tutkitaan myös mie-
hiä. 

Oma vaikutuksensa olisi myös käytännön työtä tekevien ns. mieskysymysten 
asiantuntijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen vahvistaminen. Ulkomailla on ke-
hittymässä miehiä koskevan asiantuntemuksen verkostoja ja ammatillisia käytäntö-
jä miesten kanssa työskentelemiseen. Ulkomaisen keskustelun ja asiantuntemuksen 
saamiseksi Suomeen on tarvetta. Suomeen tarvittaisiin säännöllisesti, esimerkik-
si kerran vuodessa, kokoontuva foorumi, jossa eri aloilla toimivat miesten parissa 
ammatikseen työskentelevät ja mieskysymysten asiantuntijat voisivat verkostoitua 
ja vaihtaa kokemuksia ja näkemyksiä. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan yhteydessä 
toiminut miesjaosto on ollut tämänkaltaisen foorumin esiaste, mutta se ei ole toistai-
seksi koonnut laajaa asiantuntijoiden joukkoa keskustelemaan miesten kanssa työs-
kentelemisestä eri aloilla. 

15.4 Rahallista tukea miesjärjestöille

Tasa-arvopolitiikka on alue, jossa kansalaisjärjestöillä on perinteisesti ollut merkit-
tävä rooli asiantuntijoina ja näkökulmien esiin nostajina. Keskeiset tasa-arvopolitii-
kassa vaikuttaneet kansalaisjärjestöt ovat olleet naisjärjestöjä, eli järjestöjä, joiden 
jäsenet, johto ja henkilökunta ovat selkeän naisenemmistöisiä ja joiden näkökulma 
tasa-arvokysymyksiin on naiskeskeinen. Miesjärjestöjen järjestökenttä on uusi. Mie-
hiä koskevan asiantuntemuksen ohuuden ja kapeuden vuoksi sekä miehiä sukupuoli-
näkökulmasta käsittelevän järjestökentän kehittymättömyyden vuoksi miehiin liitty-
vät näkökulmat jäävät tasa-arvopolitiikan valmistelussa helpommin huomiotta kuin 
naisiin liittyvät näkökulmat. On harkittava keinoja tukea rahallisesti tasa-arvoa 
edistäviä miesjärjestöjä osana tasa-arvoa edistävien järjestöjen tukemista. 

Yksi rahoitusvaihtoehto on raha-arpajaisten sekä erilaisten pelien tuottojen ja-
kaminen. Arpajaislain neljännen luvun 17 §:n mukaan ”Raha-arpajaisten sekä veik-
kaus- ja vedonlyöntipelien tuotto käytetään urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, 
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taiteen ja nuorisotyön edistämiseen. Tuoton jakamisesta näiden käyttötarkoitusten 
kesken säädetään erikseen lailla.” (Arpajaislaki 1047/2001). Tasa-arvoasiain neu-
vottelukunta on 1990-luvulla esittänyt, että arpajaisten ja pelien tuottoja jaettaisiin 
myös ihmisoikeus- ja tasa-arvotyön edistämiseen. Tätä kirjoitettaessa naisjärjestöt 
ovat saaneet vuosittain harkinnanvaraista rahallista tukea opetusministeriöltä. Tasa-
arvoasiain neuvottelukunnan aiempaa esitystä olisi syytä harkita uudelleen ja samalla 
myöntää tukea myös tasa-arvoa edistäville miesjärjestöille. 

16 Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen avainroolissa

Edellisessä osassa todettiin valtavirtaistamisen vahvistamisen olevan merkittävässä 
roolissa miehiin ja tasa-arvoon liittyviin haasteisiin vastaamisessa eri politiikkaloh-
koilla. Valtavirtaistamisen avulla miehet saadaan integroitua osaksi sukupuolinäkö-
kulmaa: samalla kun tarkastellaan asioita naisnäkökulmasta, voidaan tarkastella niitä 
miesnäkökulmasta. Toinen tärkeä peruste valtavirtaistamisen vahvistamiselle on, et-
tä valtavirtaistamisen seurauksena nousevat esille monet erityisesti miehiin liittyvät 
kysymykset. Useissa maissa valtavirtaistaminen on tarkoittanut käytännössä lähinnä 
naisnäkökulmaa. Tärkeintä miehet ja tasa-arvo -näkökulmasta on korostaa, että 
valtavirtaistamisessa ei ole kyse vain naisista vaan naisista ja miehistä. Edellises-
sä osassa todettiin, että yksi merkittävimmistä miehiin liittyvistä alueista, jolla valta-
virtaistamista olisi tärkeätä tehostaa, on terveys. 

Esimerkki
Alkoholiohjelman valtavirtaistaminen ja miehet

Kansallista alkoholipolitiikkaa on vahvistettu hallitusohjelmaan kirjattu-
jen tavoitteiden mukaisesti laajapohjaisella alkoholiohjelmalla, joka on 
tällä hetkellä alkoholipolitiikan tärkein työkalu. Alkoholiohjelman (sosi-
aali- ja terveysministeriö 2004a) painopisteistä on nähtävissä, ettei kansal-
linen alkoholipolitiikka keskity yksinomaan väestötason toimenpiteisiin, 
vaan myös erilaisiin erityisryhmiin, esimerkiksi riski-, ongelma- ja ikä-
ryhmiin (lapset ja nuoret), kiinnitetään huomiota. Siten alkoholipolitiikan 
kohdentumista on perusteltua tarkastella myös sukupuolinäkökulmasta. 

Hallituksen tasa-arvo-ohjelman valtavirtaistamistavoitteiden toteuttami-
seksi ja kansallisen alkoholipolitiikan kehittämiseksi Alkoholiohjelma 
2004–2007 teetti toisena toimintavuotenaan selvityksen sukupuolinäkö-
kulman sisällyttämisestä alkoholipolitiikkaan (Siukola 2006). Selvityk-
sessä tarkasteltiin, millä tavalla sukupuoli, naiset ja miehet, näyttäytyivät 
alkoholipoliittisissa dokumenteissa sekä tilastoissa ja tutkimuksissa, mi-
ten tasa-arvolain velvoitteet oli otettu huomioon alkoholipolitiikan viran-
omaistoiminnassa ja olivatko sukupuolinäkökulma tai tasa-arvon edistä-

misen tavoite mukana rahoituksen ohjauksessa. 
Selvityksen perusteella ehkäisevä työ ja päihdepalvelujärjestelmä eivät 
ole pysyneet alkoholitilanteessa tapahtuneiden muutosten tahdissa. Päih-
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dehoidon mallit ovat alkuaan miehille kehitettyjä ja hoitokäytännöt toimi-
vat yhä pääosin miesten ehdoilla. Samalla kun naisten erityistarpeet ovat 
päihdepalveluissa jääneet liian vähälle huomiolle, miehet ovat jääneet 
kauas ehkäisevän työn keskiöstä. Ehkäisyhankkeet kohdistuvat naisiin ja 
miehet tai pojat ovat vain harvoin haittojen ehkäisyhankkeiden ensisijai-

sina kohderyhminä.
Erityisenä kehittämiskohteena on alkoholiohjelman toteutuksessa mie-
titty nuorten miesten alkoholinkäyttöön, elämänhallintaan ja sitä kaut-
ta myös tapaturmaiseen ja väkivaltaiseen kuolleisuuteen vaikuttamista. 
Yksi mahdollinen vaikuttamiskanava on varusmiespalvelus, jonka kaut-
ta on tavoitettavissa lähes kaikki Suomen nuoret miehet. Varsinaisen 
tietotuotteen puuttuessa alkoholiohjelma päätti tuottaa nuorille miehille 
suunnatun elämänhallintaa tukevan aineiston, jota voitiin käyttää varus-

kunnissa tiedon jakamisen apuvälineenä. 
Alkoholipolitiikan valtavirtaistamisselvityksen ansiona oli se, että se le-
gitimoi siirtymän ongelman tunnistamisesta käytännön toimiin. Selvi-
tyksessä osoitettiin, että naisten ja miesten erityiset ongelmat vaativat 
erityisiä toimenpiteitä. Lisäksi selvityksessä todettiin, päinvastoin kuin 
yleisesti tunnutaan ajattelevan, etteivät nämä erityistoimet aseta ihmisiä 
eriarvoiseen asemaan sukupuolen perusteella, vaan pikemminkin edis-
tävät naisten ja miesten välistä tasa-arvoa – tässä tapauksessa muun mu-
assa terveydentilan, sosiaalisen osallisuuden ja elinajan odotteen suh-

teen. 

Käytännön työssä sovellettavia työvälineitä kehitettäessä on keskeistä huomioida, et-
tä kaikki miehet ja kaikki naiset eivät aina ole ns. tyypillisessä tilanteessa. Moni mies 
voi olla naiselle tyypilliseksi mielletyssä tilanteessa. Esimerkiksi määräaikaisia pal-
velussuhteet mielletään usein vain naisia koskevaksi asiaksi, mutta vuonna 2004 yli 
kolmannes määräaikaisissa palvelussuhteissa olevista oli miehiä. 

Valtavirtaistamisessa tärkeässä roolissa ovat sukupuolen mukaan eritellyt tilastot. 
Ilman tämänkaltaisia tilastoja ei voida tietää, millä tavoin jokin ilmiö koskettaa nai-
sia ja miehiä. Tilastot eivät kuitenkaan yksin anna täydellistä kuvaa tilanteesta, koska 
naisten ja miesten tilanteissa on usein suurtakin vaihtelua siten, että miehille tyypilli-
senä pidetyssä tilanteessa eivät suinkaan ole kaikki miehet. 
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OSAN IV YHTEENVETO 
Tärkein miehiä ja tasa-arvoa koskeva strategisen tason tavoite on sisällyttää 
miehet ja tasa-arvo osaksi tasa-arvopolitiikan ydintä.
Tarvitaan erillistä miehiin keskittyvää panostusta, kuten yksittäisiin kysymyk-
siin paneutuvia hankkeita, mutta erityisesti yleisempää miesten valtavirtaista-
mista tasa-arvopolitiikkaan.
Strategisen tavoitteen saavuttamisen vaikutuksia

Teemat, jotka ovat ongelmallisia erityisesti miehille nousevat aiempaa 
keskeisempään osaan tasa-arvopolitiikassa.
Niiden toimenpiteiden toteuttaminen vahvistuu, jotka olennaisesti liit-
tyvät miehiin, mutta joita ei useinkaan mielletä ongelmiksi miehille 
(kuten prostituution kysynnän vastainen työ).
Miesten ja naisten tilanteiden keskinäisiin yhteyksiin kiinnitetään aiem-
paa enemmän huomiota.

Miesten saamiseksi osaksi tasa-arvon ydinaluetta on viisi yleisen tason kei-
noa.

     1)  Lisätään miehiin  kohdistuvia tasa-arvopoliittisia toimenpiteitä ja
          hankkeita.

Miehiin kohdistuvat tasa-arvopoliittiset toimenpiteet eivät vaikutuksil-
taan saa huonontaa naisten asemaa.
Miehiin kohdistettujen yksittäisten tasa-arvopoliittisten toimenpiteiden 
päätavoite voi olla naisten aseman parantaminen tai miesten aseman 
parantaminen.
Tasa-arvo-ongelmat on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä käsitteellis-
tämään siten, että niiden ratkaisusta hyötyvät naiset ja miehet. 
Miehiin kohdistetut tasa-arvopoliittiset hankkeet voivat olla läheisessä 
tai etäisemmässä yhteydessä tasa-arvopolitiikan ydinalueeseen, naisten 
työmarkkina-asemaan. Enemmistö tasa-arvon kannalta merkittävistä 
teemoista, joissa miehet ovat keskeisessä roolissa, ovat lähempänä yk-
sityistä kuin julkista elämänpiiriä. 
Miehiin kohdistettujen tasa-arvopoliittisten toimenpiteiden kohderyh-
mä voi olla pelkkien miesten lisäksi miehet ja naiset.
On mahdollista, että joitakin miehiin liittyviä tasa-arvokysymyksiä ei 
vielä ole tunnistettu tasa-arvokysymyksiksi.

       2) Vahvistetaan miesten osallistumista tasa-arvopoliittiseen keskusteluun.
Lausuntopyyntöjä lähetettäessä on tärkeätä varmistaa, että mielipidettä 
kysytään naisjärjestöjen lisäksi myös tahoilta, joiden tehtävänä on miet-
tiä asioita siltä kannalta, miten ne liittyvät miehiin.
Järjestettäessä tasa-arvoa käsitteleviä tilaisuuksia on syytä miettiä erik-
seen, mitä sellaisia organisaatioita voi kutsua, jotka lähettäisivät paikal-
le miespuolisen edustajan.

•

•

•
♦

♦

♦

•

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦
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Olisi harkittava merkittävimmän miesjärjestön edustajan ottamista tasa-
arvoasiain neuvottelukunnan asiantuntijajäseneksi.

3) Huomioidaan miehet tasa-arvoretoriikassa. 
On huomioitava, että miehet ovat olennainen yleisö tasa-arvoa koske-
valle puheelle.
Miesten tilanteiden moninaisuuden huomioiminen antaa miehille enem-
män mahdollisia lähestymiskulmia kyseiseen kysymykseen ja avaa si-
ten miehille sisääntuloväyliä tasa-arvokeskusteluun.   
On tärkeätä korostaa niitä hyötyjä, joita miehille koituu sukupuolten vä-
lisen tasa-arvon edistämiseen tarkoitetuista toimenpiteistä (esimerkiksi 
alun perin naisten syrjinnän estämiseksi tehdystä tasa-arvolaista).
Miehiä on hyvä lähestyä kumppaneina ongelman ratkaisulle, erityisesti 
kysymyksissä, joissa joidenkin miesten ongelmallinen käyttäytyminen 
on avainasemassa (esimerkiksi parisuhdeväkivalta).
Miesten esittämää kritiikkiä ja kritiikkiin liittyviä mahdollisia toimin-
taehdotuksia kannattaa pyrkiä jalostamaan niin, että voidaan esittää pa-
rempia toimintaehdotuksia. Näin tulisi menetellä erityisesti silloin, jos 
alkuperäiset toimintaehdotukset sisältävät elementtejä, jotka asettavat 
naisten ja miesten edut vastakkain ja jos jalostetulla toimintaehdotuk-
sella on alkuperäistä ehdotusta myönteisempi vaikutus naisten ja mies-
ten asemaan.

4) Syvennetään miehiä sukupuolinäkökulmasta tarkastelevaa asiantuntemusta.
Jotta tasa-arvopolitiikassa voidaan tehdä pitkäjänteistä työtä miesten 
ja tasa-arvon suhteen, tulisi nykyisen hallituskauden miehiin ja tasa-
arvoon kiinnitetyn erityishuomion tulevaisuudessa olla osa normaalia 
käytäntöä.
Paras vaihtoehto varmistaa miehet ja tasa-arvo -tematiikan jatkuvuus ja 
kehittyminen on nimetä sille jatkossakin vastuuvirkamies.
Yksi tärkeimmistä keinoista tukea miehiä koskevan asiantuntemuksen 
syventymistä ja laajentumista Suomessa on tukea rahallisesti miestutki-
musta ja naistutkimusta, jossa tutkitaan myös miehiä.
On harkittava keinoja tukea rahallisesti tasa-arvoa edistäviä miesjärjes-
töjä osana tasa-arvoa edistävien järjestöjen tukemista.

5) Vahvistetaan sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista 
Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen osalta tärkeintä on korostaa, 
että valtavirtaistamisessa ei ole kyse vain naisista vaan naisista ja mie-
histä. 
Monet miesten ongelmat ovat tasa-arvopolitiikan ydinalueen ulkopuo-
lella, jolloin tehokkain keino niihin puuttumiseen on sukupuolinäkökul-
man valtavirtaistaminen. 

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦



76



77

OSA V EHDOTUKSIA KONKREETTISIKSI 
TOIMENPITEIKSI JA HANKKEIKSI
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17 Ehdotuksia konkreettisiksi toimenpiteiksi

Tässä luvussa on ehdotettu seitsemää miehiin ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon 
olennaisesti liittyviä toimenpidettä tai hanketta. Ehdotukset eivät kata kaikkea si-
tä, mitä miesten ja tasa-arvon suhteen tulisi tehdä, vaan toimivat ennemminkin pri-
orisointina tai aloituksena teeman pariin (ks. liite 2). Asiakirjan strategiaosassa on 
mainittu myös muita kuin alla listattuja toimia, kuten lausuntopyyntöjen lähettämis-
tä miesjärjestöille, mutta ne eivät pääsääntöisesti edellytä erillisten toimenpiteiden 
käynnistämistä. Potentiaalisia miehiin ja tasa-arvoon liittyviä aihealueita on kymme-
niä, mahdollisesti toteutettavia toimenpiteitä satoja. Kaikki tässä luvussa ehdotetut 
toimenpiteet ovat linjassa YK:n Naisten asema -toimikunnan vuoden 2004 päätöslau-
selmien kanssa, mutta eivät kata kaikkia päätöslauselmien ehdotuksia. 

Ehdotetut toimenpiteet on valittu siten, että ne keskittyvät ajankohtaisiin ja 
tärkeisiin teemoihin, kattavat keskeiset miesten ja tasa-arvon suhteen näkökul-
mat ja edistävät edellisessä osassa esiteltyjen keskeisten strategisten tavoitteiden 
saavuttamista. Kyse on siis valikoimasta, jonka yksi tarkoitus on esitellä sitä mo-
nien toimien kirjoa, jota miehet ja tasa-arvo -otsikon alla voidaan toteuttaa. Osassa 
ehdotuksista keskeinen vaikutus ja tavoite on miesten aseman parantaminen, monet 
ehdotetuista toimista vaikuttavat myönteisesti niin naisten kuin miestenkin asemaan 
ja osassa miesten vaikutukset naisten asemaan ovat keskeisimmässä roolissa. Koska 
teema on kohtalaisen uusi, ovat selvitys- ja tutkimustyyppiset toimenpiteet keskei-
sessä asemassa. Tässä asiakirjassa ei yksilöidä toimenpiteiden ja hankkeiden kustan-
nuksia tai toteuttajatahoja, vaan niitä koskeva valmistelutyö tehdään omana proses-
sinaan.  

17.1 Perhevapaalainsäädännön kehittäminen isän vanhemmuuden 
tukemiseksi

Selkeimmin esillä ollut miehiin ja tasa-arvoon liittyvä teema on perhevapaalainsää-
dännön kehittäminen suuntaan, joka edelleen vahvistaa miesten mahdollisuuksia per-
hevapaiden käyttöön. Edellinen mittava isän mahdollisuuksia parantanut lakiuudistus 
oli vuonna 2003, jolloin luotiin ns. bonusisyysvapaajärjestelmä. Perhevapaita koske-
vaa lainsäädäntöä uudistettiin myös vuonna 2006 antamalla oikeus tilapaiseen hoito-
vapaaseen lapsen sairastuessa myös lapsen kanssa eri osoitteessa asuvalle vanhem-
malle. Nämä vanhemmat ovat pääosin lapsen isiä, jotka ovat eronneet lapsen äidistä. 
Myös muita uudistuksia vuodelle 2006 on tätä kirjoitettaessa suunnitteilla. Isien mah-
dollisuuksia perhevapaiden käyttämiseen on syytä edelleen kehittää eri keinoin, esi-
merkiksi perhevapaiden pitämistä koskevien säännösten joustavoittamisella, van-
hempainpäivärahojen tason korottamisella ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 
perhevapaaoikeuksien laajentamisella. Tässä ei tarkemmin konkretisoida ehdotusta, 
koska se on luultavasti joka tapauksessa korkealla profi ililla suomalaisessa perhepo-
litiikassa, vaan ainoastaan todetaan, että tavoite on tärkeä myös miesten ja tasa-arvon 
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suhteen kannalta. Ehdotetaan perhevapaalainsäädäntöä kehitettäväksi edelleen 
isän osallistumista tukevaan suuntaan. 

17.2 Neuvoloiden isätyön tukeminen

Äitiys- ja lastenneuvolat ovat keskeinen keino tavoittaa ja tukea tulevia vanhem-
pia, isiä ja äitejä. STM on lastenneuvolaoppaassaan linjannut, että neuvoloiden tulee 
edistää jaettua vanhemmuutta, jolla opas tarkoittaa isän vahvaa osallistumista lasten 
hoitoon (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004b). Valtakunnallinen isien osallistumis-
ta tukeva ohjeistus on siis olemassa. Sen sijaan isien todellisessa osallistumisessa ja 
sitä tukevien rakenteiden ja toimintakäytäntöjen kehittämisessä on vielä tehtävää. 
Isät osallistuvat melko aktiivisesti perhevalmennukseen (vaikkakin alueelliset erot 
ovat melko suuria), mutta eivät äitiys- ja lastenneuvolakäynneille. Erityisesti isyy-
den tukemiseen räätälöityjä toimintamuotoja, kuten isäryhmiä, on vielä harvoissa 
neuvoloissa. Isien tarpeisiin onkin syytä neuvolatoiminnassa vielä kiinnittää erityistä 
huomiota. (Hakulinen-Viitanen, Pelkonen ja Haapakorva 2005; sosiaali- ja terveys-
ministeriö 2003.) Ehdotetaan neuvoloiden toimintakäytäntöjen kehittämistä ja 
neuvoloiden henkilökunnan täydennyskoulutuksen kehittämistä suuntaan, joka 
mahdollistaa paremman osallistuvan isyyden tukemisen. 

Ehdotetaan käynnistettäväksi kehittämishanke, jonka tarkoituksena on kehittää 
neuvolatyön toimintakäytäntöjä vastaanotoilla, kotikäynneillä ja vanhempainryh-
missä  isyyden ja isien  aikaisempaa kattavammaksi tukemiseksi  äitiys- ja lasten-
neuvolatyössä. Hankkeen yhteydessä vahvistetaan neuvolassa toimivien osaamista: 
laaditaan ja toteutetaan täydennyskoulutusmoduuli osana äitiys- lastenneuvolatyön 
erikoistumisopintoja ja kehitetään siihen liittyvää materiaalia työntekijöille. Isät ote-
taan aktiivisesti mukaan toimintakäytäntöjen kehittämiseen. Lisäksi kehitetään uutta 
ja hyödynnetään aikaisempaa materiaalia ja teknologisia sovelluksia  isien tarpeisiin 
vastaamiseksi ja jaetun vanhemmuuden vahvistamiseksi neuvolatyössä. Hanke to-
teutetaan aluksi pilottina, minkä jälkeen tuotokset levitetään koko maahan. Hankkee-
seen kuuluu olennaisena osana sen arviointi. 

17.3 Sukupuolinäkökulman vahvistaminen terveyden edistämistyössä

Väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen on Suomen Terveys 2015 –kan-
santerveysohjelman keskeinen tavoite. Sosioekonomiset erot ovat yhteydessä muihin 
eroihin, joista ehkä tärkein on sukupuolten välinen ero. (Palosuo et. al. 2004). Tä-
män vuoksi terveyserojen kaventamistyössä ja sen resursoinnissa on vahvistettava 
sukupuolinäkökulmaa. Lisäksi edellisissä osissa on myös valotettu perusteita sille, 
että nimenomaan terveyteen liittyviä kysymyksiä tulisi arvioida myös sukupuolinä-
kökulmasta. 

Toisin kuin naisten kohdalla, miesten kohdalla kuolleisuuserot yleisimpiin kuo-
linsyihin vaihtelevat voimakkaasti Euroopan maista toiseen (White ja Cash 2003). 
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Kuolleisuus kaikkiin yleisimpiin kuolinsyihin on kaikissa ikäryhmissä (vanhimpia 
lukuun ottamatta) miehillä korkeampi kuin naisilla. Merkittävä terveyteen ja työ-
ikäisten kuolleisuuteen vaikuttava tekijä on elämäntavat (White ja Holmes 2006), 
joihin sukupuolella on merkittävä vaikutus. Käsitykset naisista ja miehistä ja nai-
sille ja miehille soveliaasta ja tarpeellisesta toiminnasta vaikuttavat olennaisesti ter-
veyskäyttäytymiseen. Esimerkiksi yleisimmät syyt liikunnan harrastamiseen saatta-
vat vaihdella naisten ja miesten välillä. 

Stakesin selvityksen mukaan terveysmenot jakautuvat miesten ja naisten välillä 
epätasaisesti. Naisten hoitomenot ovat miehiä suuremmat kaikissa ikäryhmissä paitsi 
12-vuotiailla ja sitä nuoremmilla. Kaikkiaan naisten hoitoon käytetään noin 46 pro-
senttia enemmän rahaa kuin miesten hoitoon. Ero johtuu siitä, että iäkkäitä naisia on 
lukumääräisesti huomattavasti enemmän kuin iäkkäitä miehiä. Lisäksi naisille tarjo-
taan monipuolisia ennalta ehkäiseviä palveluja, jotka miehiltä puuttuvat. Naiset osaa-
vat myös käyttää tarvitsemiaan terveyspalveluja. (Hujanen ym. 2004.)

Myös naisilla on sukupuoliperusteisia erityistarpeita terveyspalveluiden ja -poli-
tiikan alueella. Naisten, samoin kuin miesten erityisten tarpeiden huomioiminen edel-
lyttää sukupuolinäkökulman vahvistamista terveyden saralla. Erityisen tärkeä alue on 
elämäntapoihin vaikuttava alue, terveyden edistämiseen tähtäävä työ. Terveyteen liit-
tyvät kysymykset eivät kuulu tasa-arvopolitiikan ydinalueeseen, mikä tarkoittaa sitä, 
että sukupuolinäkökulman vahvistaminen terveyspolitiikassa ja -palveluissa edellyt-
tää sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen vahvistamista. Yksi asiaan liittyvistä 
toimista koskee sen arvioimista, kuinka hyvin sukupuolinäkökulma on huomioitu 
toimissa, joilla terveyttä edistetään. 

STM laatii vuosittain terveyden edistämisen suunnitelman, jolla ohjataan terve-
yden edistämisen määrärahan käyttöä. Ehdotetaan toteutettavaksi arviointihan-
ke, jossa arvioidaan, millä tavoin RAY:n ja STM:n 2000-luvulla rahoittamissa 
hankkeissa on huomioitu väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamista-
voite. Kyseiseen arviointihankkeeseen sisällytettäisiin sukupuolinäkökulma. 
Tavoitteena olisi, että terveyden edistämisen suunnitelmassa olisi jatkossa väestö-
ryhmien välisten terveyserojen kaventamistavoitteessa mukana sukupuoli yhtenä 
merkittävänä tekijänä sekä keinoja, joilla tätä asiaa voitaisiin rahoitusta myönnettä-
essä arvioida ja vahvistaa. Keskipitkän aikavälin tavoitteena on vahvistaa sukupuoli-
näkökulmaa terveyspolitiikassa ja -palveluissa kautta linjan. 

17.4 Miestutkimuksen oppituolin perustaminen

Perusedellytys miehiin ja tasa-arvoon liittyvien toimenpiteiden suunnittelulle ja to-
teuttamiselle on tutkimus, jossa on tarkasteltu miehiä nimenomaan sukupuolinäkö-
kulmasta. Miestutkimuksella tarkoitetaan tutkimusta, joka tutkii miehiä ja maskulii-
nisuutta. Miestutkimus kuuluu hallinnollisesti naistutkimuksen alle. Tällä hetkellä 
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naistutkimukselle on muutamia professuureja. Miestutkimusta ei ole määritelty yh-
denkään naistutkimuksen viran erityissisällöksi tai sen osaksi. Ruotsissa on vuonna 
2005 perustettu Pohjoismaiden ensimmäinen miestutkimuksen professuuri, joka tätä 
kirjoitettaessa on jaettu kahden henkilön kesken, joista toinen asuu Suomessa. Täl-
lä hetkellä miestutkimusta tehdään Suomessa vähän ja tutkimuskenttä ei ole järjes-
täytynyt. Ala on kuitenkin kasvamassa, opetusta on useimmissa yliopistoissa nais-
tutkimuksen yhteydessä ja Suomessa järjestettiin toukokuussa 2006 pohjoismainen 
miestutkimuskonferenssi. Yksi keino vahvistaa miehiä koskevan asiantuntemuksen 
ja tutkimustiedon lisääntymistä ja tutkimusalan vahvistumista on luoda tutkimuksel-
lisia virkoja. Ehdotetaan perustettavaksi uusi määräaikainen yhteiskuntatieteel-
linen tasa-arvotutkimuksen virka, jonka erityisalana olisi miehiä ja maskuliini-
suuksia koskeva tutkimus. 

17.5 Miehet ja väkivalta -tilastotutkimus 

Miesten naisiin kohdistama väkivalta on ollut noin vuosikymmenen ajan yksi keskei-
sistä tasa-arvopolitiikan alueista. Suomessa on julkaistu vuonna 1998 tutkimus mies-
ten naisille tekemästä väkivallasta ja kyseinen tutkimus uusittiin vuonna 2006. Tut-
kimusten mukaan merkittävä valtaosa kaiken, myös naisiin kohdistuvan, väkivallan 
tekijöistä on miehiä. Väkivallan määritelmästä ja tietolähteestä riippuen voidaan pi-
tää luotettavana arviota, että suuri osa tai jopa enemmistö kaiken väkivallan uhreista 
on miehiä. Väkivalta liittyy siis erityisesti miehiin ja miesten elämään, vaikka mies-
ten väliset erot ovat luonnollisesti suuria suuren osan miehistä eläessä vuosikymme-
nien ajan täysin väkivallatonta elämää. Tarkempaa tilastollista tietoa miesten ja vä-
kivallan yhteyksistä ei kuitenkaan ole, koska miehiä ja väkivaltaa koskevaa kattavaa 
tutkimusta ei ole tehty. Jotta väkivallan vastaista työtä voidaan tehdä tehokkaasti ja 
sukupuolinäkökulma huomioiden, tarvitaan tutkimusta, joka kartoittaa miesten ja vä-
kivallan yhteyksiä. Ehdotetaan toteutettavaksi tilastollista tutkimusta miehistä 
väkivallan uhreina ja tekijöinä. 

17.6 Tasa-arvotilastojen kehittäminen

Suomessa tasa-arvotilastojen merkittävin laatija on tilastokeskus, joka ylläpitää tasa-
arvotilastojen verkkotietokantaa ja julkaisee kahden vuoden välein kahta tasa-arvoti-
lastoa. Koska tasa-arvotyössä on historiallisesti painotettu naisten tilannetta, saattavat 
tasa-arvotilastot käsitellä teemoja, jotka ovat huomionarvoisia erityisesti naiskeskei-
sestä näkökulmasta ja jättää käsittelemättä teemoja, jotka ovat huomionarvoisia eri-
tyisesti mieskeskeisestä näkökulmasta. Samalla tasa-arvotilastoissa voi myös olla ai-
healueita, joita ei perinteisesti ole käsitelty, mutta jotka yhteiskunnallisen tilanteen 
muuttumisen vuoksi ovat nousemassa aiempaa keskeisempään asemaan. Esimerkiksi 
mediaan liittyviä tunnuslukuja on tasa-arvotilastoissa edelleen vähän. Toisaalta avio-
erojen huoltajuuspäätösten sukupuolijakauma on asia, joka koskee erityisesti mie-
hiä ja jota voitaisiin seurata tilastokeskuksen naisten ja miesten asemaa Suomessa 
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kartoittavissa julkaisuissa. Ehdotetaan, että  tilastokeskuksen tasa-arvotilastojen 
tuotantoa arvioidaan virkamiestyönä nais- ja miesnäkökulmasta. 

17.7 Tiedotuskampanja prostituution asiakkaille

Prostituution asiakkaista selkeästi suurin osa on miehiä. Tutkimusten mukaan pros-
tituution asiakkaiden yhteiskunnallinen asema vaihtelee siten, että asiakkaita on 
kaikista yhteiskuntaluokista. Samoin asiakkaiden ikäjakauma vaihtelee. Tasa-arvo-
barometri 2004:n mukaan kaksi kolmesta miehistä hyväksyy seksin ostamisen pros-
tituoidulta. Vuoden 2006 lokakuussa Suomessa tuli voimaan rikoslain muutos, joka 
kriminalisoi seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäytön. Tämän ns. ra-
joitetun prostituution asiakkuuden kriminalisoinnin jälkeen tarvitaan potentiaalisille 
asiakkaille suunnattua tiedotusta uudesta laista erityisesti ja prostituution ja ihmis-
kaupan yhteyksistä sekä prostituution vaikutuksista yleisesti. 

Suomi oli mukana vuonna 2002 toteutetussa pohjoismais-balttilaisessa ihmis-
kauppakampanjassa, mutta kohtalaisen pienellä panoksella. Ihmiskaupan vastaisessa 
toimintasuunnitelmassa todetaan, että kullakin hallinnonalalla tulisi kartoittaa tiedo-
tuksen tarpeet ja selvittää toteuttamistavat ja että yleisölle suunnattuun ihmiskauppaa 
koskevan tiedotuksen tekemiseen tulee sitoutua (Ulkoministeriö 2005). Ehdotetaan, 
että laaditaan prostituution asiakkaille suunnattu tiedotuskampanja, jossa ker-
rotaan myös prostituution ja ihmiskaupan yhteyksistä. 
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OSAN V YHTEENVETO
Tässä ehdotetut toimenpiteet on valittu siten, että ne keskittyvät ajankohtai-
siin ja tärkeisiin teemoihin, kattavat keskeiset miesten ja tasa-arvon suhteen 
näkökulmat ja edistävät edellisessä osassa esiteltyjen keskeisten strategisten 
tavoitteiden saavuttamista.
Tarkoitus ei ole kattaa koko aihekentän kirjoa: miehiin ja tasa-arvoon liittyviä 
teemoja on kymmeniä ja mahdollisia toimenpiteitä satoja. 
Ehdotetaan perhevapaalainsäädäntöä kehitettäväksi edelleen isän osallistumis-
ta tukevaan suuntaan. 
Ehdotetaan neuvoloiden toimintakäytäntöjen kehittämistä ja neuvoloiden hen-
kilökunnan täydennyskoulutuksen kehittämistä suuntaan, joka mahdollistaa 
paremman osallistuvan isyyden tukemisen. 
Ehdotetaan toteutettavaksi arviointihanke, jossa arvioidaan, millä tavoin RAY:
n ja STM:n 2000-luvulla rahoittamissa hankkeissa on huomioitu väestöryhmi-
en välisten terveyserojen kaventamistavoite. Kyseiseen arviointihankkeeseen 
sisällytettäisiin sukupuolinäkökulma.
Ehdotetaan perustettavaksi uusi määräaikainen yhteiskuntatieteellinen tasa-
arvotutkimuksen virka, jonka erityisalana olisi miehiä ja maskuliinisuuksia 
koskeva tutkimus.
Ehdotetaan toteutettavaksi tilastollista tutkimusta miehistä väkivallan uhreina 
ja tekijöinä.
Ehdotetaan, että  tilastokeskuksen tasa-arvotilastojen tuotantoa arvioidaan vir-
kamiestyönä nais- ja miesnäkökulmasta.
Edotetaan, että laaditaan prostituution asiakkaille suunnattu tiedotuskampanja, 
jossa kerrotaan myös prostituution ja ihmiskaupan yhteyksistä. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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LIITE 1
Kartoitus keskeisistä tasa-arvopoliittisista asiakirjoista muutamissa maissa

Tanja Ketola, sosiaali- ja terveysministeriö, tasa-arvoyksikkö

1 Johdanto

Tässä liitteessä on kartoitettu, mitä miehistä sanotaan eksplisiittisesti viimeaikaisissa 
kansainvälisissä ja Pohjoismaiden sekä muutaman EU:n jäsenmaan kansallisissa ta-
sa-arvopoliittisissa dokumenteissa. Tausta-ajatuksena on, että viralliset tasa-arvodo-
kumentit heijastelevat hallitusten, Euroopan Unionin ja YK:n vallitsevia kantoja ja 
painotuksia. Tasa-arvo käsittää sekä miehet että naiset, mutta käytännössä tasa-arvo-
puhe on usein ollut naisille kohdistettua ja naisia puhuttelevaa. Viime aikoina tasa-
arvopolitiikan eri areenoilla miesteema on ollut enenevissä määrin keskusteltu aihe 
ja täten onkin kiinnostavaa kartoittaa, miten aihe on esillä viimeaikaisissa virallisissa 
tasa-arvodokumenteissa. 

Kartoituksessa on tarkasteltu viimeaikaisia, lähinnä 2000-luvun tasa-arvodoku-
mentteja. Kansainvälisistä dokumenteista on käyty läpi Pekingin toimintaohjelma 
1995, Euroopan komission tasa-arvokertomus 2005, Euroopan komission tasa-ar-
von puitestrategia 2001-2005 sekä Pohjoismaisen tasa-arvoyhteistyön ohjelma 2001-
2005 (ks. lähdeluettelo). Maittain on kartoitettu Pohjoismaiden (Suomi, Ruotsi, Nor-
ja, Tanska, Islanti) sekä neljän muun Euroopan maan Pekingin toimintaohjelman 
maakohtaiset seurantaraportit, maaraportit CEDAW-toimikunnalle, kyseisten maiden 
tasa-arvo-ohjelmat sekä Euroopan neuvoston jäsenmaita koskeva tasa-arvokatsaus 
(ks. Council of Europe 2004)1. Pohjoismaisessa tasa-arvopolitiikassa miehet ja tasa-
arvo on ollut enenevässä määrin ajankohtainen teema viime vuosina, minkä vuoksi 
Pohjoismaiden dokumentit ovat selvityksen pääasiallisen tarkastelun kohteena. Li-
säksi Saksan, Iso-Britannian, Italian sekä Latvian tasa-arvodokumentit ovat mukana 
kartoituksessa, koska ne edustavat Euroopan eri alueita. 

1.1 Kartoituksen toteuttaminen ja rajaukset

Yhtäältä tässä kartoituksessa kiinnitettiin huomiota siihen, onko tasa-arvoasiakirjois-
sa tuotu teemaa miehet ja tasa-arvo esiin, minkälaisia sisältöjä miehiä ja tasa-arvoa 
käsittelevissä tekstikohdissa on, ja miten niissä määritetään miesten ja tasa-arvon 
suhdetta. Lisäksi kartoitettiin niitä tasa-arvon aihepiirejä, joiden yhteydessä esitetään 
erityisesti miehiin kohdistuvia toimenpiteitä tai puhutaan erityisesti miehistä. Luo-

1 Pekingin toimintaohjelman seurantaraportit ovat määräajoin ilmestyviä YK:n jäsenmaiden asiakirjo-
ja, johon on raportoitu tasa-arvotilanteesta jäsenmaassa. Vastaavasti CEDAW-maaraportit ovat Kaikki-
naisen naisten syrjinnän kieltävän yleissopimuksen allekirjoittaneiden maiden määräajoin tekemiä ra-
portteja.
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kittelu aihepiireihin tehtiin dokumenttien lukemisen perusteella siten, että kiteytettiin 
otsikot asiasisällöille, jotka liittyivät toisiinsa ja toistuivat dokumenteissa. 

Käytännössä edettiin siten, että etsittiin tasa-arvodokumenteista automaattisella 
hakutoiminnolla tai manuaalisesti tekstikohdat, joissa puhuttiin miehistä tai pojista 
(tai muista miehiin viittaavista sanoista kuten ’isä’ ja joissakin yhteydessä ’vanhem-
pi’). Tasa-arvodokumentteja kartoitettavana oli yhteensä noin kaksituhatta sivua ja 
niistä miehet eksplisiittisesti ja erityisesti nimeävää tekstiä löytyi noin neljäkymmen-
tä sivua. Näistä neljästäkymmenestä sivusta tehtiin tiivistelmä, johon pyrittiin tiivis-
tämään eri maiden ja dokumenttien keskeisiä sisältöjä. Sellaisia kohtia, joissa mainit-
tiin sekä miehet ja naiset, mutta ei eksplikoitu, miten asia koskettaa miehiä, ei yleensä 
otettu mukaan kartoitukseen. Tasa-arvolakeja ei kartoituksessa käsitelty, koska halut-
tiin keskittyä viime vuosina tuotettuihin dokumentteihin ja tasa-arvolait ovat usein 
tätä vanhempia ja koska lakien ilmaisujen oletettiin olevan useimmiten sukupuoli-
neutraaleja. Kartoituksen tarkoituksena on antaa suurpiirteinen yleiskuva miehet ja 
tasa-arvotematiikan sisällöistä tasa-arvoasiakirjoissa. Tasa-arvodokumentteja käsit-
televissä kohdissa on pyritty pitäytymään alkuperäisissä ilmaisuissa.

Ensiksi esitellään kansainvälisten, sitten kansallisten dokumenttien sisällöt mait-
tain, kuvailevasti ja kiteyttäen sen suhteen, mitä niissä sanotaan miehistä. Lopuksi 
tehdään yhteenveto, jossa esitetään minkälaisia linjauksia kartoitetuissa dokumen-
teissa tehdään miehistä ja tasa-arvosta ja minkälaisten aiheiden yhteydessä puhutaan 
miehistä.

2 Kartoitettujen asiakirjojen tarkastelu

2.1 Pekingin julistus ja toimintaohjelma  

Yleiset linjaukset  Miesten suhteesta tasa-arvoon puhutaan Pekingin julistuksessa 
(Ulkoasiainministeriö 1996, ks. lähdeluettelo) seuraavasti: ”olemme vakaasti päät-
täneet kannustaa miehiä osallistumaan täysipainoisesti kaikkeen toimintaan tasa-ar-
von edistämiseksi (kohta 25)”. Julistuksen yhteydessä olevassa Pekingin toimintaoh-
jelmassa korostetaan myös ”miesten ja naisten välisen vallan ja vastuun jakamista; 
naisten huolenaiheita ja tasa-arvoa voidaan edistää vain yhteistyössä ja kumppaneina 
miesten kanssa.” (kohdat 1,3) Toimintaohjelma on yleisesti ottaen kirjoitettu melko 
naiskeskeisestä näkökulmasta, mikä näkyy esimerkiksi ohjelman strategisten tavoit-
teiden otsikoissa, joissa kaikissa toistuu naiset-sana. Ohjelmassa käsitellään seuraa-
vanlaisia miehiin liittyviä aihepiirejä ja esitetään toimenpidesuosituksia eri aihealu-
eisiin liittyen:

Miesten perhevelvollisuudet Miehiä kannustetaan osallistumaan tasavertaises-
ti lasten- ja kodinhoitoon sekä tukemaan perheitään taloudellisesti silloinkin kun he 
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eivät itse asu perheessä (kohta 54). Ohjelmassa korostetaan myös sitä, että miesten 
riittämätön osallistuminen perhevelvollisuuksien hoitamisessa rajoittaa naisten työn-
saantimahdollisuuksia. (kohta 85). 

Työelämä Naisten tasavertaista osallistumista poliittiseen taloudelliseen ja sosi-
aaliseen elämään katsotaan estävän lisäksi miehisen päätöksenteon verkostot (koh-
ta100) sekä negatiiviset sukupuolistereotypiat (kohta 99).

Väkivalta Naisiin kohdistuva väkivalta määritetään ”osoituksena naisten ja 
miesten historiallisesti eriarvoisista valtasuhteista, jotka ovat johtaneet siihen, että 
miehet ovat alistaneet ja syrjineet naisia, sekä estäneet naisten tasavertaisuuden (koh-
ta 63).”  Miehiin liittyviä toimenpidesuosituksia ovat väkivaltaa vastaan toimivien 
miesryhmien tukeminen (kohta 64) sekä nais- ja miesstereotypioiden murtaminen 
(kohta 66).

Terveys Miehille suunnattu tiedottaminen turvallisesta ja vastuullisesta seksuaa-
likäyttäytymisestä on tärkeässä osassa sukupuolitautien ja HIV/aidsin ehkäisytyös-
sä (kohta 58). Poikien suosiminen on vakava ongelma joissakin maissa, joka saattaa 
johtaa tyttöjen syrjintään ruoan ja terveydenhoitopalvelujen suhteen (kohta 45) tai 
jopa tyttölasten surmaamiseen ja tyttösikiöiden abortointiin (kohta 54) ja sen estämi-
seksi tarvitaan sekä miehille että naisille suunnattuja valistuskampanjoita.

2.2 Euroopan yhteisön  komission tasa-arvokertomus 2005

Yleiset linjaukset Euroopan yhteisön komission tasa-arvokertomuksessa (Euroopan 
yhteisön komissio 2005) yhtenä merkittävänä haasteena ja poliittisena suuntaviiva-
na mainitaan: ”Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on suunnattu tähän asti lähinnä 
naisiin. Naisten hyväksi tapahtuvat muutokset koskevat kuitenkin myös miehiä, sillä 
sukupuolten tasa-arvossa on kyse yhtäläisille oikeuksille, vastuille ja mahdollisuuk-
sille kaikilla elämänaloilla perustuvasta naisten ja miesten välisestä suhteesta. ” (6) 
Lisäksi raportissa puhutaan kappaleessa ”miehiin kohdistuva sukupuolten tasa-ar-
von edistäminen” seuraavasti: ”Naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen edellyt-
tää muutoksia, jotka koskevat sekä miehiä että naisia. Siksi on tärkeää, että miehet ja 
naiset osallistuvat aktiivisesti sukupuolten tasa-arvon saavuttamista koskevien uusi-
en strategioiden kehittämiseen.” (7)

Perhe ja työ Euroopan komission tasa-arvokertomuksessa kehotetaan kiinnittä-
mään erityistä huomiota miehiin kohdistettaviin toimiin, joilla edistetään työpaikka-
kulttuurin muutosta sukupuolten tasa-arvon toteuttamiseksi. Jäsenvaltioita kannuste-
taan edistämään tarkoituksenmukaisia vanhempainlomajärjestelyjä, jotka jakaantuvat 
molempien vanhempien kesken. Taloudellisten ja muiden kannustimien kehittäminen 
on erityisen tärkeää, jotta miehet voisivat jäädä töistä vanhempainlomalle. Jäsenvalti-
oiden ja työmarkkinaosapuolten olisi ryhdyttävä tiedotustoimiin, joilla kannustetaan 
miehiä jakamaan vastuu lasten ja muiden huollettavien hoidosta. (7)
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2.3 Euroopan yhteisön komission tasa-arvon puitestrategia 2001-2005

Euroopan komission tasa-arvon puitestrategiassa (Euroopan yhteisön komissio 2000) 
ei ollut erityisesti miehiä ja tasa-arvoa koskevia mainintoja. Koko strategia oli kirjoi-
tettu enemmän naiskeskeisestä näkökulmasta, siten että teemat, tavoitteet, tilastotie-
dot ja esimerkit koskivat erityisesti naisia.

2.4  Pohjoismaisen tasa-arvoyhteistyön ohjelma 2001-2005 

Yleiset linjaukset Pohjoismaisen tasa-arvoyhteistyön ohjelmaan (Pohjoismaiden 
ministerineuvosto 2001) on kirjoitettu paljon miehistä ja tasa-arvosta ja se maini-
taan yhtenä keskeisenä tasa-arvopolitiikan alueena. Lisäksi miehistä puhutaan per-
he- ja parisuhdeväkivallan yhteydessä. Miehiä ja tasa-arvoa käsittelevässä luvussa 
linjataan miesten ja tasa-arvon suhdetta seuraavalla tavalla: ”Jotta tasa-arvosta tu-
lisi todellisuutta kaikilla yhteiskunnan aloilla, vaaditaan sekä miehiltä että naisilta 
muutoshalukkuutta ja aktiivista osallistumista. Eräs nykypäivän keskeisistä haasteis-
ta on miesten ja heidän rooleihinsa liittyvien kysymysten sisällyttäminen tasa-arvo-
työhön.” Työelämän tasa-arvokysymyksissä on keskitytty naisten aseman paranta-
miseen, mutta tulosten saavuttaminen edellyttää, että myös miesten, työelämän ja 
miehisten arvojen suhteita valaistaan: ”on tärkeää tarkastella poika- ja mieskulttuu-
rien suhdetta kouluun, koulutukseen ja työelämään. Väite, jonka mukaan tasa-arvoi-
nen yhteiskunta koituisi miesten tappioksi, on asetettava kyseenalaiseksi ja sitä on 
tutkittava.” (39-40)

Työn ja perheen yhteensovittaminen Tulisi lisätä sellaista tietoa ja tutkimusta, 
jotka valottavat miesten valintoja sekä työ- ja perhe-elämän nykyisiä ja perinteisiä 
miehisiä arvoja. Pohjoismaita kehotetaan kampanjoimaan aktiivisesti, jotta miehet 
hyödyntäisivät oikeutensa isyys- ja vanhempainlomaan. (41)

Segregaation purku Ehdotetaan toimia, jotka lisäävät erityisesti opettajien ja 
työnjohtajien tietämystä siitä, miten he voisivat tukea niitä oppilaita tai työntekijöi-
tä, jotka hakeutuvat tavanomaisesta poikkeaviin koulutuksiin ja ammatteihin (aikai-
semmin asiakirjassa on puhuttu mm. miesten vähäisestä määrästä hoiva-ammateis-
sa).  (41)

Miesten harjoittama naisiin kohdistuva väkivalta, prostituutio Niitä miesryh-
miä tulisi tukea, jotka pyrkivät lopettamaan naisiin kohdistuvan väkivallan. Lisäksi 
Pohjoismaiden väliseen yhteistyöhön olisi tarvetta esimerkiksi hoitokeinojen kehit-
tämisessä. Naisiin kohdistettu väkivalta määritetään tärkeäksi tasa-arvotyön osaksi, 
koska se ilmaisee enimmäkseen naisten ja miesten valtasuhteen epätasapainoa. Vaka-
vina ongelmina puhutaan myös pohjoismaisten miesten taloudellisen ylivallan käy-
töstä seksipalveluiden ostamiseen, rajat ylittävän seksikaupan lisääntymisestä sekä 
pohjoismaisten miesten köyhiin maihin tekemistä seksimatkoista. (41-43)
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Poikien ongelmat koulussa Nykykulttuurin todetaan olevan yksilökeskeistä 
ja ”itsensä kehittämistä” painottavaa, mikä poikien kohdalla merkitsee pärjäämisen 
pakkoa, koska suorituspainotteinen kulttuuri odottaa heiltä onnistumisia. Siirtolais-
taustan omaavista pojista, jotka usein syrjäytyvät täysin koulusta ja työelämästä, sekä 
erityisesti toisen sukupolven pohjoismaalaisista tulisi kerätä lisää tietoa. (47-48)

2.5 Suomi

Yleiset linjaukset Kaikissa kartoituksessa tarkastelluista Suomen tasa-arvodoku-
menteissa miehet ja tasa-arvo on mainittu erityisenä teemana ja tasa-arvo-ohjelmassa 
on oma luku miehistä ja tasa-arvosta. Tasa-arvoasiakirjoissa todetaan Suomen halli-
tuksen pitävän tärkeänä tasa-arvon ja tasa-arvokysymysten arviointia miesnäkökul-
masta. Suomen hallituksen tasa-arvo-ohjelman miehiä ja tasa-arvoa käsittelevässä 
luvussa linjataan miesten ja tasa-arvon suhdetta seuraavasti: ”Tasa-arvopoliittisten 
kysymysten arvioiminen ja tarkastelu miehet ja tasa-arvo-näkökulmasta on verrattain 
uusi teema, ja se haastaa ajattelemaan koko tasa-arvon käsitettä uudesta näkökulmas-
ta. Toisaalta tasa-arvon edistymiseksi myös miesten osallistuminen tasa-arvotyöhön 
on tarpeen.” (STM 2005, 30-31.) 

Suomen hallituskauden aikana on tarkoitus tehdä selvitys miehet ja tasa-arvo-ai-
hepiiristä, jossa hahmotetaan miesten ja tasa-arvopolitiikan suhdetta2. Tasa-arvopo-
liittisten kysymysten miesnäkökulman määrittämisessä tärkeä väline tulee olemaan 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Valtavirtaistamisperiaatteen mukaisesti 
tasa-arvo-ohjelman eri tavoitteiden, toimenpiteiden ja hankkeiden yhteydet miehiin 
arvioidaan ohjelman toteuttamisen aikana soveltuvin osin. (STM 2005, 31.)

Työn ja perheen yhteensovittaminen Aktiiviseen isyyteen ja työn ja perheen yh-
teensovittamiseen liittyviin toimenpiteisiin panostetaan. Näitä ovat esimerkiksi perhe-
vapaiden laajempaan käyttöön kannustavat toimenpiteet kuten lainsäädännön kehitys 
miesten perhevapaiden käytön kannalta, työpaikkojen ilmapiirin kehittäminen sekä 
tiedottaminen isien mahdollisuuksista perhevapaisiin. (ks. esim. STM 2005, 19, 30.) 

Pitkäaikaistyöttömät miehet Työvoimapalveluita on määrä kehittää pitkäai-
kaistyöttömien miesten työllistämiseksi; pitkäaikaistyöttömistä suurempi osuus on 
miehiä kuin naisia. 

Naisiin kohdistuvan väkivallan estäminen Väkivaltateeman yhteydessä tode-
taan tekijöiden suurimmaksi osaksi olevan miehiä ja tässä mielessä erityisesti miehiä 
koskeva toimenpide on väkivallan tekijöiden hoito-ohjelmien kehittäminen. Väki-
valtarikollisuutta pyritään vähentämään myös syrjäytymisen ja alkoholin kytköksen 
kautta, sillä usein väkivallan tekijät ovat syrjäytyneitä tai päihtyneitä tapahtumahet-
kellä. Varusmiehille varusmiespalveluksen aikana annettavassa kansalaiskasvatuk-

2 Tämä käsillä oleva asiakirja on kyseinen selvitys.
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sessa otetaan huomioon sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulma ja väkivaltaa kos-
kevan tietoisuuden kasvattaminen. (STM 2005, 31.)

Terveys Yhtenä keskeisenä tavoitteena on nuorten aikuisten miesten tapaturmai-
sen ja väkivaltaisen kuolleisuuden aleneminen kolmanneksella vuoteen 2015 men-
nessä 1990-luvun lopun tasosta. (STM 2005, 29). 

Koulutus ja kulttuuripalvelut Kirjastotoiminnassa poikia kannustetaan luke-
misharrastukseen. Koulussa pyritään huomioimaan paremmin tyttöjen ja poikien op-
pimiserot sekä purkamaan sukupuolen mukaista segregaatiota koulutuksessa. (STM 
2005, 31.)

2.6 Ruotsi

Yleiset linjaukset Ruotsin tasa-arvodokumenteissa todettiin miesten osallistumisen 
tasa-arvotyöhön olleen yksi merkittävistä aihepiireistä kansallisessa tasa-arvopolitii-
kassa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ruotsin hallituksen tasa-arvo-ohjelman 
keskeisinä toiminta-alueina mainitaan miehet ja tasa-arvo sekä miesten naisiin koh-
distama väkivalta (Riksdagen 2002, 6). Hallitus aikoo jatkaa toimenpiteitä sekä teh-
dä uusia aloitteita miehistä ja tasa-arvosta sekä kehittää kansainvälistä yhteistyötä 
alueella. 

Ruotsin tasa-arvo-ohjelmassa ja CEDAW:n maaraportissa (Government of Swe-
den 2000, 4) on oma luku miehistä ja tasa-arvosta. Tasa-arvo-ohjelmassa linjataan ta-
sa-arvon ja miesten suhdetta seuraavasti: ”tasa-arvo koskettaa sekä miehiä että naisia. 
Miesten ja naisten välisen tasa-arvon saavuttaminen edellyttää miesten täysipainois-
ta sitoutumista tasa-arvotyöhön. Tämän takia miesten rooli tasa-arvopolitiikan toi-
menpiteissä on ollut keskeisellä sijalla viime vuosien aikana Ruotsissa.” (Riksdagen 
2002, 12-13.)

Ruotsin hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa on paljon puhetta miehistä ja tasa-ar-
vosta. Korostetaan, että stereotyyppisen mieheyden, hegemonisen maskuliinisuuden 
ja itsestään selvien miehisten normien purkaminen tulisi olla keskeisellä sijalla mie-
het ja tasa-arvo-tematiikassa sekä tasa-arvopolitiikan harjoittamisessa. Sukupuolen 
tutkimusta sekä miestutkimusta tulisi resursoida, kehittää ja hyödyntää tasa-arvopo-
litiikassa. (Emt., 5-13, 26, 45, 91-93.) Ohjelman mukaan myös miehet pääsevät eroon 
monista kokemistaan ongelmista kun vallitseva sukupuolijärjestys saadaan purettua. 
Tällaisia ongelmia ovat esimerkiksi miesten naisia lyhyempi elinikä, miesten kor-
kea osuus rikoksentekijöissä, huonompi koulumenestys, miesten ympäristöepäystä-
vällisempi käyttäytyminen sekä normista poikkeavien miesten kärsiminen syrjinnäs-
tä. (Emt., 12-13.)

Työn ja perheen yhteensovittaminen Ruotsin tasa-arvoasiakirjoissa on esitetty 
hallituksen miehiä koskevia tavoitteita  ja toimenpiteitä työn ja perhe-elämän yhdis-
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tämisen helpottamiseksi. Tavoitteena on, että miehet hyödyntäisivät enemmän ja pi-
tempään vanhempainetuuksia. 

Miesten naisiin kohdistama väkivalta Miehiin liittyviä mainintoja on paljon 
väkivaltateeman yhteydessä. Miehiin kohdistuvia toimenpiteitä Ruotsin tasa-arvo-
ohjelmassa ovat miesten vastaanottojen tukeminen sekä seksuaalirikoksen ja lähisuh-
deväkivaltaa tehneiden miesten kuntoutukseen panostaminen. Hallituksen tasa-arvo-
ohjelman mukaan Ruotsissa prostituutiota pidetään yhtenä seksualisoidun väkivallan 
muotona naisia kohtaan ja seksipalveluiden osto on laissa kriminalisoitu vuonna 
1999. (Riksdagen 2002, 11, 20, 25, 42, 86-90.)

Segregaation purku Ruotsin tasa-arvodokumenteissa korostuivat myös kou-
lutukseen ja segregaatioon liittyvät kysymykset miesten kohdalla. Tasa-arvo-ohjel-
massa todetaan miesten osuuden kasvatus- ja opetusalalla olevan pienen ja Ruotsin 
hallitus pyrkii vähentämään sukupuolen mukaista segregaatiota kaikilla aloilla. Halli-
tuksen tarkoituksena on lisätä toimenpiteitä perinteisten sukupuoliroolien ja –mallien 
murtamiseksi poikien ja miesten keskuudessa, mitkä mm. johtavat poikien huonom-
piin oppimistuloksiin sekä sukupuolisidonnaisiin ainevalintoihin. Lisäksi tarkoituk-
sena on edistää joustavien oppimismuotojen käyttöä koulutuksessa, jotta voidaan li-
sätä miesten osallistumista mm. kunnalliseen aikuiskoulutukseen. (Emt., 56, 91-93.)

Media ja visuaalinen kulttuuri Ongelmallisena mainitaan mediastereotyypit, 
jotka välittävät sellaista kuvaa, jossa mies on valta-asemassa ja nainen alisteisessa 
asemassa. Julkisen tilan seksualisoinnissa hyväksikäytetään erityisesti naisruumiita, 
mutta myös miehiä kuvataan stereotyyppisesti. Internetin pornosivustot normalisoi-
vat miesten naisiin ja lapsiin kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä. (Emt., 13.) 

2.7 Norja

Yleiset linjaukset Norjalla ei ole yhtä yhtenäistä tasa-arvo-ohjelmaa, mutta erityises-
ti miehiin kohdistuvia toimenpiteitä sisältäviä toimintaohjelmia ovat varhaiskasva-
tuksen tasa-arvo-ohjelma sekä lähisuhdeväkivallan vastainen toimintaohjelma. Nor-
jan hallitus pitää tärkeänä perheen sisäistä tasa-arvoa. Miehillä tulisi olla samanlaiset 
oikeudet käyttää perhevapaita ja toteuttaa vanhemmuuttaan kuin äideillä. Tämän kat-
sotaan olevan tärkeää naisten aseman parantamiseksi, kasvatusvastuun tasaisemman 
jakautumisen sekä lapsen edun kannalta. Lastenhoitokokemusten myötä miehillä on 
mahdollisuus laajentaa roolejaan ja kehittää uusia miehenä olemisen tapoja, mikä 
puolestaan toivottavasti johtaa tasa-arvoisempiin ja uusiin rooleihin tulevaisuuden 
tytöille ja pojille. Konkreettinen tavoite on saada lisää miehiä kasvatustyön ammat-
teihin. (Government of Norway 2002, 36-37.)

Miehiä ja poikia käsittelevässä luvussa todetaan, että tasa-arvon saavuttaminen 
on mahdollista vain yhteistyössä miesten kanssa. Tasa-arvoisen yhteiskunnan saa-
vuttamiseksi miesten tulee ymmärtää oma sukupuolittunut historiansa ja nähdä ta-
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sa-arvoisemman yhteiskunnan edut. Tasa-arvotyössä on tarpeen hyödyntää kriittistä 
ymmärtämystä ja tietoa miehistä ja tutkimusta kaivataan lisää tällä alueella. (Govern-
ment of Norway 2002, 36-37.) 

Työn ja perheen yhteensovittaminen Tavoitteena on isien aseman parantami-
nen edelleen siten, että pidempi isyysloma mahdollistuu. Vuoden 2000 lakimuutos on 
taannut perhevapaiden käyttäjälle suuremman turvan työmarkkinoilla ja tämän laki-
muutoksen nähdään parantavan erityisesti isien asemaa suhteessa työnantajiin. (Gov-
ernment of Norway 2004; Government of Norway 2002.)

Lähisuhdeväkivalta Lähisuhdeväkivallan estämisohjelmassa 2004-2007 yhtenä 
tavoitteena on väkivaltaisia miehiä koskevien toimenpiteiden vahvistaminen. Lähi-
suhdeväkivalta nähdään Norjassa sukupuolikysymyksenä, sillä mies on useimmiten 
väkivallan harjoittaja. Lähisuhdeväkivalta halutaan määritellä yhteiskunnalliseksi 
kysymykseksi eikä yksityiseksi asiaksi. Lähisuhdeväkivallan estämisessä siteet kan-
salaisjärjestöihin ovat olleet merkittäviä. (Justis- og politidepartementet 2004, 15.)

Kasvatus ja koulutus Norjalla on erityinen päiväkotien tasa-arvoa koskeva oh-
jelma, jossa tavoitteena on saada enemmän miehiä päiväkotiammatteihin, tavoite on 
20% vuoteen 2007 mennessä. Norjan tasa-arvolaki mahdollistaa miesten positiivi-
sen erityiskohtelun rekrytoinnissa päiväkotiammatteihin. Taustalla on ajatus siitä, et-
tä lasten tulisi käytännössä sosiaalistua tasa-arvoisempaan ympäristöön kun he näke-
vät, että naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet eri ammatteihin. (Barne- og 
familiedepartementet 2004.)

Terveys Uusimpien tutkimustulosten mukaan vastuu miesten terveydestä ja poi-
kien riskielämäntyyleistä jää naisten harteille  (Government of Norway 2004, 8). Mi-
tä tulee seksuaalisesti välittyvien tautien ja HIV:n ehkäisyyn, Norjassa on ollut sel-
keä sukupuolinäkökulma, jossa on korostettu miesten tietoisuuden kasvattamista ja 
vastuunottoa (Emt.,9).

2.8 Tanska

Yleiset linjaukset Tanskan tasa-arvodokumenteissa todetaan, että miehet ja tasa-arvo 
on hallituksen tasa-arvopolitiikan yksi tärkeistä teemoista ja asiakirjoissa on oma lu-
ku miehistä ja tasa-arvosta. Pekingin toimintaohjelman seurantaraportin mukaan ta-
sa-arvo ei ole mahdollista ilman yhteistyötä miesten kanssa ja on tarpeellista kehittää 
tutkimusta, kerätä tietoa ja kriittistä ymmärtämystä miehistä ja heidän elämästään su-
kupuolittuneena kokemuksena. (Government of Denmark 2004, 2-3.) 

Tasa-arvon ja miesten suhdetta linjataan seuraavasti: ”miesten mukaan ottaminen ta-
sa-arvotyöhön ei ole mitään uutta, mutta tasa-arvoasioiden katsotaan kuuluvan nyt 
sekä miehille että naisille: tasa-arvopolitiikka on siirtynyt pois siitä ajattelusta, jossa 
naiset ovat uhreja ja tasa-arvo on naisten asia.” Tasa-arvo koskettaa molempia osa-
puolia, ja miehet hyötyvät myös tasa-arvopolitiikasta esimerkiksi paremman ja osal-
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listuvamman perhe-elämän muodossa. Myös miehet kokevat erityisiä tasa-arvo-on-
gelmia työmarkkinoilla, perheessä ja suhteessa elämäntapoihinsa. Pitäisi esimerkiksi 
tietää, miksi naiset elävät miehiä pidempään ja kohteleeko järjestelmä miehiä kriisi-
tilanteissa sopivasti. Vuonna 2004 erityisen huomion kohteena on isyys ja tilan anta-
minen miehille yleisessä tasa-arvokeskustelussa. Tasa-arvoon ja miehiin kohdistuvan 
toiminnan tarkoituksena on konkreettisten toimenpiteiden selkiyttäminen ja luonnol-
lisen julkisen keskustelun aiheesta sekä faktojen selkiyttäminen, ennakkoluulojen ja 
myyttien purkaminen vanhemmuudesta, perheestä ja ihmissuhteista. (Government of 
Denmark 2004, 2-3; Minister for Gender Equality 2003, 8-9.)

Työ ja perhe Tanskan hallitus pitää tärkeänä tasa-arvon toteutumista perhe-elä-
mässä ja miesten mahdollisuuksia perhe-elämään tulee parantaa samanaikaisesti kun 
tuetaan naisten täysipainoista osallistumista työelämään. Aktiivista isyyttä on tuettu 
useilla tiedotuskampanjoilla ja miesten vanhempainetuuksia kehittämällä. (Emt.)

Naisiin kohdistuva väkivalta Tasa-arvon saavuttamiseksi miesten naisiin koh-
distama väkivalta täytyy ottaa esille julkisuudessa ja poliittisten keskustelujen ai-
heeksi. Hallituksella on toimintaohjelma naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan 
2002-2004, joka sisältää toimenpiteiden vahvistamista väkivallan tekijöiden hoita-
miseksi. (Government of Denmark, 7.)

Varhaiskasvatus Vuonna 2004 julkaistiin ohjelma tasa-arvosta lastenkasvatuk-
sessa. Siinä tavoitteena on vuoteen 2007 mennessä lisätä miesten osuus työntekijöistä 
20 prosentin alle 6-vuotiaiden lasten kasvatuksen alalla. (Minister for Gender Equa-
lity 2003.)

Media Lisää tutkimusta tulisi tehdä viihdeteollisuuden väkivallan ja sukupuo-
listereotypioiden vaikutuksista, poikiin liittyen erityisesti maskuliinisuuden tulkin-
noista sekä väkivallasta ongelman ratkaisijana. (Emt.)

2.9 Islanti

Islantia koskien jouduttiin turvautumaan lähinnä vuoden 1998 CEDAW-raporttiin. 
Lisäksi Islannista oli saatavilla Pekingin maaraportti vuodelta 2004, jossa oli vain 
yksi maininta miesten terveysongelmista ja suuremmista kuolleisuusluvuista, johon 
liittyen Islannissa on ollut erityinen hanke itsemurhien estämiseksi. CEDAW-toimi-
kunnalle lähetetyssä raportissa painotettiin miesten osallistumisen merkitystä tasa-ar-
vokeskusteluun sekä tasa-arvopyrkimyksissä ylipäätään. Miehet nimeäviä toimenpi-
teitä olivat perhevapaiden käyttöön ja hoitovastuun lisäämiseen tähtäävät aktiviteetit. 
Vuodesta 1998 lähtien ovat toimineet väkivaltaisten miesten ryhmäterapiat.  
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2.10 Saksa

Yleiset linjaukset Saksan kohdalla miehiä ja tasa-arvoa koskevat tiedot perustuvat 
lähinnä CEDAW- raporttiin vuodelta 20033. Saksan Peking-raportissa vuodelta 2004 
ei ollut yhtään erityisesti miehiä ja tasa-arvoa koskevaa mainintaa. Tarkastelluissa ra-
porteissa ei tehty yleistason linjauksia miehistä ja tasa-arvosta, mutta CEDAW-rapor-
tissa puhuttiin miehistä seuraavien aihepiirien yhteydessä: 

Työn ja perheen yhteensovittaminen Saksan hallitus panostaa aktiivisen isyy-
den sekä miesten hoitovastuun lisäämisen edistämiseen. Tiedotuskampanjoissa on 
panostettu uudenlaisen isyyden ja miehisyyden imagon tuottamiseen ja perhevapaa-
järjestelmiä on kehitetty siten, että miehille mahdollistuisi paremmin perhevapaiden 
käyttö. Lisäksi isän roolista perheessä ja työn ja perheen yhdistämisestä on teetetty 
tutkimuksia. (Government of Germany 2003.)

Elatusmaksut/ vanhemmuuden tunnustaminen Uusi vanhemmuuden la-
ki ei enää oleta, että tietyn ajan kuluessa avioerosta syntyneet lapset olisivat edel-
lisen aviomiehen lapsia. Äidin oikeuksia vaatia elatusmaksuja isältä on kasvatettu. 
(Government of Germany 2003, 138.)

Väkivalta Vuonna 1999 Saksan hallitus toimeenpani uuden naisiin kohdistuvan 
väkivallan vastaisen ohjelman, johon sisältyi toimenpiteitä väkivallan tekijöiden hoi-
tamiseksi (Council of Europe 2004, 81). 

2.11 Iso-Britannia

Iso-Britannian tasa-arvo-ohjelmassa on mainittu miehet tiettyjen aihepiirien yhtey-
dessä, mutta se ei sisällä yleisen tason linjauksia miehistä ja tasa-arvosta. 

Työn ja perheen yhteensovittaminen Työn ja perhe-elämän yhteensovittami-
seksi on tehty useita toimenpiteitä ja erityisesti miehiä koskeva toimenpide oli vuo-
den 2002 lakiuudistus, jonka myötä isät saivat ensi kertaa oikeuden perhevapaiden 
käyttöön. (Department of Trade and Industry 2003, 26.)

Miehet päiväkotiammatteihin Miesten määrä lastenkasvatusammateissa on hy-
vin vähäinen Britanniassa, vain noin 2 prosenttia alan työntekijöistä. Tavoitteena on 
saada miesten määrä kasvamaan alalla, vuoden 2004 tavoite oli 4 prosenttia. (Emt., 
30.) 

Poikien koulussa suoriutuminen Erityisiä toimenpiteitä esitetään poikien pois-
saolojen ja alisuoriutumisen poistamiseksi. (Emt., 45.)

3 Saksalla on useita tasa-arvon osa-alueiden ohjelmia työelämään, väkivaltaan, köyhyyden poistami-
seen, yrityselämään ja valtavirtaistamiseen liittyen, mutta niitä ei tässä yhteydessä ollut mahdollista 
käydä läpi.
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Naisiin kohdistuva väkivalta Vuonna 2001 ministeriöiden välinen yhteistyö 
perustettiin, jotta kotona tapahtuvan väkivallan vastainen työ saataisiin paremmin 
koordinoitua. Prioriteettina Iso-Britanniassa on ollut, että väkivallan tekijät joutuvat 
vastuuseen teoistaan oikeuteen. (Government of UK 2004, 2-3.) Tasa-arvo-ohjelmas-
sa lisäksi todetaan eksplisiittisesti, että lähisuhdeväkivalta, raiskaus ja ihmiskauppa 
ovat naisiin kohdistuvaa miesten harjoittamaa rikollisuutta ja kaikkien näiden vastus-
taminen on hallituksen prioriteetteja. (Department of Trade and Industry 2003, 50.) 

2.12 Italia

Italian vuoden 2004 Pekingin seurantaraportissa ei ole yhtään miehiä ja tasa-arvoa 
koskevaa mainintaa. Vuoden 2004 CEDAW- raportissa mainitaan Italian perheva-
paalainmuutos vuodelta 2000, jonka myötä perhevapaaoikeus koskettaa myös isiä ja 
antaa isille mahdollisuuden osallistua lastensa kasvattamiseen ja hoitamiseen. (Gov-
ernment of Italy 2004, 34.) Raportissa otetaan esille myös terveysasioita miesten kan-
nalta, mainitaan nuorten miesten suurempi kuolleisuusriski muun muassa liikenne-
onnettomuuksien, itsemurhien ja HIV/Aidsin takia. Miehet hyödyntävät vähemmän 
terveyspalveluita kuin naiset ja miesten syöpäkuolleisuus on huomattavasti korkeam-
pi kuin naisten. (Emt., 43.) 

Miesten naisiin kohdistaman väkivallan estämistyössä on CEDAW-raportin mu-
kaan edistytty viime vuosina Italiassa, muun muassa lainuudistuksen kautta naisiin 
kohdistuva väkivalta määrittyy yksilön vapauden loukkaamiseksi eikä julkisen mo-
raalin loukkaamiseksi niin kuin aiemman lain mukaan. Tasa-arvoisten mahdollisuuk-
sien ministeriö aloitti väkivallan vastaisen ohjelman vuonna 2001, joka sisälsi mo-
nenlaisia toimenpiteitä ja esimerkiksi väkivallan tekijöiden käyttäytymisprofi ileja on 
kartoitettu. (Emt., 66.) 

2.13 Latvia

Latvian tasa-arvoasiakirjoista on kartoitettu Pekingin seurantaraportti vuodelta 2004 
sekä vuoden 2003 CEDAW-raportti. Pekingin seurantaraportin mukaan lähisuhde-
väkivalta on vakava ongelma Latviassa, mutta toistaiseksi hallitus ei ole puuttunut 
lähisuhdeväkivaltaan vaan estämistyötä on harjoitettu kansalaisjärjestöjen toimesta. 
Miehiä ei erityisesti mainittu lähisuhdeväkivallan yhteydessä. (Government of Latvia 
2004, 5.) Latvian CEDAW-raportissa oli muutamia miehiä koskevia mainintoja liit-
tyen lakeihin isyyden tunnustamisesta, elatusmaksuista sekä isien mahdollisuuksis-
ta osa-aikatyöhön ja perhe-etuuksiin. (Government of Latvia 2003, 41, 45, 78, 79.)
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3 Yhteenveto

Miehiä käsittelevän tekstin määrä: Miehiä käsittelevää tekstiä oli kokonaisuudes-
saan melko vähän kartoitetuissa dokumenteissa. Eri dokumenttien ja maiden kes-
ken oli tosin huomattavia vaihteluja miehet ja tasa-arvo-teeman huomioimisessa; 
esimerkiksi Pohjoismaisen tasa-arvoyhteistyön ohjelmassa sekä joidenkin pohjois-
maiden tasa-arvo-ohjelmissa oli paljon miehiä käsittelevää tekstiä. Huomattavia ero-
ja oli myös siinä, että joissakin dokumenteissa oli paljon ainoastaan naiset nimeävää 
tekstiä kun taas toisissa dokumenteissa kieli oli sukupuolineutraalia. Tämä kartoitus 
vahvistaa sitä muissakin yhteyksissä esitettyä huomiota, jonka mukaan tasa-arvos-
ta puhutaan usein naiskeskeisesti. Dokumenteissa naisia eksplisiittisesti käsittelevää 
tekstiä oli hyvin paljon suhteessa miehiä käsittelevän tekstin määrään. Tällainen ver-
baalinen jako saattaa uusintaa asetelmaa, jossa vain naisten sukupuoli tulee näkyväk-
si ja sitä kautta tasa-arvo saattaa määrittyä naisten alueeksi, joka ei koske miehiä. 

Yleisen tason linjaukset miehistä ja tasa-arvosta (ks. taulukko 1) Linjauksia, 
eli määrittelyjä miesten merkityksestä tasa-arvon edistämisessä tai miesten suhtees-
ta tasa-arvoon, oli Pohjoismaisissa asiakirjoissa, Pekingin toimintaohjelmassa sekä 
Euroopan komission tasa-arvokertomuksessa. Euroopan komission puitestrategia-
asiakirjassa sekä muiden maiden kuin Pohjoismaiden asiakirjoissa teemaa ei tuotu 
yleisellä tasolla esiin, vaan miehistä puhuttiin ainoastaan erityisten aihepiirien yhtey-
dessä. Euroopan komission tasa-arvokertomuksessa sekä Pohjoismaisissa dokumen-
teissa käsiteltiin teemaa miehet ja tasa-arvo yleisellä tasolla ja siitä oli oma luku ky-
seisissä asiakirjoissa. Useissa Pohjoismaisissa dokumenteissa painotettiin miehet 
ja tasa-arvoteeman merkitystä tulevaisuuden tasa-arvopolitiikan onnistumisen 
kannalta ja joissakin maissa teema oli ollut jo useampien vuosien ajan esillä, 
esimerkiksi Ruotsin tasa-arvo-ohjelman mukaan miesten osallistuminen tasa-arvo-
työhön on ollut yksi merkittävistä kansallisen tasa-arvopolitiikan teemoista viimei-
sen kymmenen vuoden aikana. 

Miesten ja tasa-arvon suhteet Ilmauksia miesten ja tasa-arvon suhteesta eri-
tellään tässä asiakirjassa aiemmin esitetyn jaon mukaisesti: 1) Tasa-arvo tarvitsee 
miehiä, 2) Miehet tarvitsevat tasa-arvoa. Huomattavaa on, että tällaisen erittelyn te-
keminen on viime kädessä tulkintakysymys ja nämä ulottuvuudet ovat toisiinsa yhte-
ydessä ja luonteeltaan teoreettisia. Selkeästi eniten linjauksissa korostui kuitenkin 
ensimmäinen näkökulma, jonka mukaan tasa-arvo tarvitsee miehiä. Suoremmin 
naisnäkökulmasta asia ilmaistaan Pekingin toimintaohjelmassa: ”naisten huolenai-
heita ja tasa-arvoa voidaan edistää vain yhteistyössä ja kumppaneina miesten kans-
sa”. Monissa muissakin dokumenteissa korostettiin näkökulmaa, jonka mukaan tasa-
arvon saavuttaminen on mahdollista ainoastaan yhteistyössä miesten kanssa. 

Huomattavasti vähemmän käytettiin argumentointia, jossa oltaisiin eksplisiitti-
sesti kerrottu, millä tavoin miehet tarvitsevat tasa-arvoa tai hyötyvät siitä. Esimer-
kiksi Tanskan tasa-arvodokumenteista löytyi kuitenkin tästä näkökulmasta selkeim-
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piä linjauksia, joissa miesten katsottiin hyötyvän tasa-arvopolitiikasta paremman ja 
osallistuvamman perhe-elämän muodossa ja myös miesten sanottiin kokevan erityi-
siä tasa-arvo-ongelmia eri elämän osa-alueilla. Melko yleinen oli myös näkökulma, 
joissa miesten ja naisten tilanteiden todettiin liittyvän toisiinsa ja sen takia tasa-arvon 
edistämisen todettiin eksplisiittisesti olevan sekä miesten että naisten asia. Harvoin 
kuitenkaan ilmaistiin konkreettisemmin, millä tavoin miesten ja naisten tilanteet voi-
sivat liittyä toisiinsa tasa-arvon kannalta.  

Aihepiirit, joiden yhteydessä puhuttiin miehistä (ks. taulukko 2) Tasa-arvodo-
kumenteissa toistuivat samat aihepiirit, joiden yhteydessä puhuttiin miehistä. Ylei-
sin teema oli aktiivisen isyyden ja miesten hoivavastuun edistäminen, joka toistui eri 
mittakaavassa ja erilaisin painotuksin kaikissa dokumenteissa. Keskeisenä toimen-
piteenä oli miesten kannustaminen perhevapaiden käyttöön sekä perhevapaajärjes-
telmän kehittäminen miesten kannalta. Lähes yhtä paljon puhuttiin miehistä naisiin 
kohdistuvan väkivallan yhteydessä. Yleisesti ottaen dokumenteissa käsiteltiin pal-
jon väkivaltaa, mutta melko vähän esitettiin miehiin kohdistuvia toimenpiteitä. Seu-
raavaksi eniten oli mainintoja miehiin keskittyvästä segregaation purkamisesta sekä 
koulutuksessa että työelämässä; konkreettisempana tavoitteena oli miesten osuuden 
lisääminen kasvatusalan ammateissa (esim. Ruotsi, Norja, Tanska ja Iso-Britannia). 
Miehistä puhuttiin terveyskysymysten ja pojista oppimisvaikeuksien, alisuoriutumi-
sen ja syrjäytymisen yhteydessä. Erityisesti nuorten miesten riskinotto, miesten ly-
hyempi elinikä ja miesten vastuunotto seksuaaliteitse leviävien tautien estämisessä 
olivat yleisiä terveyteen liittyviä teemoja tasa-arvodokumenteissa. Lisäksi muutamia 
mainintoja miehistä oli mediaan sekä elättäjyys- ja isyydentunnustamisproblematiik-
kaan liittyen. 

Esimerkkejä miesten rooleista eri aihepiirien yhteydessä Perheen ja työn yh-
distämiseen liittyen tasa-arvodokumenteissa esiintyi retoriikkaa, jossa argumentoi-
daan, miten miehet hyötyvät perhe-elämään osallistumisesta. Esitettiin esimerkiksi, 
että aktiivinen isyys ja perhevapaiden käyttö mahdollistaa uusia positiivisia roole-
ja miehille, parempaa perhe-elämää sekä lapsen etua. Toisaalta korostettiin myös 
miesten vastuunottamisen tärkeyttä esimerkiksi perhe-elämän suhteen. Väkivalta-
kysymysten yhteydessä miehiä käsiteltiin lähinnä väkivallan tekijöinä tai väkivaltaa 
vastustavien miesryhmien edustajina, ja näkökulma oli enemmän  se, miten tasa-ar-
vo tarvitsee miehiä. Väkivaltakysymysten kohdalla ei argumentoitu erikseen, miten 
miehet hyötyvät väkivallan ehkäisytyöstä. Miehiin kohdistuvan segregaation purka-
misen toimenpiteitä argumentoitiin useammalta kannalta, sekä miesten hyödyn että 
tasa-arvon edistymisen kannalta, ja toisaalta myös muiden asioiden kuten lasten hyö-
dyn kannalta. 

Minkälaisia tasa-arvokysymyksiä liitettiin miehiin? Tämän kartoituksen perus-
teella miesnäkökulmasta tarkasteltuna relevanteimmat kysymykset painottuvat eri ta-
voin kuin ns. perinteisessä tasa-arvopolitiikassa, jossa on keskitytty erityisesti työelä-
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mäkysymyksiin. Miehiin liitettiin tarkastelluissa asiakirjoissa paljon yksityiselämään 
ja perheeseen liittyviä aiheita, kun taas työelämäkysymysten yhteydessä ei erikseen 
puhuttu miehistä. Tarkastelu miesten ja tasa-arvon suhteesta herättää myös kysymyk-
siä siitä, millä perusteella sukupuolten väliset erot eri tilanteissa ovat tasa-arvoky-
symyksiä ja milloin eivät. Esimerkiksi ainoastaan Suomella oli toimenpide-ehdo-
tus pitkäaikaistyöttömien miesten aseman parantamiseksi; onko tämä ongelma, jota 
tavallisesti ei mielletä tasa-arvo-ongelmaksi? Aiheiden nouseminen tasa-arvokysy-
myksiksi liittyy myös siihen, minkälaisiin politiikan lohkoihin tasa-arvokysymykset 
liitetään ja minkä kautta niitä motivoidaan. Yleistä on myös tasa-arvopolitiikan mo-
tivoiminen talouspolitiikan näkökulmasta eli osoittaen, miten tasa-arvo tuottaa talou-
dellista hyötyä.     

Mistä ei puhuttu? Sellaisia tilanteita, joissa miesten asema saattaisi olla huo-
nompi kuin naisten, ja joissa miehet voisivat kokea tasa-arvo-ongelmia, nos-
tettiin vähän esiin. Syy tähän voisi olla se, että monilla elämän osa-alueilla nais-
ten katsotaan edelleen olevan huonommassa asemassa kuin miesten. Naisten miehiä 
huonommasta asemasta puhuttiin asiakirjoissa, mutta niiden yhteydessä ei vas-
taavasti puhuttu eksplisiittisesti miesten naisia paremmasta asemasta tai valta-
asemasta (lukuun ottamatta väkivaltakysymykset). Miesten vallasta puhuttaessa asia 
saattoi jäädä hyvin abstraktille tasolle, kuten ilmaisussa ”miehisen päätöksenteon 
eetos”. Miesten moninaisia tilanteita esimerkiksi yhteiskuntaluokan, seksuaaliseen 
suuntautumisen ja eri elämäntilanteiden suhteen ei tuotu esiin. Jonkin verran huomi-
oitiin etnisyyttä puhuttaessa maahanmuuttajamiesten ja –poikien tilanteista sekä eri 
ikäisien tilanteita, lähinnä poikien kouluongelmien yhteydessä. Lapsistaan erillään 
asuvien isien tilanteesta ei myöskään puhuttu, vaikka heidän osuutensa on merkittä-
vä eronneista isistä ja mahdollisuudet täyspainoisen isyyden toteuttamiseen erilaiset 
kuin ydinperheissä elävillä.  
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LIITTEEN 1 YHTEENVETO
Liitteessä on kartoitettu, mitä miehistä sanotaan eksplisiittisesti viimeaikaisis-
sa kansainvälisissä ja Pohjoismaiden sekä muutaman EU:n jäsenmaan kansal-
lisissa tasa-arvopoliittisissa dokumenteissa.

Kartoituksessa kiinnitettiin huomiota siihen, onko tasa-arvoasiakirjois-
sa tuotu teemaa miehet ja tasa-arvo esiin, minkälaisia sisältöjä miehiä 
ja tasa-arvoa käsittelevissä tekstikohdissa on, ja miten niissä määrite-
tään miesten ja tasa-arvon suhdetta. Lisäksi kartoitettiin niitä tasa-arvon 
aihepiirejä, joiden yhteydessä esitetään erityisesti miehiin kohdistuvia 
toimenpiteitä tai puhutaan erityisesti miehistä.

Miehiä käsittelevää tekstiä oli kokonaisuudessaan melko vähän kartoitetuis-
sa dokumenteissa. Eri dokumenttien ja maiden kesken oli tosin huomattavia 
vaihteluja miehet ja tasa-arvo-teeman huomioimisessa. 

Useissa Pohjoismaisissa dokumenteissa painotettiin miehet ja tasa-ar-
voteeman merkitystä tulevaisuuden tasa-arvopolitiikan onnistumisen 
kannalta ja joissakin maissa teema oli ollut jo useampien vuosien ajan 
esillä. 

Tasa-arvodokumenteissa toistuivat samat aihepiirit, joiden yhteydessä puhut-
tiin miehistä. Yleisin teema oli aktiivisen isyyden ja miesten hoivavastuun 
edistäminen. Lähes yhtä usein toistuva teema oli naisiin kohdistuva väkivalta. 
Muita teemoja olivat miehiin kohdistuva segregaation purkaminen, miesten 
terveys ja kriittisen miestutkimuksen tarve. Yksittäisinä mainintoina esiintyi-
vät median sukupuolirepresentaatioiden vaikutukset miehiin, miesten pitkäai-
kaistyöttömyys sekä isien elatusmaksut. 
Miehiin liitettiin tarkastelluissa asiakirjoissa paljon yksityiselämään ja perhee-
seen liittyviä aiheita. Tämä tukee käsitystä, että keskeisimmät miehiin ja tasa-
arvoon liittyvät teemat eroavat ns. perinteisen tasa-arvopolitiikan painotuksis-
ta, jossa keskiössä ovat erityisesti työelämään liittyvät kysymykset.
Miehiä ja tasa-arvo koskevissa yleisen tason linjauksissa korostui näkökulma,  
jonka mukaan tasa-arvo tarvitsee miehiä.
Sellaisia tilanteita, joissa miesten asema saattaisi olla huonompi kuin naisten, 
ja joissa miehet voisivat kokea tasa-arvo-ongelmia, nostettiin vähän esiin.
Naisten miehiä huonommasta asemasta puhuttiin kartoitetuissa asiakirjoissa, 
mutta niiden yhteydessä ei vastaavasti puhuttu eksplisiittisesti miesten naisia 
paremmasta asemasta tai valta-asemasta. 

•

♦

•

♦

•

•

•

•

•
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Liitteen lähdeluettelo: Kartoitetut tasa-arvoasiakirjat

Kansainväliset asiakirjat
1. Pekingin julistus ja toimintaohjelma

Ulkoasiainministeriö (1996) Pekingin julistus ja toimintaohjelma. YK:
n neljäs maailmankonferenssi naisten aseman edistämiseksi Peking 4.-
15.9.1995. Ulkoasiainministeriön julkaisuja 1996:6. Helsinki.

2. ”Euroopan yhteisön komission tasa-arvokertomus”
Euroopan yhteisöjen komissio (2000) Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden ko-
mitealle. Kohti sukupuolten tasa-arvoa koskevaa yhteisön puitestrategiaa 
(2001-2005). Euroopan yhteisöjen komissio. Bryssel.

3. ”Euroopan yhteisön komission tasa-arvon puitestrategia 2001-2005”
Euroopan yhteisöjen komissio (2005) Komission kertomus neuvostolle, 
Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alu-
eiden komitealle naisten ja miesten tasa-arvosta 2005. Euroopan yhteisöjen 
komissio. Bryssel.

4. Pohjoismaisen tasa-arvoyhteistyön ohjelma 2001-2005
Pohjoismaiden ministerineuvosto (2001) Pohjoismaisen tasa-arvoyhteis-
työn ohjelma 2001-2005. Kööpenhamina.

Kansalliset asiakirjat
Kaikkien maiden kohdalla on kartoitettu Euroopan neuvoston vuoden 2004 
Euroopan jäsenmaita koskeva tasa-arvokatsaus sekä vuoden 2004 ”Pekin-
gin maaraportit”:

Council of Europe (2004) National machinery, action plans and gender 
mainstreaming in the Council of Europe member states since the 4th World 
Conference on Women (Beijing 1995). Directorate General of Human 
Rights. Strasbourg.

Government of (the country in concern) (2004) United Nations Member 
States Responses to the Questionnaire on Implementation of the Beijing 
Platform for Action (1995) and the Outcome of the Twenty-Third Special 
Session of the General Assembly (2000) 

Maittain lisäksi seuraavat asiakirjat:
5. Suomi 

Government of Finland (2003) The Fifth Periodic Report of the Govern-
ment of Finland on the Implementation of the Convention on the Elimina-
tion of all Forms of Discrimination against Women. 
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STM (2005) Hallituksen tasa-arvo-ohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriön 
julkaisuja 2005:1. Helsinki. 

6. Ruotsi
Government of Sweden (2003) The Fifth Periodic Report of the Govern-
ment of Sweden on the Implementation of the Convention on the Elimina-
tion of all Forms of Discrimination against Women. 

Riksdagen (2002) Jämt och ständigt. Regeringens jämställdhetspolitik med 
handlingsplan för mandatperioden. Regeringens skrivelse 2002/03:140. 
Stockholm. 

7. Norja
Barne- och familiedepartementet (2004) Handlingsplan for likestilling i 
barnehagen 2004-2007

Government of Norway (2002) The Sixth Periodic Report of the Govern-
ment of Norway on the Implementation of the Convention on the Elimina-
tion of all Forms of Discrimination against Women. 

Justis- og politidepartementet (2004) Handlingsplan for å bekjempe vold 
i naere relasjoner. 

8. Tanska
Government of Denmark (2000) The Fifth Periodic Report of the Govern-
ment of Denmark on the Implementation of the Convention on the Elimi-
nation of all Forms of Discrimination against Women. 

Minister for Gender Equality (2003) Perspective and action plan 2004. 

9. Islanti
Government of Iceland (1998) The Third and Fourth Periodic Report of 
the Government of Iceland on the Implementation of the Convention on 
the Elimination of all Forms of Discrimination against Women. 

10. Saksa
Government of Germany (2003) The Fifth Periodic Report of the Govern-
ment of Germany on the Implementation of the Convention on the Elimina-
tion of all Forms of Discrimination against Women. 

11. Iso-Britannia 
Department of Trade and Industry (2003) Delivering on Gender Equal-
ity. Supporting the PSA objective on Gender Equality 2003-2006 
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12. Italia
Government of Italy (2004) The Fourth and Fifth Periodic Report of the 
Government of Italy on the Implementation of the Convention on the 
Elimination of all Forms of Discrimination against Women. 

13. Latvia
Government of Latvia (2003) The Second and Third Periodic Report of 
the Government of Latvia on the Implementation of the Convention on the 
Elimination of all Forms of Discrimination against Women. 

WWW-linkkejä: 
Maaraportit CEDAW-toimikunnalle:
 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reports.htm

Pekingin toimintaohjelman seurantaraportit:
 http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/english/responses.htm

Britannian tasa-arvo-ohjelma:
http://www.womenandequalityunit.gov.uk/research/Delivering_on_Gender.pdf
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LIITE 2 
Naisten asema -toimikunnan päätöslauselma: The role of men and boys in achie-

ving gender equality

ADVANCE UNEDITED VERSION 
12 March 2004, as adopted

Commission on the Status of Women
Forty-eighth session 
1-12 March 2004

The role of men and boys in achieving gender equality
Agreed conclusions

 The Commission on the Status of Women recalls and reiterates that the 
Beijing Declaration and Platform for Action1 encouraged men to participate 
fully in all actions towards gender equality and urged the establishment of 
the principle of shared power and responsibility between women and men 
at home, in the community, in the workplace and in the wider national and 
international communities. The Commission also recalls and reiterates the 
outcome document adopted at the twenty-third special session of the General 
Assembly entitled “Gender equality, development and peace in the twenty-
fi rst century”2 which emphasized that men must take joint responsibility with 
women for the promotion of gender equality. 

 The Commission recognizes that men and boys, while some themselves 
face discriminatory barriers and practices, can and do make contributions to 
gender equality in their many capacities, including as individuals, members 
of families, social groups and communities, and in all spheres of society. 

 The Commission recognizes that gender inequalities still exist and are 
refl ected in imbalances of power between women and men in all spheres 
of society. The Commission further recognizes that everyone benefi ts from 
gender equality and that the negative impacts of gender inequality are borne 
by society as a whole and emphasizes, therefore, that men and boys, through 
taking responsibility themselves and working jointly in partnership with 
women and girls, are essential to achieving the goals of gender equality, 

1 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing 4-15 September 1995 (United Nations 
publication, Sales No. E.96.IV.13).

2 A/RES/S-23/3, annex.

1.

2.

3.
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development and peace. The Commission recognizes the capacity of men 
and boys in bringing about change in attitudes, relationships and access to 
resources and decision making which are critical for the promotion of gender 
equality and the full enjoyment of all human rights by women. 

 The Commission acknowledges and encourages men and boys to continue 
to take positive initiatives to eliminate gender stereotypes and promote gen-
der equality, including combating violence against women, through networks, 
peer programmes, information campaigns, and training programmes. The 
Commission acknowledges the critical role of gender-sensitive education and 
training in achieving gender equality. 

 The Commission also recognizes that the participation of men and boys 
in achieving gender equality must be consistent with the empowerment of 
women and girls and acknowledges that efforts must be made to address the 
undervaluation of many types of work, abilities and roles associated with 
women. In this regard, it is important that resources for gender equality initia-
tives for men and boys do not compromise equal opportunities and resources 
for women and girls. 

 The Commission urges Governments and, as appropriate, the relevant 
funds and programmes, organizations and specialized agencies of the United 
Nations system, the international fi nancial institutions, civil society, including 
the private sector and non governmental organizations, and other stakeholders, 
to take the following actions: 

a) Encourage and support the capacity of men and boys in fostering gender 
equality, including acting in partnership with women and girls as agents for 
change and in providing positive leadership, in particular where men are still 
key decision makers responsible for policies, programmes and legislation, as 
well as holders of economic and organizational power and public resources; 

b) Promote understanding of the importance of fathers, mothers, legal guar-
dians and other caregivers, to the well being of children and the promotion of 
gender equality and of the need to develop policies, programmes and school 
curricula that encourage and maximize their positive involvement in achie-
ving gender equality and positive results for children, families and communi-
ties; 

c) Create and improve training and education programmes to enhance awa-
reness and knowledge among men and women on their roles as parents, legal 
guardians and caregivers and the importance of sharing family responsibili-
ties, and include fathers as well as mothers in programmes that teach infant 
child care development; 

d) Develop and include in education programmes for parents, legal guardians 

4.

5.

6.
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and other caregivers information on ways and means to increase the capacity 
of men to raise children in a manner oriented towards gender equality; 

e) Encourage men and boys to work with women and girls in the design of 
policies and programmes for men and boys aimed at gender equality and fos-
ter the involvement of men and boys in gender mainstreaming efforts in order 
to ensure improved design of all policies and programmes; 

f) Encourage the design and implementation of programmes at all levels to 
accelerate a socio-cultural change towards gender equality, especially through 
the upbringing and educational process, in terms of changing harmful tradi-
tional perceptions and attitudes of male and female roles in order to achieve 
the full and equal participation of women and men in the society; 

g) Develop and implement programmes for pre-schools, schools, community 
centers, youth organizations, sport clubs and centres, and other groups dea-
ling with children and youth, including training for teachers, social workers 
and other professionals who deal with children to foster positive attitudes and 
behaviours on gender equality; 

h) Promote critical reviews of school curricula, textbooks and other informa-
tion education and communication materials at all levels in order to recom-
mend ways to strengthen the promotion of gender equality that involves the 
engagement of boys as well as girls; i) Develop and implement strategies to 
educate boys and girls and men and women about tolerance, mutual respect 
for all individuals and the promotion of all human rights; 

j) Develop and utilize a variety of methods in public information campaigns 
on the role of men and boys in promoting gender equality, including through 
approaches specifi cally targeting boys and young men; 

k) Engage media, advertising and other related professionals, through the de-
velopment of training and other programmes, on the importance of promoting 
gender equality, non stereotypical portrayal of women and girls and men and 
boys and on the harms caused by portraying women and girls in a demeaning 
or exploitative manner, as well as on the enhanced participation of women 
and girls in the media; 

l) Take effective measures, to the extent consistent with freedom of expres-
sion, to combat the growing sexualization and use of pornography in media 
content, in terms of the rapid development of ICT, encourage men in the me-
dia to refrain from presenting women as inferior beings and exploiting them 
as sexual objects and commodities, combat ICT- and media-based violence 
against women including criminal misuse of ICT for sexual harassment, 
sexual exploitation and traffi cking in women and girls, and support the de-
velopment and use of ICT as a resource for the empowerment of women and 
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girls, including those affected by violence, abuse and other forms of sexual 
exploitation; 

m) Adopt and implement legislation and/or policies to close the gap between 
women’s and men’s pay and promote reconciliation of occupational and fami-
ly responsibilities, including through reduction of occupational segregation, 
introduction or expansion of parental leave, fl exible working arrangements, 
such as voluntary part-time work, teleworking, and other home-based work; 

n) Encourage men, through training and education, to fully participate in the 
care and support of others, including older persons, persons with disabilities 
and sick persons, in particular children and other dependants; 

o) Encourage active involvement of men and boys through education pro-
jects and peer based programmes in eliminating gender stereotypes as well as 
gender inequality in particular in relation to sexually transmitted infections, 
including HIV/AIDS, as well as their full participation in prevention, advoca-
cy, care, treatment, support and impact evaluation programmes; 

p) Ensure men’s access to and utilization of reproductive and sexual health 
services and programmes, including HIV/AIDS-related programmes and ser-
vices, and encourage men to participate with women in programmes designed 
to prevent and treat all forms of HIV/AIDS transmission and other sexually 
transmitted infections; 

q) Design and implement programmes to encourage and enable men to adopt 
safe and  responsible sexual and reproductive behaviour, and to use effective-
ly methods to prevent unwanted pregnancies and sexually transmitted infec-
tions, including HIV/AIDS; 

r) Encourage and support men and boys to take an active part in the preven-
tion and elimination of all forms of violence, and especially gender-based 
violence, including in the context of HIV/AIDS, and increase awareness of 
men’s and boys’ responsibility in ending the cycle of violence, inter alia, 
through the promotion of attitudinal and behavioural change, integrated 
education and training which prioritize the safety of women and children, 
prosecution and rehabilitation of perpetrators, and support for survivors, and 
recognizing that men and boys also experience violence; 

s) Encourage an increased understanding among men how violence, inclu-
ding traffi cking for the purposes of commercialized sexual exploitation, 
forced marriages and forced labour, harms women, men and children and 
undermines gender equality, and consider measures aimed at eliminating the 
demand for traffi cked women and children; 

t) Encourage and support both women and men in leadership positions, 
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including political leaders, traditional leaders, business leaders, community 
and religious leaders, musicians, artists and athletes to provide positive role 
models on gender equality; 

u) Encourage men in leadership positions to ensure equal access for women 
to education, property rights and inheritance rights and to promote equal 
access to information technology and business and economic opportunities, 
including in international trade, in order to provide women with the tools that 
enable them to take part fully and equally in economic and political decision-
making processes at all levels; 

v) Identify and fully utilize all contexts in which a large number of men can 
be reached, particularly in male-dominated institutions, industries and asso-
ciations, to sensitize men on their roles and responsibilities in the promotion 
of gender equality and the full enjoyment of all human rights by women, 
including in relation to HIV/AIDS and violence against women; 

w): Develop and use statistics to support and/or carry out research, inter alia, 
on the cultural, social and economic conditions, which infl uence the attitudes 
and behaviours of men and boys towards women and girls, their awareness of 
gender inequalities and their involvement in promoting gender equality; 

x) Carry out research on men’s and boys’ views of gender equality and their 
perceptions of their roles through which further programmes and policies can 
be developed and identify and widely disseminate good practices. Assess the 
impact of efforts undertaken to engage men and boys in achieving gender 
equality; 

y) Promote and encourage the representation of men in institutional 
mechanisms for the advancement of women; 

z) Encourage men and boys to support women’s equal participation in 
confl ict prevention, management and confl ict resolution and in post-confl ict 
peace-building; 

 The Commission urges all entities within the UN system to take into 
account the recommendations contained in these agreed conclusions and to 
disseminate these agreed conclusions widely. 

7.
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