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#tasaarvoteot

Tasa-arvo  
vaatii tekoja!
Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan Tasa-arvoteoilla 
vaikuttavuutta -hanke on edistänyt sukupuolten tasa-arvoa vuosina 2020–2022 
teemoina johtajuus, media ja teknologia. Kaikki tähän kirjaseen haastatellut  
tasa-arvovaikuttajat ovat olleet jäseninä presidentti Tarja Halosen johtamassa  
Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumissa. 

Hanke on luonut ja ylläpitänyt yhteistyöverkostoja, järjestänyt tapahtumia sekä  
viestinyt tasa-arvoteemoista yhteistyössä kumppanien kanssa. Kahden viime  
vuoden aikana hanke on muun muassa:

• Edistänyt tasa-arvoa sekä johtajuutta liikunnassa ja urheilussa.

• Tehnyt yhteistyötä Suomen Lähetysseuran ja Kirkkohallituksen kanssa. Kirkko- 
hallitus nimitti maaliskuussa 2021 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän. 

• Kouluttanut Plan International Suomen kanssa nuoria tasa-arvovaikuttajia.

• Koonnut median edustajia keskustelemaan tasa-arvosta ja tehnyt yhteistyötä  
Facebookin kanssa.

• Tutkinut We in Games Finlandin kanssa videopelien naisiin kohdistuvaa  
väkivaltaa Gender in Play -hankkeessa.

Olemme ylpeitä kaikesta, mitä hankkeessa on tähän mennessä tehty ja kiitollisia 
yhteistyöstä, jota lukemattomat toimijat ovat tehneet kanssamme. Hanke on  
saanut rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Hanketyö tasa-arvon puolesta jatkuu vuonna 2023. 

Terhi Heinilä
Pääsihteeri



Tasa-arvotyö ei ole 
koskaan valmis
”Yhteiskunnan muuttuessa tulee usein myös lisää 
korjattavia asioita tyttöjen ja naisten tasa-arvon tieltä. 
Joudumme jatkuvasti katsomaan eteenpäin”, sanoo 
presidentti Tarja Halonen.

JOHTAMINEN

”EI PIDÄ koskaan kuvitella, että tasa-ar-
votyö on valmis eikä pitää epäonnistumi-
sena sitä, että joudutaan yhä uudelleen 
palaamaan samoihin asioihin”, sanoo 
presidentti Tarja Halonen. Hän on Nais-
järjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain 
neuvottelukunnan Tasa-arvoteoilla 
vaikuttavuutta -foorumin puheenjohtaja. 

”Tasa-arvo tarkoittaa kulloinkin voimassa 
olevien olosuhteiden mukaisesti ihmis-
ten kohtelua tasa-arvoisesti, samanlais-
ten tasa-arvoisten mahdollisuuksien 
antamista ja toteuttamista, ja sitä, että 
häntä kannustetaan yhä uudelleen löy-
tämään oma itsensä ja osallistumisensa.”

”Olemme kansainvälisesti yksi tasa-ar-
voisimpia maita sukupuolten suhteen. 
Suomi on aloittanut tasa-arvotyön ja sitä 
kautta naisten ja tyttöjen vaikutusvallan 
lisäämisen aikaisin.”

 ”Olen huolissani siitä, että loistelias 
menneisyytemme, jota kutsun kultaisek-
si varjoksi, sitoo tämän päivän arvostelua. 
Tasa-arvotyö ei kuitenkaan ole prosessi, 
joka päättyisi johonkin. Joudumme 
jatkuvasti katsomaan eteenpäin.”

Mitkä tapahtumat tai kokemukset 
presidentin omassa elämässä johtivat 
sukupuolten tasa-arvon näkyväksi 
edistäjäksi?

Tasa-arvo työpöydälle

”Kuulun akateemikko Haavikon sanoin 
vahvojen naisten sukuun, jossa naiselta 
vaaditaan itsenäistä olemista. Äitini oli 
osan elämästään yksinhuoltaja ja meni 
sittemmin uudelleen avioon ja käsittääk-
seni ihan onnellisestikin. Jo isoäitini oli 
sitä mieltä, että hän itse päättää omista 
asioistaan.” 

”Opiskeluaikaan 1960-luvulla meitä 
naisia oli vain noin 15 prosenttia oike-
ustieteellisessä tiedekunnassa, mutta 
olimme hyvin itsevarmoja. Esimerkiksi 

nuoret lakia lukevat naiset eivät kui-
tenkaan päässeet sitten nimismiesten 
kesäsijaisiksi. Ja sehän harmitti.”

”Muistan kun sukupuolten tasa-arvo-
asiat tulivat yhteiskunnassa uudelleen 
keskusteltavaksi 1960-luvulla. Pääsin 
esimerkiksi seuraamaan liikettä ’Yhdistys 
9’. Olin opiskelija-aktivisti, en johtoase-
massa.”

”Tasa-arvoasiat tulivat eteeni työn kautta 
kuin annettuina. Suomen ylioppilaskun-
tien liiton sihteeristössä vastasin ensin 
sosiaalipolitiikasta ja sitten olin järjes-
tösihteeri aikana, jolloin yliopistoihin 
yritettiin saada mies ja ääni -periaatetta.”

”Opiskelijoiden terveydenhuollossa esiin 
nousivat mielenterveysasiat ja seksuaa-
lineuvonta, jotka olivat jälkeen jääneitä. 
Näin läheltä seksuaalivähemmistöjen 
kohtaamat haasteet ja monet muutkin 
epäkohdat.”

Nainen Halonen

Halosen poliittinen ura Suomessa ei 
ole ollut kovin tasa-arvopainotteinen. 
Painotus tuli usein siitä, että hän oli se 
ensimmäinen nainen työtehtävässä tai 
ehdokkaana. 

”SAK:ssa olin ensimmäinen nais-
puolinen juristi työmarkkinapuolen 
neuvottelupöydässä. Pidin itsestäänsel-
vyytenä, että olin siinä pöydässä missä 
miehetkin.”

”Pöydälleni tulivat esimerkiksi äitiys-
loma, vanhempainloma ja sairaan 
lapsen hoitosopimukset. Näissä monia 
sopimuspohjaisia etuuksia annettiin 
pääasiassa naisille. Vasta eduskunta 
korjasi hoitosopimuksen koskemaan 
molempia sukupuolia. Työnantajapuoli 
sanoi, että he eivät hyväksy etuutta 
miehille, koska se olisi tullut miesten 
paremman palkkauksen vuoksi paljon 
kalliimmaksi.” 
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”Usein näiden valintojen takana ei ollut 
suoranaisesti sukupuolten eriarvoista-
minen vaan eriarvoisuudesta johtuva 
taloudellinen puoli”, Halonen sanoo.

Presidenttitien avaajat 

”Kansanedustaja minusta tuli vuonna 
1979. Meitä naisia oli silloin suhteellisen 
paljon, vaikkakin vielä vähemmistö.”

”Naispoliitikot pääsivät vain tietyiksi 
ministereiksi, eikä sitä silloin osattu 
katsoa syrjintänä. Oli pitkäaikainen op-
pimisprosessi nähdä, että jotkut paikat 
näyttivät automaattisesti kuuluvan 
miehille.”

”Olin ensimmäiseksi sosiaaliministeri. 
Minusta tuli oikeusministeri, koska 
SDP:n käytettävissä ei ollut muita juris-
teja ja siihen aikaan oikeusministerin piti 
olla juristi.”

”Olin ensimmäinen poliittisesti valittu 
oikeusministeri. Tosin oma professo-
rini Inkeri Anttila oli ollut puolisen 
vuotta oikeusministerinä Auran virka-
mieshallituksessa. Sukupuolittuminen 
katosi. Minun jälkeeni on tullut vaikka 
kuinka monta naista oikeusministe-
riksi.” 

”Ulkoministeri minusta tuli vuonna 1995. 
Olin ensimmäinen nainen ulkoministeri-
nä - ja tähän asti ainoa, vaikka neljännes-
vuosisata on mennyt”, Halonen sanoo.

”Asettuminen ehdolle voi poistaa ensim-
mäisen esteen muutoksen tieltä. Kun 
Helvi Sipilä asettui aikanaan ehdolle 
presidentinvaaleissa, muistan isäni 
sanoneen ’kappas että nainen’ ja mietti 
hetken ’niin miksikäs ei’.” 

”Presidenttitieni avaajat olivat Helvi 
Sipilä ja Elisabeth Rehn, joka oli 
edeltäjäni Martti Ahtisaaren kanssa 
vaaleissa toisella kierroksella. He olivat 
ne kaksi.” 

”Presidenttitieni 
avaajat olivat  
Helvi Sipilä ja  
Elisabeth Rehn”

”Presidentinvaaleissa vuonna 2000 
meitä ehdokkaita oli Esko Aho ja ”tytöt”, 
muut ehdokkaat olivat jo naisia.”

”Oikeaan aikaan oikeassa paikassa 
-sanonta piti taas paikkaansa.”

Ensimmäisen roolissa

Presidentti Tarja Halonen on ja on ollut 
monen tytön ja naisen esikuva, niin 
myös Huittisista kotoisin olevalle Elenal-
le. Hän sai ojentaa itse tekemänsä kortin 
suuresti ihailemalleen presidentille 
Birgitta Kervisen syntymäpäiväjuhlissa. 
Kun tyttö kotonaan kuuli, että presi-
dentti Tarja Halonen oli osallistumassa 
samoihin juhliin kuin isovanhempansa 
ja äitinsä, hän vaatimalla vaati päästä 
juhliin mukaan. 

Miltä hetki tuntui?

”Se herätti tietysti iloa ja toisaalta tietyn-
laista vastuuntunnetta”, Halonen sanoo.

”Jos epäonnistuu sukupuolensa ensim-
mäisenä edustajana jossain tehtävässä, 
silloin tavallaan naiset epäonnistuvat. 
Jos mies epäonnistuu tehtävässä, jossa 
on ollut aikaisemminkin miehiä, epä-
onnistuja on henkilö X. Onnistuja taas 
näyttää, että kyllä nainenkin voi ja osaa.”

”Presidenttinä sain pikkutytöiltä kirjeitä. 
Kun olin muutaman vuoden ollut 
presidenttinä sain pojan nimellä allekir-
joitetun kirjeen, että ’onko se totta, mitä 
likat sanoo koulussa, että poika ei voi 
tulla enää presidentiksi’.”

”Vastasin, että ei ole totta. Tytöistä ja 
pojista voi tulla presidentti, mutta se ei 
ole mikään ammatti. Tee kotiläksysi hyvin 
ja hanki ensin ammatti ja jos haluat olla 
palvelemassa yhteiskunnallisissa asioissa, 
niin voi olla, että sinusta tulee kaupungin-
valtuutettu, ministeri tai jopa presidentti.”

”Alleviivaan sitä, että joskus aikuistenkin 
on vähän vaikea ymmärtää, että joku 
tehtävä käy yhtä hyvin naisille kuin 
miehille.” Halonen kertoo itsestään 
esimerkin. 

”Presidentin turvahenkilöinä oli ensim-
mäistä kertaa naisia 2000-luvulla. Selvisi, 
että naispuolinen turvahenkilö oli sekä 
poliisi että nukutussairaanhoitaja. Kysyin 
mistä ammatinvalinta tuli. Hän kertoi 
sen johtuvan isästä. Kysyin, että oliko isä-
si poliisi. Hän vastasi, että sairaanhoitaja. 
Huomasin itsekin ajatelleeni sukupuoli-
sidonnaisesti.”

”Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foo-
rumissakin sanomme, että jokaisella 
on ennakkoluulonsa, joten pysykää 
valppaina ja tarkistakaa omat ennakko-
luulonne.” 

”Voimakkaasti sukupuolen mukaan 
eriytyneet ammattikenttämme vaativat 
koko ajan sen viestimistä tytöille, että 
heistä voi tulla mikä tahansa. Samoin 
jos poika haluaa esimerkiksi sairaanhoi-
tajaksi, on tärkeää kannustaa, että ala 
ihmeessä.”

Vaikka seinästä läpi

Mistä tulee energia edetä vastatuules-
sakin uuteen haasteeseen?

”Varmaan muissakin perheissä näkyy 
kansallinen ajatuksemme sisusta. Pitää 
vaan yrittää uudelleen. Se aiheuttaa hy-
viä ja huonoja asioita. Hyvinä asioita ovat 
peräänantamattomuus ja tietynlainen 
ahkeruus. Sitä arvostetaan ja ihmiset 
toimivat sen mukaisesti.”

”Joskus olen sanonut vähän hymyillen, 
että ei sitä aina tarvitse olla niin sisukas, 
että menee vaikka seinästä läpi - täytyy 
katsoa, olisiko siinä ovikin.”

”Joskus kannattaa hahmottaa joku 
asia uudelleen ja miettiä, mitä muuta 
kautta samaa asiaa voisi hoitaa.” Samaa 
suhteuttamista Halonen soisi tulevaisuu-
destaan kipuileville nuorille.

”Nuoret pohtivat, mitä heistä tulee. Haa-
veiden rinnalla olisi hyvä olla tietynlaista 
realismia siitä, mitä haluaa tehdä. Jos 
on kiinnostunut esimerkiksi terveyden-
huollosta, pitää rohkeasti hakea lääketie-
teellisen tiedekuntaan, mutta yhtä hyvin 
voi olla psykologi tai sairaanhoitaja tai 
muuta, joka liittyy terveydenhuoltoon.”

”On tärkeä nähdä, että voi olla joku 
toinenkin tie samaan.”

Nykyaikainen pensasperhe

Minkälaista yhteiskuntaa elää lapsen-
lapsenne? 

”Meillä on aika nykyaikainen pensas-
perhe. Kun biologinen tyttäreni teki 
alle 10-vuotiaana sukupuuta koulussa 
ja näytti sitä minulle, sanoin että en 
ole ihan varma, onko tämä opettajan 
mielestä sisko tai veli. Hän tuskastui, että 
mitä hän laittaa. Sanoin, että piirrä niin 
kuin tunnet, mikä on sinun perheesi. 
Sano opettajalle, että olemme tällainen 
pensasperhe. Viisaana kasvattajana 
opettaja oli sanonut, että nykyään on 
aika paljon näitä pensasperheitä, ja se 
on ihan ok.”

”Minulla on laajasti katsottuna viisi 
lastenlasta. Minulla on 8–18-vuotiaat lap-
senlapset. Heidänkin maailmansa ovat 
kovin erilaisia, vaikka kyseessä on saman 
suvun tietty ikäluokka.” 

”Hieman yllättyneenä olen huomannut, 
että uusi tyttöys on tullut muotiin. 
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”Työelämässä sukupuolten mukainen 
eriytyminen näkyy selvästi ja tasa-arvo ei 
toteudu. Samasta työstä toki maksetaan 
useimmiten samaa palkkaa, mutta suh-
tautuminen naisiin ja miehiin tuo eroja 
työelämän eri sektoreille. Onko ihmisen 
hoitaminen vähempiarvoista kuin konei-
den huolto? Ainakin palkkauksesta voisi 
niin epäillä.”

”Suomi ei koskaan ole ollut yksinäinen 
saareke, mutta nyt ihmiset muuttavat 
maasta toiseen vielä enemmän. Tämän 
päivän suomalaisuus on värikkäämpi 
ja monivärisempi kuin aikaisemmin. 
Maahan muuttava tuo mukanaan omaa 
kulttuuriaan, mikä on suuressa määrin 
hyvä asia. Meidän on kuitenkin pidettävä 
huolta siitä, että sukupuolten tasa-arvo 
säilyy. Jos siihen sisältyy ihmisoikeuskä-
sityksen vastaisia seikkoja, tulijoita pitää 
pyrkiä kasvattamaan eri keinoin siihen, 
että meillä on miesten ja naisten tasa-ar-
vo ja se koskee kaikkia.”

”Maahan muuttaneista 25–54-vuotiaista 
naisista varsin suuri osa on korkeasti 
koulutettuja, mutta heidän on vaikeaa 
päästä työelämässä koulutustaan 
vastaaviin tehtäviin, vielä vaikeampaa 
kuin miesten.”

”Tilanne saattaa vuosikymmenien ku-
luessa muuttua siten, että sukupuolella 
ei ole enää merkitystä. Lapsenlapseni 
sanovat, että tulevaisuudessa sukupuoli 
on heidän mielestään vain yksi tekijä 
muiden joukossa. Mutta tänä historial-
lisena aika, jota nyt elämme, miesten ja 
naisten kokemuspohja näyttää olevan 
erilainen, molempien huomioon ottami-
sesta on hyötyä.”

”Jos saadaan sukupuolten tasa-arvon 
perusasiat kuntoon, vastaavasti miesten 
roolin monipuolistaminen on tärkeää. 
Kyllä meilläkin kesti aika kauan ennen 
kuin äitiysloma voitiin muuttaa vanhem-
painvapaaksi ja nähtiin, että miehetkin 
haluavat olla pidemmän jakson lastensa 
kanssa. Kokemukset ovat olleet rohkai-

sevia ja miehet sanovat jälkeenpäin, että 
sitä osaa elämästä he eivät todellakaan 
haluaisi menettää.” 

Naiset yhteiskunnassa 

Halonen näkee, että naisten johtajuuden 
tilanne Suomessa ja kansainvälisesti on 
parantunut hitaasti. 

”Naisten määrä yhteiskunnan ja talouden 
johtopaikoissa on edelleenkin pieni. 
Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna noin 10 
prosenttia valtioiden johtajista on naisia.” 

”Kun naisia on paljon ja tasaisesti yhteis-
kunnan eri sektoreilla, se mahdollistaa 
luontaisemmin myös johtajuuden.”

”Koronapandemia on osoittautunut, että 
ne maat, joissa naiset olivat johtajina ja 
laajasti mukana yhteiskunnassa, näytti-
vät selviävän jossain määrin paremmin 
kuin maat, joissa näin ei ollut.”

”Yhteiskunnassa olevien uhkien havait-
seminen ja hahmottaminen, kun men-
nään nopeasti etenevälle niin sanotusti 
A-tyyppiselle alueelle, niin yhteiskunnan 
naisilla on siitä laajempi kuva.”

”On vielä liian vähän materiaalia siitä, 
ovatko naiset tai miehet johtajina erilai-
sia. Se että yhteiskunta on hyväksynyt 
myös naiset näihin tehtäviin, näyttää 
kuitenkin olevan vakaamman ja turvalli-
semman yhteiskunnan piirre ja takuu.”

”Naisten johtajaksi pääsyä helpottaa 
myös se, että perhe-elämä on hoidettu 
tasapuolisemmin. Naiset tekevät tilas-
tojen perusteella enemmän kotitöitä 
kuin miehet. Jos nainen pääsee johto-
tehtäviin, hän saattaa edelleen kantaa 
suurempaa vastuuta myös kotona.”

”Kun joku sanoo, että tunnen suurta 
epävarmuutta siitä, miten täytän isot 
saappaat, haluaisin sanoa, että älä 
ihmeessä yritä täyttää saappaita, tule 

omissa pikkareissa. Johtajuus muuttuu 
ajan myötä.”

”On hyvä tutkailla nykyistä avoimemmin, 
mitä johtajuuden pitäisi olla nykyai-
kaisessa yhteiskunnassa ja minkälaisia 
ihmisiä ja lähiyhteisöjä se edellyttäisi.”

Johtajan ennakkoluulot

Johtajilla on merkittävä rooli työkult-
tuurin muodostumisessa. Johtajan 
tasa-arvo-osaamista presidentti lähestyy 
sitä kautta, että pitää olla avoin omille 
ennakkoluuloille ja miettiä mitä korjatta-
vaa niissä on. 

”Ole avoin omille 
ennakkoluuloille 
ja mieti mitä  
niissä on  
korjaamista”

”Työelämän ennakkoluuloihin tarttumi-
seen on teknisiäkin keinoja, kuten avoin 
rekrytointi. Jos ei tiedetä hakijan nimeä 
tai sukupuolta, vaan katsotaan lähinnä 
koulutusta ja työkokemusta, lopputulos 
saattaa olla toisenlainen.”  

Esimerkkejä löytyy myös koulujen neut-
raaleista koetilanteista. ”Olin aikanaan 
jonkin verran mukana yliopistoelämässä 
USA:ssa ja Englannissa. Sain nähdä käy-
tännön, että kokeissa opiskelijat vastasi-
vat numerolla ja nimeä ei näkynyt koe-
papereissa. Opiskelijan ilmoittautuessa 
hän sai vastausnumeron ja myöhemmin 
vasta selvitettiin, kuka numeron takana 
on. Tällä on syrjintää ehkäisevä merkitys. 
Tiedän, että Suomessa on alettu käyttää 
samaa järjestelmää.” 

#tasaarvoteot

Nuoret kaksikymppiset naiset ja vähän 
vanhemmatkin ovat ylpeitä siitä, että he 
ovat naisia ja haluavat korostaa asioita, 
joiden katsovat kuuluvan naisille.”

”Niin sanottujen kovempien poliittisten 
aiheiden naistoimittajilla on ollut 
usein jaloissaan punaiset piikkarit. Kun 
lapsenlapseni sanoi, että ’mä en kyllä aio 
ikinä käyttää tuollaisia hulluja kenkiä’, 
sanoin, että ei hänen tarvitsekaan. Hän 
voi käyttää punaisia lenkkareita tai jotain 
muuta.” 

”Oman minuuden hahmottaminen ja 
toisaalta koko planeetasta huolehti-
minen on uudemmalle sukupolvelle 
rakas asia. Olemme uteliaita, mihin 
laatikkoon laitamme kanssaihmiset. 
Useimmiten kyse oman hahmotus-
kyvyn auttamisesta. Pitää oppia, 
että ne laatikot vähän vaihtelevat 
vuosikymmenestä toiseen. Nuorille on 
itsestään selvää, että tästä planeetasta 
on pidettävä huolta.”

”Teini-ikäiset ovat kiinnostuneita aikai-
sempaa vahvemmin sukupuoli-identi-
teetistä, siitä mitä on nainen tai mies tai 
jos ei ole kumpaakaan vaan neutraali. 
Sukupuoli-identiteetin uudelleen muo-
toutuminen on heille tärkeää. ”

”Yritin kerran hahmottaa biologiselle tyt-
tärelleni jotain henkilöä sanoen, että en 
tiedä onko hän tyttö vai poika. Tyttäreni 
vastasi topakasti ’mitä se sinulle kuuluu 
äiti’.”

Sukupuolittunut työelämä 

Halonen nostaa esiin työelämän isona 
sukupuolten tasa-arvon haasteena.

”Koulutustilanne ja sitä kautta työmark-
kinat ovat voimakkaasti eriytyneet. 
Meillä on naisvaltaisia ammatteja, jotka 
periytyvät perheiden sisäisestä työnjaos-
ta ja ne ovat huonommin palkattuja kuin 
miesvaltaiset alat.” 
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Työkulttuurin muututtava
Halosen mukaan työyhteisön sisälläkin 
voisi ahkerammin miettiä työkiertoa ja 
liikkuvuutta. ”Jos joku on oikein pätevä, pi-
tääkö hänen loppuikänsä olla siinä paikas-
sa vai voisiko työyhteisössä ajatella, että 
hän voisi olla hyvä muussakin tehtävässä, 
jossa on enemmän johtamisvastuuta.” 

”Johtajuus on tärkeää, mutta yhtä 
hyvin joku asiantuntijatehtävä voisi olla 
samanarvoisesti palkattu. Nykyaikaisen 
yrityksen tai yhteisön johtajuus on 
erilaista kuin aikaisemmin. Työelämässä 
on paljon asiantuntijoita, jotka haluavat 
enemmän itsenäisyyttä ja ihmisten joh-
taminen on muuttunut. Voitaisiin ensin 
tutkia työyhteisöä ja sitten sen perus-
teella yhdessä minkälaista johtajuutta 
tarvitaan, eikä vain tutkia, minkälainen 
johtaja on.”

”Meillä on pienevät ikäluokat ja senkin 
vuoksi joudumme tarkemmin pohti-
maan, miten ihmiset voisivat ja haluai-
sivat olla työelämässä pitempään. Tässä 
meilläkin on oppimista muilta mailta. 
Joissakin ammateissa on ihan hyvä 
päästä varhaisessa vaiheessa eläkkeelle.”

”Eläkejärjestelmämme on pitkälti ajalta, 
jolloin ihmisten odotettavissa oleva 
elinikä oli lyhyempi. Eliniänodote on 
noussut ja tulee jatkossa nousemaan, 
todennäköisesti myös eläkeiät nousevat 
jossain määrin. Tästä syystä työelämän 
pitää muuttua - johtajien, työtovereiden 
ja meidän oma kuvamme – jotta ihmiset 
voisivat olla pitempään työelämässä ja 
että he jaksavat ja haluavat oppia”, sanoo 
Tarja Halonen, joka itsekin vasta kaksi 
kuukautta lonkkaleikkauksen jälkeen 
tekee kahdeksantuntisia työpäiviä.

100 tasa-arvotekoa

Kokoavalla kansallisella tasolla Halonen on 
Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumin 
puheenjohtaja. Foorumiin kuuluu yli 30 eri 
alan johtajaa ministeriöistä, kaupungeista, 

yliopistoilta, työmarkkinajärjestöistä, ur-
heilusta, kulttuurista ja Puolustusvoimista. 

”Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke 
kannustaa eri yhteiskunnan toimijoita 
vahvistamaan sukupuolten tasa-arvoa 
konkreettisten tekojen kautta. Hanke 
on tuonut näkyvyyttä tasa-arvotyölle ja 
luonut uudenlaisia tapoja tehdä yhteis-
työtä”, Halonen sanoo.

”Eri toimialoilla on tehty jo satoja ta-
sa-arvotekoja, jotka voi nähdä hankkeen 
sivustolla. Työn tulee jatkua.”

Johtajista koostuva foorumi on kuullut 
asiantuntijoita tasa-arvotyön ja naisten 
oikeuksien kehityksestä sekä järjestä-
nyt isoja tasa-arvoa eteenpäin vieviä 
tilaisuuksia yhdessä esimerkiksi kirkon, 
median ja urheilukentän kanssa.

”Kun Suomi valmistautui juhlimaan 
100-vuotista itsenäisyyttään, Naisjär-
jestöjen Keskusliitto ja Tasa-arvoasiain 
neuvottelukunta päätyivät laajan kump-
paniverkoston kanssa haastamaan eri-
laiset organisaatiot eri puolilla Suomea 
tekemään konkreettisia tasa-arvotekoja. 
Samalla hankkeessa nostettiin esille 
korjausta vaativia seikkoja yhteiskunnas-
samme.”

”On iso asia, että hankkeessa ei vain 
hymistelty mennyttä, vaan siitä tehtiin 
ajankohtaistamisprojekti. Yhteiskunnan 
muuttuessa korjattavia asioita tulee 
koko ajan lisää.”

”Vuosina 2020–2022 olemme keskit-
tyneet erityisesti kolmeen keskeiseen 
sukupuolten tasa-arvoon liittyvään 
teemaan, jotka ovat media, teknologia ja 
johtajuus. Teknologia on koko yhteiskun-
taamme koskeva uusi iso haaste.”

”Mediasta hyvä esimerkki löytyy Yle 
Urheilun toimista. Tasa-arvotekona 
naisten ja tyttöjen urheilua uutisoidaan 
ja tuotetaan nykyisin samalla tasolla 
perinteisen miesvaltaisen urheilun 

kanssa. Nämä teot saatiin hyvin läpi 
kansainvälisesti urheilussa ja ne ovat 
tuoneet toivomaamme kannustusta 
tyttöjen ja naisten urheiluun ja aiheutta-
neet myönteistä kehitystä myös naisten 
urheilun rahoituksessa.”

”Urheilun tasa-arvoteon malli laajeni 
myös uutis- ja ajankohtaistoimintaan 
ja aluetoimituksiin. Tämä on yksi hyvä 
esimerkki siitä, että kun tasa-arvotyö 
aloitetaan yhdestä kulmasta, se saattaa 
levitä laajemmalle.”

”Yritän välttää sankaritarinoita, mutta 
Ylen toimitusjohtajana toimivan Merja 
Ylä-Anttilan suhtautuminen tasa-ar-
votyöhön on ollut hyvin tärkeää. Tämä 
tuli esiin jo MTV:n puolella vuosittaisissa 
Suomi Areena -tapahtumissa.”

”Mediaan liittyy myös erittäin vakavia 
haasteita nimenomaan sosiaalisen 
median puolella.  Sosiaalisessa mediassa 
naiskuva on ajasta jäljessä ja lisäksi siellä 
ollaan usein varsin aggressiivisia naisten 
mielipiteitä kohtaan.”

”Olemme puuttuneet seksuaaliseen 
häirintään yhteiskunnan eri osa-alu-
eilla, työelämässä, urheilussa ja 
kulttuurissa. Esimerkiksi tasa-arvosta 
ja urheilusta vastaavat ministerit järjes-
tivät tänä syksynä tasa-arvotekonaan 
pyöreän pöydän keskustelut urheilun 
ja kulttuurin johdolle seksuaalisen 
häirinnän estämiseksi.”

Sota ja konfliktit

”Kuvitellaan, että edistys tasa-arvo-
asioissa olisi tasaista, mutta nähdään 
myös taantumista. Jos yhteiskunnassa 
tapahtuu sodan tai konfliktien kaltaisia 
radikaaleja ja vaikeita asioita, naisten 
ja tyttöjen asema saattaa nopeastikin 
huonontua.”

YK on arvioinut, että maailmanlaajuisesti 
70 prosenttia köyhyydessä elävistä ja 

ilmastonmuutoksen seurauksille 
voimakkaimmin alttiista ihmisistä on 
naisia. CEDAW-komitean mukaan kriisit 
pahentavat sukupuolten välillä vallitse-
vaa eriarvoisuutta ja naisten kohtaamaa 
moniperusteista syrjintää. Tyttöjen 
koulunkäynti saattaa keskeytyä ja toden-
näköisyys lapsiavioliittoon kasvaa. Myös 
sukupuolittuneen väkivallan todennä-
köisyys on suurempi ja äitiyskuolemat 
lisääntyvät. 

”Tytöt ja naiset 
ovat väkivallan  
kohteina  
konflikteissa”

Halonen toimi maailman valtioiden 
naisjohtajien neuvostossa. The Council of 
World Women Leaders -verkosto koos-
tuu 85 nykyisestä ja entisestä naispresi-
dentistä ja  pääministeristä. Halonen on 
ollut neuvoston puheenjohtaja vuosina 
2009–2014.

”Meillä on tapana, että jos presidentiksi 
tai pääministeriksi valitaan nainen, 
niin parin vuoden jälkeen siitä, kun 
hänet on valittu, tarjoamme verkoston 
jäsenyyttä.”

Verkosto kannustaa johtajia ja vaikuttaa 
yhdessä. ”Kannustamme uusia naispuo-
lisia johtajia. Voimakas tunnepohjainen 
kritiikki, jota he näyttävät kohtaavan 
kaikissa maissa, kuvastaa yleensä puhu-
jaa itseään eikä arvosteltavaa henkilöä. 
Kannustamme, että tämä kaikki ei pidä 
paikkaansa, mitä arvostelijat väittävät 
sinun olevan.” 

”Pidämme esillä isoja naisten kysymyksiä. 
Suomi on jo pitkään nostanut naiset ja ty-
töt oman kansainvälisen toimintansa kes-
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kiöön. Pohjoismaissa on tehty työtä sen 
puolesta, että tytöt ja naiset voisivat itse 
valita aviopuolisonsa, lastensa lukumäärän 
ja ajoituksen. Vastustamme tyttöjen su-
kuelinten silpomista. Kyse on seksuaali- ja 
lisääntymisterveydestä ja oikeuksista sekä 
naisiin kohdistuvasta terveydenhuollosta. 
Koulutus kulkee käsi kädessä näiden 
tärkeiden asioiden kanssa.”

”Vaikka YK:n vuosituhattavoitteiden 
myötä saatiin tyttöjen ja poikien kou-
lunkäynti lisääntymään, niin samalla 
huomattiin, että useissa maissa tyttöjen 
koulunkäynti päättyi lyhyempään kuin 
pojilla, etenkin kehitysmaissa.” 

”Afganistanissa Talebanien uudelleen 
valtaan tulo näytti sen, kuinka poliit-
tisesti vaarallisena naisten koulutusta 
ja osallistumista voidaan pitää. Nämä 
oikeudet katosivat, vaikka ne olivat olleet 
jo monia vuosia voimassa.”

”Me eurooppalaiset toivoimme jo, että 
enää ei tulisi aseellisia konflikteja, mutta 
Ukrainan tapahtumien kautta on tullut 
vahvalla tavalla esiin tilanteen aliarvioin-
ti. Sodankäynti on aina julmaa, mutta 
sotaankin on kansainväliset säännökset. 
Silti tyttöihin ja naisiin kohdistuvat 
väkivallanteot heidän sukupuolensa 
takia ovat voimissaan myös Euroopassa. 
Venäläisten sotilastoimissa se on näky-
nyt selkeästi.

Yhteiskuntarauha

Haastattelun aikaan feministinen ulko-
politiikka, Feminist Foreign Policy nousi 
otsikoihin.

”Tasa-arvon edistäminen on ollut jo 
pitkään Suomen ulkopolitiikan eri 
osa-alueiden keskiössä. Ulkoministeri 
Pekka Haaviston kutsumana Säätytalol-
la pidettiin marraskuussa kansainvälinen 
konferenssi, joka käsitteli tasa-arvon 
edistämistä ja feminististä ulkopolitiik-
kaa.” 

”Feministinen ulkopolitiikka tuli myös 
yllättäen ajankohtaiseksi, kun Ruotsissa 
ruotsidemokraatit saivat hyvän vaalitu-
loksen, vaikka he eivät ole hallituksessa 
vaan kuin takahuoneessa tukipuolueena. 
Samassa yhteydessä heidän edustajansa 
ilmoitti, että feministinen ulkopolitiikka 
on nyt ohi ja että he lopettavat myös 
ympäristöministeriön.” 

”Tässä tuli voimakkaasti esiin se, että 
vaikka olisi kuinka pitkälle kanssamme 
samanlainen ja kehittynyt yhteiskunta, 
jota olemme pitäneet tasa-arvoisena, 
niin sittenkin tasa-arvokysymykset ovat 
yllättävän poliittisia.”

Feministiseen ulkopolitiikkaan on sitou-
tunut jatkuvasti kasvava joukko maita, 
kuten Saksa, Hollanti, Ranska, Espanja, 
Luxemburg, Kanada ja Meksiko. 

Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neu-
vottelukunnan IONK:n puheenjohtaja 
Eva Biaudet’n johdolla luovutti keväällä 
2022 ulkoministeri Haavistolle suosi-
tukset sukupuolten tasa-arvoa toteut-
tavasta ulkopolitiikasta. Suositukset oli 
valmisteltu Naisjärjestöjen Keskusliiton 
pääsihteeri Terhi Heinilän johtamassa 
IONK:n sukupuolten tasa-arvotyöryh-
mässä. Luovutustilaisuudessa ulkomi-
nisteri nosti esiin sekä konferenssin 
järjestämisen että selvityksen tilaamisen 
sukupuolten tasa-arvon toteutumisesta 
ulkopolitiikassa. 

”Säätytalon iso kokoushuone tuli täy-
teen ja konferenssi sai satoja etäosal-
listujia. Tapahtuma oli hieno kokemus 
siitä, miten kansainvälistä politiikkaa 
tulee arvioida myös tasa-arvon näkö-
kulmasta.”

The Lancet–SIGHT Comission tutkii 
aihetta rauhanomaiset yhteiskunnat 
terveyden ja sukupuolten tasa-arvon 
kautta. ”Projektissa tutkitaan, onko 
terveyden tasa-arvoisuudella ja suku-
puolten tasa-arvoisuudella vaikutus 
yhteiskuntaan ja rauhan mahdollisuuk-

siin. Lopputulos julkaistaan ensi kesänä. 
Projekti on ollut kolmisen vuotta 
käynnissä ja minut kutsuttiin siihen 
puheenjohtajaksi.”

”Näyttää siltä, että sellaiset yhteiskunnat, 
joilla tasa-arvopolitiikan pisteet ovat 
hyvät, johtavat rauhallisempiin yhteis-
kuntiin monessa suhteessa.”

”Tutkijat selvittivät myös rauhanproses-
seja. Tuli esiin, että terveyspalvelujen an-
taminen koetaan hyvinkin poliittiseksi.”

”Punainen Ristikin on tuonut esiin, että 
toista sataa vuotta vanhoja säännöksiä 
pitäisi vahvistaa uudelleen.”

”Kyse ei ole pelkästään siitä, että naisiin 
tai terveyspalveluihin kohdistuisi aseel-
lisen hyökkäyksen vaikutuksia, vaan 
että hyökkäyksiä nimenomaan kohdis-
tetaan niihin ja tuhotaan sairaaloita ja 
kouluja.” 

Kestävä kehitys

Muuttunut maailmantilanne, turvalli-
suus, turvallinen ja häirinnästä vapaa 
toimintaympäristö sekä ilmastonmuutos 
ovat sukupuolten tasa-arvon edistämi-
sen näkökulmasta haasteita. Näissäkin 
kysymyksissä vaikutukset kohdistuvat 
erityisesti naisiin sekä tyttöihin.

”Kestävä kehitys on tuonut esiin 
sukupuolten tasa-arvon merkityksen 
koko yhteiskunnan kehittämisessä. Me 
kaikki koetamme kovasti avittaa Agenda 
2030:n täytäntöönpanoa.” 

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 
kestävän kehityksen toimintaohjelmasta 
(Agenda 2030) ja tavoitteista. Pyrkimyk-
senä on poistaa äärimmäinen köyhyys 
maailmasta ja turvata hyvinvointi ympä-
ristölle kestävällä tavalla. 

Sopimukseen sisältyy 17 erilaista 
tavoitetta, jotka käsittelevät kestävää ke-

hitystä. ”Tavoite viisi koskee sukupuolten 
tasa-arvoa. Jo toinen YK:n pääsihteeri 
António Guterres on edeltäjänsä Ban 
Ki-moonin tavoin sanonut, että ’jos 
te ette ole sitoutuneita sukupuolten 
tasa-arvoon, unohtakaa myös kestävä 
kehitys’.” 

”Kestävä kehitys edellyttää maailman 
väestön kaikkien resurssien optimaalista 
käyttöä, joka tarkoittaa sukupuolten 
tasa-arvon vahvistamista.”

”Sukupuolten tasa-arvo on toimintaoh-
jelmassa yksi tavoitteista ja läpileikkaava 
periaate. Kun puhutaan esimerkiksi 
ilmastosta, vesistä, ruuasta tai koulu-
tuksesta, pitää katsoa, ovatko ne myös 
sukupuolisesti tasa-arvoisia.” 

”Agenda 2030:ssa sukupuolten tasa-arvo 
on pysynyt voimakkaasti esillä.”

Halonen oli aikoinaan vuosituhat- 
tavoitteiden toinen puheenjohtaja. 

Halonen on ylpeä ja iloinen, että aikanaan 
vuosituhattavoitteet ja sukupuolten 
tasa-arvon näkökulmat on saatu vaikut-
tamaan.

TEKSTI EILA RUUSKANEN-HIMMA
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Olemme kaikki  
samanarvoisia
”Kirkolla on vahva tasa-arvon sanoma.  
Jumalan silmissä olemme kaikki samanarvoisia. 
Keskeistä on, miten sanoma eletään todeksi”,  
sanoo Espoon hiippakunnan piispa, teologian 
tohtori Kaisamari Hintikka.

KUVA: MIKKO HUOTARI

Ennen siirtymistään töihin  
kirkkoon piispa Kaisamari Hintikka 

oli pitänyt tasa-arvoa turhankin 
itsestäänselvyytenä.

KIRKKO

KAISAMARI HINTIKKA istuu pöydän 
toisella puolella Naisjärjestöjen Keskus-
liiton violetin sävyisissä tiloissa. Hänellä 
on kaulassaan sileä piispanristi.

Tasa-arvon kysymyksen Hintikka 
palauttaa kaiken kattavaan Rakkauden 
kaksoiskäskyyn: Rakasta Jumalaa yli 
kaiken ja toista ihmistä niin kuin itseäsi 
(Mt 22:37-40).

”Jäämme usein siihen, mitä tapahtuu 
ihmisen ja Jumalan välillä. Jumala 
ohjaa katseemme pois meistä itses-
tämme toiseen ihmiseen. Me elämme 
uskoamme ja kastettamme todeksi 
Jumalan lisäksi suhteessa toiseen 
ihmiseen.”

Hintikalla on vahva kansainvälinen 
kokemus. Hän on työskennellyt 
Helsingin yliopiston kirkkohistorian 
laitoksella, Kirkkohallituksen ulko-
asiain osastolla ja Euroopan kirkkojen 
konferenssissa Genevessä kirkot 
dialogissa -komission johtajana. Vuo-
det 2012–2018 hän toimi Luterilaisen 
maailmanliiton apulaispääsihteerinä. 
Hintikka on varapuheenjohtaja uskon-
tojen yhteistyöjärjestössä Uskot-foo-
rumissa ja Kirkon Ulkomaanavun 
hallituksessa.

Nainen Raamatussa

Hintikasta Raamattua on kirjoitettu ja 
tulkittu sukupuolittuneen kulttuurin 
lasien läpi. ”Raamatussa on merkittäviä 
hahmoja, jotka olemme tottuneet 
jättämään huomaamatta tai sivuosaan. 
Raamatun teksteihin avautuu uusia 
ulottuvuuksia, kun tarkastelemme esi-
merkiksi, miten niissä esiintyvät naiset 
toimivat ja erityisesti miten Jeesus 
kohtaa heidät. Puhumme esimerkiksi 
syntisestä naisesta, vaikka tutkimusten 
perusteella siihen ei ole perustetta. 
Kirkon traditio, historiankirjoitus ja kir-
kollinen opinmuodostus on häivyttänyt 
naisten merkitystä.”

”Raamattua  
luetaan suku- 
puolittuneen  
kulttuurin  
silmälasien  
läpi”

”Esimerkiksi Jeesuksen ja samarialaisen 
naisen kohdatessa kaivolla huomio on 
perinteisesti kiinnitetty naisen elämän-
historiaan, johon kuuluu useampi mies 
ja siihen että Jeesus kehottaa häntä 
muuttamaan tapansa. Mutta ennen 
kuin tähän tullaan, Jeesus ja nainen 
ovat keskenään dialogissa. Nainen 
haastaa Jeesusta ja molemmat joutuvat 
tarkistamaan näkemyksiään keskustelun 
aikana.”

”Kun luemme Raamattua sivuosaan 
jätettyjen naisten näkökulmasta, myös 
kirkko alkaa näyttäytyä moninaisem-
pana. Ajattelen, että näin avataan 
kirkon ovia useammanlaiselle ihmiselle 
tai ainakin useammanlaiset ihmiset 
tunnistaisivat itsensä sieltä. On tärkeää 
myös keskustella siitä, mitkä kysymykset 
ovat uskon ja kirkon opin ydintä ja mitkä 
kehällisiä kysymyksiä.”

”Evankeliumista ja Jeesuksen toiminnas-
ta löytyy kirkolle tasa-arvon ja yhdenver-
taisen kohtaamisen viesti. Sieltä löytyy 
myös vahva esimerkki nähdä ja nostaa 
yhteisön keskuuteen ihmisiä, jotka muut 
painavat marginaaliin tai kääntävät 
heille selkänsä.”

Hintikasta käsite lähimmäinen vaatii 
myös avartamista. ”Ilmastokatastrofi 
kutsuu tarkistamaan kristillistä luonto-
suhdetta, joka rakentuu hierarkkiseen 
ajatteluun. Näkemys luonnosta pohjatto-
mana raaka-ainevarastona on johtanut 
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umpikujaan. Riittääkö että puhumme 
ihmisistä, jotka tänä päivänä elävät maa-
pallolla vai voisiko lähimmäisiä olla myös 
olla vielä syntymättömät sukupolvet ja 
koko luomakunta. Tästä syntyy toisenlai-
nen suhde luontoon.”

Ovet sulkeutuivat

Mitkä tapahtumat ja kokemukset Hinti-
kan omassa elämässä johtivat sukupuol-
ten tasa-arvon näkyväksi vaikuttajaksi?  

”Lapsuuden perheessäni ja lähiyh-
teisössäni oli vahvoja naisia. Olen osa 
naisasiannaisten ja demarinaisten 
sukua isoisoäidistäni lähtien (s.1892). Ei 
siinä hirveästi tarvitse tapahtua, kun 
imee vaikutteita kasvunsa maaperästä. 
Vanhempieni työnjako kotona oli perin-
teinen, mutta äiti oli työelämässä. Kun 
olin vielä koululainen, hän oli ammatti-
järjestöjohtaja ja Kirjastonhoitajaliiton 
pääsihteeri ja mursi lasikattoja omassa 
työssään.”

”Elämäni ensimmäisen 30 vuoden 
aikana en törmännyt perheessä, kou-
lussa tai työpaikassa tilanteeseen, jossa 
joku asia ei olisi mahdollista, koska 
olen nainen. Tasa-arvo oli turhankin 
itsestäänselvyys. Suomut putosivat sil-
miltäni, kun siirryin töihin kirkkoon. Yh-
tä-äkkiä ovet rupesivat sulkeutumaan. 
Kiellot ja ulosrajaukset lisääntyivät. Olin 
koulutettu nainen ja toin asiantunti-
jasisältöjäni esiin, mutta kaikkeen piti 
kysyä lupa. En löytänyt muita selittäviä 
tekijöitä kuin sukupuoleni. Sellainen 
menee ihon alle. Pahimmillaan tällai-
nen kokemus muuttuu itse itseään 
kontrolloivaksi kierteeksi. Tavallani 
toimivat naiset eivät olleet päässeet 
helpolla siinä työyhteisössä. Havahduin, 
että tällaistako tämä on.”

”Olin surullinen. Minulle oli merkittävää 
se, että olin tullut kirkkoon töihin. Työ 
seurakunnassa oli ollut haaveeni jo 
lähtiessäni opiskelemaan teologiaa. Jätin 

tiedeyhteisön ja menin töihin kirkkoon 
vaikkakin asiantuntijatehtäviin kirkon 
keskushallintoon. Kesti pitkään toipua 
ulosrajauksen kokemuksesta.”

”Luterilainen maailmanliitto oli ter-
vehdyttävä kokemus – ei pelkästään 
suhtautumisessa sukupuoleen vaan sen 
johtamiskulttuuri. Ensimmäisenä päivä-
nä esihenkilö sanoi, että täällä jokainen 
johtaa itse omaa vastuualuettaan. 
Asioita voi kokeilla eikä virheestä lyödä 
sormille – on vapaus mutta myös vastuu. 
Kokemus oli käänteinen verrattuna edel-
liseen työkulttuuriin ja merkittävä oppi. 
Lähtö kirkon globaaliin toimintaan oli 
elämäni viisaimpia päätöksiä ja kokemus 
vaikutti ajatteluuni.”

Maailmanliitto valitsi tietoisesti tasa-ar-
von tien jo 1980-luvun alusta alkaen. 
”Nykyisin siellä puhutaan sukupuolten 
välisestä oikeudenmukaisuudesta. 
Maailmanliitto on sitoutunut siihen, että 
sen henkilökunnassa, hallinnollisissa 
elimissä ja työryhmissä on vähintään 
40 prosenttia sitä sukupuolta, jota on 
vähemmän, ja vähintään 20 prosenttia 
alle 30-vuotiaita.”

Nainen virassa

”Kirkon sisällä on erityinen jännite, joka 
liittyy naiseen kirkon viran hoitajana 
eli siihen että pappisvirkaan vihitään 
sukupuoleen katsomatta. Virkakäsityksen 
jännitettä ei ole ratkaistu. Se vie tilaa ja 
energiaa yleiseltä tasa-arvokeskustelulta.”

Pappisviran avaaminen naisille oli pitkä 
prosessi. Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon ensimmäiset naispuoliset papit 
vihittiin vuonna 1988. Tästä oli ehditty 
äänestää kirkolliskokouksessa kolme 
kertaa, ennen kuin kolme neljäsosaa 
äänten enemmistö tuli esityksen taakse 
vuonna 1986. Samalla hyväksyttiin ponsi, 
jonka mukaan naisten pappeutta vas-
tustavilla on edelleen mahdollisuus tulla 
vihityksi pappisvirkaan ja toimia kirkon 

tehtävissä. Piispainkokous linjasi vuonna 
2006, että naispappeuden torjuvan 
henkilön vakaumus ei voi näkyä työteh-
tävien hoitamisessa eikä esimerkiksi 
työvuorojärjestelyjä sukupuolen vuoksi 
tule tehdä.

Kirkon seurakuntapastoreista vuoden 
2020 tilastojen (evl.fi) mukaan yli puolet 
(61 %) on naisia ja kirkkoherroista noin 
joka neljäs (27 %). Arkkipiispan lisäksi 
Suomessa on yhdeksän piispaa, joista 
naisia on kaksi (33 %). Hintikka aloitti 
piispana vuonna 2019 ja Mari Leppänen 
Turun arkkihippakunnan piispana vuon-
na 2021. Helsingin edellinen piispa, Irja 
Askola, valittiin ensimmäisenä naisena 
piispaksi vuonna 2010.

”En tajunnut etukäteen, miten merkit-
tävä muutos oli, että nyt meitä oli kaksi 
naista piispojen kollegiossa. Toiseus, 
erillisyyden kokemus murtui. Se oli ollut 
olemassa, vaikka koinkin olleeni piispa-
joukossa yhdenvertainen.”

Piispan uransa alkuun Hintikka ennakoi, 
että ennen kuin hän lähtee eläkkeelle, 
Suomessa on kolme naispiispaa. 
”Ajattelin että täytyy esittää konkreet-
tinen tavoite. Uskon että sanat luovat 
todellisuutta. Nyt ajattelen, että tulevan 
kymmenen vuoden aikana meitä voi olla 
enemmänkin. Tilanne on muuttumassa 
ja muuttuu kasvamalla ruohonjuuritasol-
ta. Mutta edelleen ovat voimistuneet ne 
äänenpainot kirkossa, jotka vaativat lisää 
tilaa niille, jotka eivät hyväksy kirkon vir-
kakäsitystä, että pappisvirkaan vihitään 
sukupuoleen katsomatta.”

”Suomessa kiintiöihin suhtaudutaan 
kriittisesti. Minusta ne ovat tärkeitä. Val-
taa jaetaan myös mielikuvien pohjalta. 

Olemme tottuneet näkemään naisia 
maamme hallituksessa ja se malli tulee 
vaikuttamaan pitempään yhteiskun-
nassa, ajattelen esimerkiksi teini-ikäisen 
tyttäreni saamaa mallia naisista.”

Luterilaisen maailmanliiton neuvosto hy-
väksyi vuonna 2013 linjauksen sukupuol-
ten välisestä oikeudenmukaisuudesta. 
Asiakirja tarjoaa jäsenkirkoille ohjeis-
tuksia ja työkaluja. Linjaus käännettiin 
suomeksi pari vuotta sen ilmestymisen 
jälkeen.  

”Siinä vaiheessa käytiin keskustelua 
siitä, että onko tasa-arvotyö olennaista 
Suomessa, koska numeroiden mukaan 
pappeina on yhtä paljon naisia ja miehiä. 
Katsominen vain dataan olisi viitannut 
siihen, että meillä ei ole tasa-arvon on-
gelmaa. Naisten kokemukset kuitenkin 
viittasivat siihen, että syrjintää sukupuo-
len vuoksi tapahtuu seurakuntalaisten 
ja muiden pappien taholta ja mitä 
enemmän on valtaa, siitä vähemmän on 
naisia.”

”Naisten määrän lisääntymistä täytyisi 
katsoa myös laadullisesta näkökulmasta, 
kuten mitä tekee kirkon johtajuudelle 
se, että kirkon johdossa alkavat näkyä 
monenlaiset kasvot ja odotukset johta-
juudesta.”

Näe, arvioi, toimi

Kirkon tasa-arvokyselyn (2022) mukaan 
lähes joka kymmenes kirkon työnteki-
jöistä on kokenut häirintää sekä työyh-
teisön sisältä että ulkopuolelta. ”Kyllähän 
se on hurjaa ja surullista luettavaa ja 
kaiken sen keskelle, mitä kunnioittavan 
kohtelun eteen on tehty ja puhuttu 
viimeisen vuoden aikana.”

”Tässä tutkimuksessa onnistuttiin 
mittaamaan ihmisten kokemusta, kuten 
naispuolisten pappien kokemusta siitä, 
että he joutuvat vastaanottomaan 
vihapuhetta tai syrjintää tai vähättelyä 
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sukupuolensa vuoksi. Niin kauan, kun 
ne kokemukset ovat olemassa, olemme 
epäonnistuneet. Kun tilastot ja koke-
mukset viittaavat samaan suuntaan, 
voimme ajatella, että nyt on saavutettu 
jotain.”

Kirkolla ja seurakunnilla on nykyisin 
koulutetut häirintäyhdyshenkilöt ja 
prosessit siihen, jos joku kokee häirin-
tää seurakunnassa tai seurakunnan 
tilaisuudessa. ”Ei voida tuudittautua 
siihen, että kun rakenteita on saatu 
kasaan, asia olisi hoidettu. Yhdenvertai-
sen kohtaamisen tärkeyttä on tuotava 
esiin koko ajan puheen ja toiminnan 
tasolla sekä kirkon opin ja teologian 
näkökulmasta.”

”Keskeistä on  
rakentaa kirkosta  
moninaisempi  
yhteisö”

”Olen itse päässyt helpolla verrattuna 
siihen, mitä piispa Irja Askola sai omina 
vuosinaan kokea. Saan kuitenkin edel-
leenkin viestejä, joista näkee, että nainen 
kirkon virassa on käsittelemätön asia.”

”Yritän ymmärtää niitä ihmisiä, jotka 
joutuvat rakentamaan ja ylläpitämään 
mustavalkoista maailmankuvaa, joka 
sulkee toisia pois. Miten paljon se kertoo 
ihmisten omasta sisäisestä maailmanku-
vasta?”

Hintikka nostaa esiin lähisuhdeväkivallan 
kansallisena oireenamme. Se pitäisi 
tunnistaa paremmin. ”Olemme Euroopan 
kakkosia lähisuhdeväkivallassa. On 
tärkeä puhua siitä ja sen kautta pyrkiä 
purkamaan sen ympärille rakennettua 
vaikenemisen kulttuuria.”

Äänestä muutosta
Vaikuttamisyritystenkin keskellä 
Hintikka on todennut julkisesti: ”Seksu-
aalivähemmistöjen ja samaa sukupuolta 
olevien parien rakkauden leimaaminen 
synniksi rikkoo sekä Kristuksen ruumiin 
ykseyttä että Jumalan luomistyötä vas-
taan. Espoon hiippakunnassa ei ole tilaa 
tämänkaltaiselle opetukselle.”

Hintikka sanoo: ”Olemme kaikki Juma-
lan edessä yhdenvertaisia. Kaikilla tulee 
olla yhdenvertaiset mahdollisuudet 
osallistua ja vaikuttaa. Silloin ihmiset 
katsovat myös voivansa liittyä kirkkoon 
ja kirkko on heille merkityksellisempi, 
moninaisempi.”

Miten voidaan saada aikaan muutosta 
isoissa opillisissa kysymyksissä, kun kir-
kolliskokouksen päätöksiin tarvitaan aina 
määräenemmistö? ”Ainoa tapa muuttaa 
rakenteita on, että mahdollisimman 
monenlaiset ihmiset äänestävät kirkollis-
vaaleissa edustajaansa päättäviin elimiin.”

”Säädös kirkolliskokouksen määräenem-
mistöstä on tarkoitettu suojelemaan 
meitä, mutta tällä hetkellä se myös 
vahingoittaa kirkkoa, koska olemme 
kykenemättömiä ratkaisemaan asioita, 
joiden jättäminen nykyiselleen ei ole 
mahdollista eikä oikein. Näen kuitenkin, 
että muutosta tapahtuu.”

”Kirkolliseen avioliittoon vihkimisen 
ehdoista ei ole tehty kirkossa päätöksiä, 
että voidaanko samaa sukupuolta olevia 
pareja vihkiä avioliittoon. Tällaisissa 
ihmisen elämään liittyvissä kysymyksis-
sä, kirkolla ei ole kaikki maailman aika 
ratkaista asioita. Ihmisten elämä on 
nyt. Ihmisellä on kaipuu saada siunaus 
omalle parisuhteelleen nyt eikä viiden-
kymmenen vuoden päästä.”

Jakautuvan maailman arvokamppailua 
on alkanut näkyä myös Suomessa. ”Arvo-
konservatismia on vaikea mitata kirkon 
piirissä, sielläkin konservatiivisuutta on 
monenlaista. Itsekin tunnistan olevani 

konservatiivi esimerkiksi joissakin 
jumalanpalvelusta koskevissa asioissa. 
Arvelen, että määrällisesti ei ole tapah-
tunut dramaattista muutosta, mutta 
volyyminappia on käännetty kovemmal-
le. Yllättävät konservatiiviset tahot ovat 
myös löytäneet toisensa maailmanlaajui-
sesti ja pyrkivät vaikuttamaan vaikkapa 
uskonnonvapauden tulkintaan paikal-
lisesti. Pienin yhteinen nimittäjä näille 
on sukupuoleen ja seksuaalisuuteen 
liittyvät kysymykset. Toimintaympäristön 
luotettavuutta on yhä haastavampi 
arvioida, kun täytyy ymmärtää taustoja, 
motiiveja ja valtapeliä, joka esimerkiksi 
liittyy Yhdysvaltain kulttuuritaisteluun, 
joka säteilee tänne meillekin.”

Hengellinen johtaja

Miltä tuntuu olla hengellinen johtaja 
tässä ajassa? ”Hienolta ja vaikealta. Tämä 
on tärkeä aika olla hengellinen johtaja. 
Muutokset kirkon toimintaympäristössä 
ovat niin suuria, että työn tekemisen 
tapoja on mietittävä uudestaan. Tunnen 
koko ajan alamittaisuutta, että en viesti 
siellä ja täällä, mutta on tärkeä löytää it-
selleen omanlainen rooli toimia. Katson, 
että tehtäväni on liikkua ja olla läsnä eri 
verkostoissa kirkon ulkopuolellakin.”

”En ole hyvä ylläpitämään rakennettuja 
rooleja. Alkuvaiheessa piispana ajattelin, 
että piispan pitää toimia näin ja puhua 
näin, mutta aika nopeasti totesin, että en 
jaksa, en pysty, jos pitää jatkuvasti kan-
taa jotakin roolia. Ihmisten täytyy kestää 
se, että minä olen minä piispanakin.”

”Olen tänä syksynä tietoisesti antanut 
itselleni luvan, että minun ei tarvitse 
postata koko ajan sosiaaliseen mediaan, 
parempikin etten ole käynyt lukemassa, 
kun on niin paljon tehtävää. On tärkeää 
kasata energiaansa siihen, että saa 
tehtyä sen, mihin on sitoutunut.”

Miten kaiken keskellä Hintikka on säilyt-
tänyt itsevarmuutensa, jaksanut, tuonut 

armoa ja ollut läsnä sekä löytänyt oman 
tehtävänä ja polkunsa? ”Ajattelen, että 
minulla on jostain syystä annettu se lah-
ja – ja myös se, että kun tulee turpaan, 
unohdan asian suhteellisen nopeasti, 
mutta toisaalta olen valmis ottamaan 
opikseni silloin kun aihetta löytyy. Mei-
dän tulisi enemmän luottaa siihen, että 
teemme voitavamme ja Jumala on se, 
joka tekee sen hiljaisen työn. Sen kasvun 
olen nähnyt omassakin elämässäni. 
Minusta huolimatta Jumala on tehnyt 
työnsä omassa lähipiirissänikin.”

”Tämän hetken suuret muutokset 
maailmassa ovat monimutkaisia ja 
liittyvät toisiinsa monin tavoin. Asioiden 
tutkimiseen ja tulevaisuuden pohtimi-
seen tarvitaan monenlaista osaamista. 
Meidän pitäisi tehdä enemmän rajat ylit-
tävää yhteistyötä. Kirkossa tätä tehdään 
esimerkiksi diakoniatyössä, jossa osataan 
verkostoitua hyvin eri yhteiskunnallisten 
toimijoiden kesken. Myös tieteessä ja 
järjestökentällä ymmärretään hyvin 
monenlaisen osaamisen ja yhteistyön 
merkitys. Tällaista otetta tarvitsemme 
laajemminkin yhteiskuntaan ja kirk-
koon.”

”Naisjärjestöjen Keskusliitolla on tärkeä 
rooli kutsua koolle yhteiskunnan eri 
toimijoita jakamaan ja hahmottamaan 
yhdessä kokonaisuutta. Tasa-arvon 
edistäminen on samalla demokratian 
edistämistä.”

”On tärkeää, että lähimmäinen rin-
nallamme nähdään yhdenvertaisena 
suhteessa Jumalaan.”

TEKSTI: EILA RUUSKANEN-HIMMA

#tasaarvoteot
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Naiset lisäävät  
Puolustusvoimien 
laatua
”Asepalvelukseen hakevien naisten hakijamäärät ovat hurjassa 
kasvussa. Tavoitteena on vuosittain 2 000 hakijaa”, sanoo 
kenraalimajuri, Maavoimien esikuntapäällikkö Kim Mattsson.

KUVA: PUOLUSTUVOIMAT

Kim Mattsson  
on palvellut  
Puolustusvoimissa  
yli 40 vuotta.

PUOLUSTUSVOIMAT

KIM MATTSSON on palvellut Puolus-
tusvoimissa yli 40 vuotta. Hän eteni ar-
meijan koulutustien: ensin kadettikoulu, 
sitten maisteritasoinen kapteenikurssi 
ja sotakorkeakoulun ylemmän johdon 
kurssit. Puolustusvoimat kannattaa 
jatkuvaa koulutusta ja oppimista.

Kansainvälistä kokemusta hän lisäsi 
opiskelemalla kansainvälisiä suhteita 
Harvardin yliopistossa Yhdysvalloissa 
ja toimimalla sotilastarkkailijana YK:n 
rauhanturvaoperaatiossa Untsossa 
Lähi-idässä. Presidentin adjutanttina 
Mattsson kiersi Tarja Halosen kanssa 
nelisenkymmentä maata.

Taiteellista uraa Vääksyn lukion ylioppilas 
ei tullut ajatelleeksi. Rima oli korkealla. 
Äiti Virpi Augustin teki uran mezzosop-
raanona Saksassa ja voitti Lappeenran-
nan laulukilpailun vuonna 1969. Äidin 
albumi ”Äidille” on tässäkin ajassa kuun-
neltavissa musiikkipalvelu Spotifystä. 
Isä oli 1960-luvun kohukirjailija Gunnar 
Mattsson, jonka pääteos Prinsessa kään-
nettiin peräti 30 kielelle. Isä toimi myös 
toimittajana Hufvudstadsbladetissa.

Mattsson on vastannut myös Puolustus-
voimien henkilöstöasioista. Joukon yh-
dessä tekemisen henki kiehtovat myös 
urheilussa. Hän on pelannut jääkiekkoa, 
kaukalopalloa ja salibandyä. Kotiseurana 
on ollut pääesikunnan urheiluseura 
Päämajan Pallo. Välillä joukkuepelaaja 
suunnistaa ja kulkee yksin metsässä. 
Kim Mattssonin omaan perheeseen 
syntyivät tyttäret 27 ja 25 vuotta sitten.

Silmien avaajat

Kim Mattssonin ei tarvitse kauaa miettiä 
kysyttäessä, mitkä tapahtumat tai koke-
mukset hänen elämässään  
johtivat sukupuolten tasa-arvon  
näkyväksi edistäjäksi.

”Ensimmäinen vaikuttava tekijä oli 
omien tyttärien syntymä ja heidän 

kehityksensä seuraaminen. Tasa-arvoky-
symyksissä päiväkoti ja koulu ovat ratkai-
sevassa roolissa, samoin harrastepuoli. 
Tyttäreni pelasivat jalkapalloa ja koripal-
loa. Sain kokea, että poikien joukkueiden 
oli helpompi saada sali- ja kenttävuoroja 
ja hyvää valmennusta. Ryhdyin itsekin 
valmentamaan tyttöjoukkuetta.”

Myöhemmin toinen tyttäristä kävi 
armeijan ja eteni johtajakoulutukseen. 
Hän on nyt reservissä. Nykyisin toinen 
tyttäristä työskentelee kaupallisella ja 
toinen juridiikan alalla.

”Adjutantin työ presidenteille Tarja 
Halonen ja Martti Ahtisaari avasi silmiä. 
Instituutio oli todellakin tehty miehille 
nimityksistä ja pukeutumisesta lähtien. 
Tarja Halosen kaudella ei enää puhuttu 
HTP:stä eli ”Herra Tasavallan Presiden-
tistä”. Muutosta tehtiin kaikilta osin. Sai 
tehdä aika paljon töitä, että organisaatio 
saatiin tasa-arvoiseksi. Naisia lisättiin 
eri henkilöstöryhmiin ja tänä vuonna 
viimeiseenkin niistä saatiin nainen, 
kun komentajakapteeni Anna Eronen 
nimettiin adjutantiksi.”

Valtakunnallisten maanpuolustuskurs-
sien johtajuus oli paikka edistää tasa-ar-
voa. ”Kurssit olivat erittäin haluttuja. 
Toimin yhdentoista kurssin johtajana. 
Huomasin, että naisia pitää saada enem-
män tähän instituutioon. Valintakriteerit 
olivat selkeät. Käytimme periaatetta, 
että jos nainen ja mies ovat tasoissa, 
valitsemme naisen. Tätä kautta saimme 
lisättyä naisten määrää kursseilla. Samaa 
periaatetta olen soveltanut muuallakin. 
Jos kriteerit ovat tasoissa, niin nainen 
valitaan.”

”Naiset tekevät  
armeijasta  
vahvemman”
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Samalla viivalla
Puolustusvoimissa naisten palveluksen 
sisältö ja vaatimukset ovat samat kuin 
miehillä. ”Naiset soveltuvat kaikkiin teh-
täviin. Varusnaisillekin on tarjolla 600 eri 
tehtävää soittajasta etulinjan taistelijaan. 
Kaikissa tehtävissä on jo naisia.”

Saniteettitilat ja suihkuvuorot ovat naisille 
omat, mutta muuta eroa ei oikeastaan ole 
miehiin. Taisteluharjoituksissa nukutaan 
samassa teltassa. ”Kun tytär meni aika-
naan merisotakouluun, siellä oli vain kaksi 
naista. Naisilla oli oma majoitustila eri ker-
roksessa, mistä johtuen tiedonkulussa oli 
haasteita eivätkä he aina tienneet, missä 
pitää olla milloinkin. On olennaista tietää 
mitä tapahtuu ja olla oikeassa paikassa 
oikeaan aikaan. Onneksi yhteismajoitus 
on otettu käyttöön.”

Reppu painaa kaikilla yhtä paljon. 
”Ampumatarvikkeet, teltta tai kamina 
painavat kaikilla saman verran. Ehkä 
juomapullo voisi olla tyhjempi. Varustei-
siin naiset saavat 50 senttiä enemmän 
päivärahaa. Päivärahaa ollaankin juuri 
nostamassa.”

Mattsson kuvaa, että varusmiespal-
veluun hakeudutaan neljästä eri 
ilmeisestä syystä. Yksi haluaa seikkailua 
ja toinen välivuotta. Osa hakee ammattia 
Puolustusvoimista tai yleensä turval-
lisuusalalta. Jotkut haluavat osoittaa 
maskuliinisia kykyjään. ”Yllättävää kyllä 

turvallisuusympäristön muutoksella ei 
ole ollut niinkään vaikutusta palveluk-
seen hakeutumiselle, vaikka tietoisuus 
maanpuolustuksesta on lisääntynyt. 
Kouluissa saisi kertoa saisi enemmän 
maanpuolustuksesta.”

Puolustusvoimien verkkosivusto on 
kutsuva ja moderni, siellä puhutaan jopa 
all inclusive -vuodesta. ”Olemme tehneet 
selvityksiä aina vuodesta 1995 lähtien, 
mistä imu tulee. Verkkosivusto on ihan 
ykkösajuri siihen, että nuori hakeutuu 
vapaaehtoiseen palvelukseen. Toiseksi 
tärkein imu syntyy kodin ja ystävien 
suosittelusta. Merkittävä ansio on myös 
Ylen Naissotilaat TV-sarjalla, sarja on 
laadukkaasti tehty ja ohjelmalla alkoi jo 
neljäs tuotantojakso.”

Palvelustehtäviä ei jaeta sukupuolen 
vaan henkilökohtaisen soveltuvuuden ja 
osaamisen perusteella. ”Kokemuksem-
me mukaan naiset eivät ole halunneet 
helpottaa pääsyvaatimuksia, että vetäisi-
vät vaikka leukoja vähemmän tai saisivat 
helpotusta Cooperin testissä. He eivät 
voi mennä joukon eteen pienemmillä 
ansioilla.”

”On ongelma, jos sotajoukossa puhutaan 
naisista ja miehistä – se on onneksi vä-
henemään päin. Kun katsot kaueampaa 
nykypäivän sotajoukkoa, et enää näe, 
onko siellä mies vai nainen. Kaikki ovat 
henkilöitä. Tässä ajattelutavassa on 
onneksi päästy paljon eteenpäin.”

Entä mitä sanoo asepalvelusta suorit-
tava nainen, jonka kohtasin sattumalta 
yhteisellä bussimatkalla? Hän oli palvel-
lut kaksi kuukautta ja sitä ennen ehtinyt 
hankkia yliopistotutkinnon ulkomailta. 
Hän istui vieressäni palveluspuvussa ja 
hiukset kiedottuna nutturalle. Kysyin, 
miten hän on kokenut sukupuolten 
tasa-arvon varusmiespalvelussaan. 
”Kertaakaan ei ole ollut sellainen olo, 
että olen naisena Puolustusvoimissa, 
vaan olen tuntenut olevani osa joukkoa. 
Välillä taisteluvarustus toki painaa, 

mutta onneksi urheilutaustasta on 
hyötyä. Varusmiesjohtajat ovat kyllä 
viestittäneet, että pitää matalla kyn-
nyksellä ilmoittaa, jos kokee häirintää.” 
Varusnainen saa pian kuulla pääsystä 
johtajakoulutukseen. Mitä hän haluaisi 
kysyä kenraalimajurilta. ”Toivoisiko 
hän, että naisia hakeutuisi enemmän 
johtajakoulutukseen? Mikä rooli naisilla 
on maanpuolustuksessa?”

Mattsson sanoo, että tähtäimessä on 
ensimmäisessä vaiheessa saada palveluk-
seen noin 2 000 naista vuosittain. ”Olem-
me tässä hyvällä tiellä, mutta edelleen on 
tehostettava palveluksesta tiedottamista 
nuorten naisten keskuudessa.”

”Naisten mukaantulo lisää laatua. Mitä 
heterogeenisempi on taisteleva joukko 
tai sotilasjoukko, sitä vahvempi se on. 
Sama koskee päättävää ja suunnittelevaa 
joukkoa. Moninaisesta joukosta tulee 
vahvempia ja fiksumpia asioita ulos. 
Ryhmä-älykkyys tulee ryhmätyhmyyden 
sijaan.”

Mikä on väärin

Puolustusvoimissa edistetään suunnitel-
mallisesti miesten ja naisten tasa-arvoa 
ja yhdenvertaisuutta. Toteutumista seu-
rataan tutkimusten ja selvitysten kautta.

Tampereen yliopistolta tilatun tutkimuk-
sen (2017) mukaan asepalveluksessa eri-
arvoista kohtelua oli kokenut vajaa puolet 
(47 %) vastanneista naisista. Vuoteen 
2011 verrattuna prosentuaaliset osuudet 
olivat laskeneet (2011, 55 %). Yleisimpiä 
eriarvoisen kohtelun tilanteita olivat 
tehtävien jako, suoritusten arvioinnit ja 
koulutustilanteet. Useimmiten eriarvoista 
kohtelua oli koettu varusmiesjohtajan 
osalta. Seksuaalista häirintää oli kokenut 
neljännes (23 %) naisista ja eniten vertais-
ten taholta.

”Ovathan ne hurjia lukuja. Tasa-arvon 
toteutuminen ei ole riittävää. Tarvitaan 

jatkuvaa terävöittämistä, kampanjointia 
ja johtamista, että näissä kokemuksissa 
päästään lähemmäksi nollaa. Asiat 
on nostettava aktiivisesti pöydälle ja 
poistettava ongelmat, ei ole muuta 
mahdollisuutta. Tarvitaan muutosta sekä 
ajattelussa että teoissa.”

Puolustusvoimien tiedotteessa kerrotaan, 
että kaikissa joukko-osastoissa on 
toimintamalli epäasiallista käyttäytymistä 
ilmoittamiseksi. Jokaisessa tuvassa on 
oltava ohjeet, miten ilmoittaa ongelmista 
ja rohkaistaan puhumaan.

”On kerrottava 
konkreettisesti, 
mikä on väärin”

 ”Eihän näitä kokemuksista tiedetä, jos 
esimiehelle tai palvelustoverille ei kerrota. 
Kaikki eivät vielä oivalla, mikä toiminta-
kulttuurissa on sitä ”navan alle menoa”. 
Näistä asioista pitää puhua enemmän. 
Meidän pitää kertoa konkreettisesti, mikä 
on väärin.”

”Yhteiskunnalliset ilmiöt heijastuvat 
myös armeijaan. Vajaassa puolessa 
vuodessa emme pysty kauheasti 
muuttamaan asenteita. Toisaalta 
varusmiesaika mahdollistaa tasa-arvon 
esille tulemisen ja nostamisen ja myös 
palveluksessa opitut asiat siirtyvät 
mukana siviiliin.” Joukkuepeliä tämäkin 
yhteiskunnassa.

Haluttua johtajakoulutusta

Asepalveluksen suorittavat naiset ovat 
erittäin motivoituneita. Kaksi kolmesta 
(65–70 %) osallistuu johtamiskoulutuk-
seen. Osuus on paljon suurempi kuin 
miehillä. Naisilla ja miehillä on yhtäläi-
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nen mahdollisuus päästä johtajakoulu-
tukseen ja myöhemmin sotilasuralle.

”Täällä saa koulutuksen ja tehdä 
käytännön johtamista. Koulutuksesta 
valmistunut saa johdettavakseen 
kolmenkymmenen varusmiehen ja 
varusnaisen joukkueen. Koulutuksessa 
käytetään johtajakansioita ja edisty-
mistä seurataan. Esimiehiltä, alaisilta 
ja kollegoilta saa 360-palautteen, mitä 
omassa toiminnassa pitää vahvistaa 
ja mistä pitää päästä eroon. Monessa 
paikassa työnantajat arvosta tätä johta-
jakoulutusta.”

”Puolustusvoimat on arvostettu työnan-
taja, tämä on fiksu paikka tehdä töitä.” 
Puolustusvoimien henkilökuntaan 
kuuluu ammattisotilaita ja siviilejä.  
Henkilökunnan kokonaismäärä on 
12 300, joista siviilejä noin kolmannes. 
Siviileistä lähes puolet (48 %) on naisia  
ja sopimussotilaista noin joka viides  
(18,7 %). Upseeristosta vain noin kolme  
(3 %) prosenttia on naisia.

”Naisia pitää  
saada enemmän 
myös upseereiksi”

”Jotta saadaan tasa-arvo riittävän 
hyvälle tasolle, naisia pitää olla meillä 
enemmän. Jos nainen on ainokaisen 
asemassa, se ei lisää tasa-arvoa, sitä 
on tutkittu. Esimerkiksi upseereista 
15–20 prosenttia pitäisi olla naisia, jotta 
nainen upseerina ei olisi ainokaisen 
asemassa. Nyt heitä on alle 5 prosent-
tia. Se asia on korjattava.”

Mattsson ei kuitenkaan lähde erit-
telemään naisten ja miesten roolia 
maanpuolustukselle ja yleiselle turvalli-
suudelle. ”Kokemuksestani tiedän, että 

sukupuolella ei ole merkitystä, luonteen-
piirteet ovat määräävämpi tekijä.”

”Haemme 280 000 henkilöä puolustus-
voimien vahvuuteen. Joukon suoritusky-
ky paranee, mitä enemmän naisia on. 
Kehittämisen kohteena on myös koko 
ikäluokalle yhteiset kutsunnat, kuten 
Kanervan komitean mietintö esittää. 
Miehille on lain mukaiset kutsunnat eri 
puolilla maata. Naisten kohdalla puhu-
taan valintatilaisuuksista, joihin pitää 
ilmoittautua.”

Mattsson sanoo, että Ukrainan sota on 
vaikuttanut tietoisuuteen maanpuolus-
tuksesta, mutta arvot ovat syntyneet 
pidemmältä aikaväliltä. ”Saamme kiittää 
päättäjiämme siitä, että olemme Suo-
messa säilyttäneet asevelvollisuuden. 
Meillä on uniikki toimintakulttuuri ja 
asevelvollisuusjärjestelmä, johon kaikki 
miehet velvoitetaan ja naiset tulevat 
vapaaehtoisena. Maanpuolustustahtom-
me on kova. Tahdolla on iso merkitys 
ukrainalaisten pärjäämisessä. ”

”Tasa-arvon edistämisessä Naisjärjes-
töjen Keskusliitto on viisaasti liikkeellä, 
kun korostaa tasa-arvotekoja. Sitä pitää 
jatkaa. Ajattelu on varmaan yhteinen 
ja suunnitelmat ovat hyvät, mutta 
tarvitaan tekoja. Suomen itsenäisyyden 
satavuotisjuhlavuoden ohjelmaan kuului 
100 tasa-arvotekoa – se lähestymistapa 
minua ilahdutti. Olen sitä hyödyttänyt 
myös omassa johtamistoiminnassa.”

TEKSTI: EILA RUUSKANEN-HIMMA
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Valtaapitävien 
päivitettävä  
osaamisensa
”En ole nuorista huolissani, vaan meistä taide- ja 
kulttuurialalla vallassa olevista. Meidän on päivitettävä 
osaamisemme tasa-arvokysymyksissä”, sanoo näyttelijä 
ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen 
professori Elina Knihtilä.

KUVA: EEVA ANUNDI

Elina Knihtilä sanoo,  
että hänen alallaan  
#metoo on ollut  
merkittävin tasa-arvoon  
liittyvä tapahtuma viime  
vuosikymmeniin. 

TAIDE

ELINA KNIHTILÄ on tasa-arvoa edistä-
vän Women in Film & Television Finland 
ry:n (WIFT) puheenjohtaja. Yhdistys 
edistää naisten ammatillista kehitystä 
ja saavutuksia liikkuvan kuvan aloilla. 
Maailmanlaajuisella kattojärjestöllä on 
jaostot 40 eri maassa.

Tasa-arvoselvitykset piirtävät kuvan 
taide- ja kulttuurialasta, joka on työ-
oikeuden näkökulmasta kypsymätön. 
Taiteilijan ammattia pitäisi käsitellä 
yhteiskunnassa samalla tavalla kuin mitä 
tahansa professiota ja tarkastella taiteen 
tekemisen mahdollisuuksia, reunaehtoja 
ja toimeentulon kysymyksiä.

Suomessa on arvioitu olevan noin 23 000 
ammattimaista taiteen tekijää, mutta 
taiteilijoiden tarkkaa määrää ei tiedetä 
(Cupore 2019). Kulttuuri- ja taidealaan 
kuuluvat esimerkiksi visuaaliset taiteet, 
esittävät taiteet, kirjallisuus, musiikki 
ja audiovisuaaliset taiteet. Alalla on 
paljon määräaikaisia työsopimuksia ja 
freelancer-avustajia. Kutsumuksen rooli 
on taiteilijan ammatissa merkittävä.

Knihtilä osoittaa yhden kipupisteen su-
kupuolten tasa-arvon kehitykselle: ”Alalle 
on rakentunut taide pyhittää keinot 
-toimintakulttuuri. Taide ikään kuin me-
nee muiden asioiden edelle ja hämärtää 
juridiikkaa. Kun elää itsekin tämän kai-
ken keskellä, on ollut vaativaa havahtua 
ja nähdä, että joillakin on erityisoikeus 
käyttäytyä taiteen nimissä jopa niin, että 
taiteen tekeminen oikeuttaa rikolliseen 
toimintaan. Taiteellinen vapaus on 
turvattava, mutta se ei tarkoita sitä, että 
alalla voidaan laiminlyödä lakien velvoit-
teita, kuten maamme tasa-arvolakia ja 
yhdenvertaisuuslakia.”

Naisen rooli
On kiinnostavaa kysyä, mitkä tapahtu-
mat tai kokemukset Knihtilän omassa 
elämässä johtivat sukupuolten tasa-ar-
von näkyväksi edistäjäksi?

”Olen kotoisin maalaistalosta. Äiti piti 
huolen siitä, että minulla oli aina samat 
oikeudet kuin pikkuveljellä, olimme 
samalla viivalla – se ei ollut itsestään 
selvää maaseudun olosuhteissa. Silloin 
70-luvulla esikuvia vahvoista naisista ei 
juuri nähty julkisuudessa. Onneksi tilan-
ne on muuttunut kuin yö päiväksi.”

Knihtilä tuli teatterialalle vuonna 1996. 
”Naisnäyttelijöille tarjottiin lähinnä 
epäkiinnostavia rooleja vailla inhimillistä 
ristiriitaa. Eihän siinä tarvita näyttele-
mistä! En halunnut tehdä vain itkevien 
”kyselijä-ämmien” rooleja. Vahvan naisen 
roolikin tarkoitti monesti sitä, että nai-
nen sai näytelmässä järjen äänen, joka 
kysyi, mikä sinua vaivaa, mikä nyt on ja 
antoi järkeviä neuvoja. Nuori naisnäytte-
lijä kysyi, että mitä me teemme?”

”Vahvojen naisten  
näkymisessä yö  
on muuttunut  
päiväksi”

Knihtilä tunnistaa olleensa kuin vihainen 
ja mustavalkoinen feministi. Hän kirjoitti 
opinnäytetyön Paita pois – pohdiske-
luja naisnäyttelijöiden asemasta. ”Sain 
purkaa pahaa oloani taiteen tekemisen 
olosuhteista naisille. Olen kiitollinen 
opettajilleni, että he olivat avoimia ja 
sallivat työni. Vuodatukseni nousi myös 
mediaan.”

”Ilokseni ajat ovat muuttuneet aika 
paljon. Tarjolla on kiinnostavampia 
rooleja naisille, mutta milloin nainen 
saa vanhentua fiktiossa! Upea poikkeus 
maailmalla on yhdysvaltalainen näytte-
lijä ja elokuvatuottaja Frances McDor-
mand (65). On aika nähdä keski-ikäiset ja 
ikääntyneet naiset kiinnostavina ja tehdä 
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heille sisältöjä. Näillä naisilla on valtaa 
yhteiskunnassa, ja he ovat aktiivisia 
kulttuurin kuluttajia.”

Puhuttelevana omana roolityönä 
Knihtilä mainitsee ”yhteiskunta Annelin”. 
Palkitun Sisäilmaa-sarjan tapahtuma-
paikkana oli työ- ja elinkeinotoimisto, 
jossa jokainen työntekijä oli enemmän 
tai vähemmän stressaantunut, ahdistu-
nut ja uupunut. Toimiston jonot olivat 
pitkät ja johtoportaasta tuli painetta 
niiden lyhentämiseen, lisäksi rakennus 
oli homeessa.

”Sarjassa ja sen päähenkilö palvelue-
simies Anneli Tiaisessa on paljon sa-
maistumisen pintaa. Suomi on täynnä 
keski-ikäisiä naisia, jotka työskentelevät 
keskijohdossa ja elävät paineen alla. 
Yksi lause kertoi, että Annelin äidillä oli 
muistisairaus, mutta muuten tarinassa 
ei kerrottu naisen yksityiselämästä, 
jolla yritettäisiin selittää hänen käyttäy-
tymistään.”

Knihtilä on tehnyt myös miesrooleja, 
kuten Q-teatterissa Shakespearen 
kuningas Macbethin. ”Olen aina 
haaveillut miesrooleista. Kun minulta 
nuorena kysyttiin, ketä haluaisit näy-
tellä, en sanonut, että Tolstoin Anna 
Kareninaa. Halusin ja haluan näytellä 
Urho Kekkosta! Ehkä joskus saan 
näytellä häntä. Näyttelijälle kyse ei ole 
pelkästään roolityöstä, vaan kaikesta 
sen ympärillä.”

Rikotaan hiljaisuus

Seksuaalisesta häirinnästä teatterialalla 
oli tiedetty vuosia, niistä limaisista 
vitseistä ja henkisistä ja fyysisistä raja-
loukkauksista, mutta tieto ei tuntunut 
johtavan mihinkään. Tässä toiminta-
kulttuurissa toksinen maskuliinisuus 
ajoi naiset ja seksuaali- ja sukupuoli-
vähemmistöt ahtaalle sekä oli omiaan 
kaventamaan myös nuorten miesten 
olemisen tilaa.

”Alallamme #metoo on ollut merkittävin 
tasa-arvoon liittyvä tapahtuma viime 
vuosikymmeniin. Kampanja tuli niin 
valtavalla vyöryllä alallemme ja pakotti 
ihmiset toimimaan.”

Julkinen keskustelu naisnäyttelijöiden 
seksuaalisesta häirinnästä ja sen 
laajuudesta sekä elokuvan ohjauksen 
työkäytännöistäleimahti vuonna 2017, 
kun Hollywood-tuottaja Harvey Weins-
teinin kerrottiin ahdistelleen lukuisia 
naisia. Sosiaalisessa mediassa alkoi 
#metoo-kampanja, joka toi epäkohtia 
julkisuuteen. Naiset eri puolilla maail-
maa kertoivat seksuaalisesta häirinnästä 
ja ahdistelusta.

Kampanjaa seurasi kulttuurialalla 
#kulissientakana-kannanotto (Riko-
taan hiljaisuus!), jotta seksuaaliselle 
häirinnälle saataisiin nollatoleranssi 
ja ongelma otettaisiin vakavasti alan 
johdossa. Knihtilä oli yksi allekirjoittajista. 
Noin tuhat kulttuurialan toimijaa otti 
osaa kannanottoon. Kenenkään ei pidä 
joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi 
työelämässä.

”Suuri mediahuomio teki sen, että naisia 
oli pakko ottaa mukaan keskusteluun. 
Surullista, että muutospaineen piti tulla 
ulkopuolelta tänne Suomeen. Ajattelen, 
että ilmiö liittyy koko Suomen johta-
miskulttuurin. Toinen maailmansota 
on niin lähellä ja omasta sisällissodasta 
vasta 100 vuotta. Johtamiskulttuurimme 
pohjautuu aika sotilaalliseen, patriarkaa-
liseen systeemiin.”

Selvityksiä ja suosituksia

Knihtilä aloitti WIFT ry:n puheenjohta-
jana vuonna 2016 ja tunsi törmäävänsä 
kuin betoniseinään. ”Ajattelin että eihän 
naisten tasa-arvoisen aseman edistä-
minen voi olla näin hankalaa. Asioihin 
suhtauduttiin hirveällä tavalla, että nyt 
nämä katkerat ämmät täällä. Sitten 
tajusin, että selvä, meidän pitää saada 

numeroita mustaa valkoiselle, että meitä 
kuunnellaan.”

”Olen yrittänyt välttää konflikteja ja 
kärsinyt kiltin tytön roolista ja miellyt-
tämisen halusta. Kaikista rooleista ja 
työyhteisöistä onneksi oppii. Rooleissa 
on voinut käsitellä omia pelkojaan ja 
aggressioita. Roolit ovat opettanut 
olemaan rohkeampi.”

”Kun #metoo-keskustelu starttasi, 
opetus- ja kulttuuriministeriö tuli avuksi. 
Kiitän silloista ministeriä Sampo Terhoa, 
että asia otettiin vakavasti ja onhan se 
tärkeää, koska alaa kuitenkin rahoitetaan 
julkisin varoin.”

Taide- ja kulttuurialalle on #metoo:n jäl-
keen saatu työoloja ja tasa-arvoa paran-
tavia selvityksiä ja ohjeistuksia. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö julkaisi vuonna 2018 
Jaana Paanetojan selvityksen häirinnäs-
tä ja muusta epäasiallisesta kohtelusta 
elokuva- ja teatterialalla. Selvitys raportoi 
pitkän listan puutteita ja epäkohtia alan 
työnantajien toiminnassa.

”Kampanjan #metoo:n jälkeen 
itsekin sain ensimmäistä kertaa työ-
hyvinvointikyselyn. Tuotannoista alkoi 
tulla lomakkeita, joissa kysyttiin, että 
kohdeltiinko sinua asiallisesti.” Eloku-
vasäätiössä tehdään erilaisia tilastointia 
ja ohjeistuksia sukupuolten tasa-arvon 
kannalta ja laajemminkin suhteessa 
diversiteettiin.

”Alan oli pakko reagoida, koska rahoit-
tajat reagoivat. Jatkuva tilastointi ja 
seuranta on tilaajien ja rahoittajien vas-
tuulla. Portinvartijoiden pitää edellyttää, 
että tuotannoissa noudatetaan edes 
lakeja. Katson tässä Elokuvasäätiön ja 
Yleisradion suuntaan sekä myös kaupal-
lisiin kanaviin ja suoratoistopalveluihin, 
että miten he toteuttavat seurantaa.”

Elokuvasäätiön tilaaman tasa-arvo-
tutkimuksen (Cupore, 2020) mukaan 
elokuva-alalla ilmenee paljon epäta-

sa-arvoisuuden kokemuksia, mutta 
alalla toimivilla on voimakas halu jatkaa 
työskentelyään. Työllistymiseen vai-
kuttavaa syrjintää on kohdannut yli 40 
prosenttia elokuva- ja tv-alalla toimivista 
ammattilaisista. Syrjinnän kokemukset 
ovat yleisempiä naisilla kuin miehillä, ja 
naiset kokevat syrjintää jo uran alusta 
lähtien. Syrjintä näkyy muun muassa 
siinä, millaisia töitä pääsee tekemään ja 
saako työyhteisöissä mahdollisuuksia 
kehittää osaamistaan.  

EU:n jäsenvaltioiden asiantuntijatyö-
ryhmä laati suositukset kulttuurialalle 
(OMC, 2021). Toimenpiteiden kärkikoh-
teiksi nostettiin sukupuolistereotypiat, 
seksuaalinen häirintä, pääsy työmarkki-
noille ja sukupuolten palkkaerot, resurs-
sien saatavuus, pääsy johtotehtäviin ja 
naisyrittäjyys. Taiteilijoina ja kulttuurialan 
ammattilaisina toimivilla naisilla on 
yleensä käytettävissä vähemmän 
luomis- ja tuotantoresursseja kuin mie-
hille ja heille maksetaan huomattavasti 
vähemmän. Naiset ovat aliedustettuina 
johtavissa ja muissa päättävissä asemis-
sa sekä taidemarkkinoilla. Naiset kärsivät 
seksismistä, sukupuolistereotypioista ja 
seksuaalisesta häirinnästä.

Korruptio tiukassa

”Ala ei muutu nopeasti. Naiset ja muut 
vähemmistöt -keskustelu on loppunut, 
mutta taide pyhittää keinot -ajattelu 
ja alan hierarkiat ovat pitäneet johta-
mismallit vääristyneinä – ja sen takia 
muutos on niin hidas.”

”Tasa-arvossa korruptio on olennainen 
käsite. Siihen liittyvät käsitteet, kuten 
hyvä veli -kerhot, jotka ovat pitäneet 
naisia lasikaton alapuolella. Minusta 
siihen liittyy myös nykyisestä toiminta-
kulttuurista kiinni pitäminen vetoamalla, 
että ’meillä on aina tehty näin’.”

Valta on helposti keskittynyt ja henki-
lösuhteet vaikuttavat päätöksiin. WIFT 
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toteutti Aalto-yliopiston kanssa nais-
puolisten ammattilaisten työllistymistä 
edistävän Action! -hankkeen (2019– 2021) 
ja kyselyn 80 alan ammattilaiselle. Vas-
tausten perusteella naiset ovat miehiin 
verrattuna huonommin palkattuja, työl-
listyvät heikommin ja saavat vähemmän 
henkilökohtaista apurahaa tai tuotanto-
rahaa. Suurimpia työllistymisen esteitä 
ovat verkostojen puute, ikä ja sukupuoli.

Knihtilä on itsekin kokenut, kun nai-
selle osoitetaan huonompaa palkkaa. 
”Minulle tarjottiin 100 euroa vähem-
män päiväpalkkaa kuin mieskollegalle, 
vaikka roolimme olivat samankokoiset. 
Mieskollega sattui olemaan puolisoni 
(näyttelijä Tommi Korpela), joten 
sain tietää eron. Kysyin työnantajalta 
perusteluita. Niitä en koskaan saanut, 
mutta sain saman palkan. Tasa-arvo-
lain mukaan sukupuoli ei ole riittävä 
perustelu siihen, että toisen työ on 
arvokkaampaa kuin toisen!”

Suomessa audiovisuaalisen alan julkinen 
rahoitus kohdistuu usein samoille tuo-
tantoyrityksille, mikä vahvistaa verkos-
tojen merkitystä työllistymisessä. Alaa 
hallitsevat verkostot, joiden ulkopuolella 
putoaa herkästi palkkakuoppaan ja 
työttömyyteen. Naiset kohtaavat tois-
tuvasti sukupuoleen liitettyä kielteistä 
arviointia. 

”Naisia koulutetaan alalle paljon, mutta 
he pystyvät alalla vain muutaman vuo-
den. Naiset saavat kalliin koulutuksen, 
mutta jokin rajaa tai työntää heidät pois. 
Esimerkiksi elokuva-alan opiskelijoista 
noin puolet on naisia, mutta korkea-
koulutetuista naistekijöistä vain noin 
joka viides pääsee tekemään pitkää 
elokuvaa.”

Action! -hankkeessa nähtiin myös myön-
teisiä esimerkkejä. Naisten ohjaamien 
elokuvien määrä on kasvussa, ja viime 
vuonna Elokuvasäätiön ohjaajille anta-
masta tuesta 51 prosenttia meni naisille, 
kun osuus oli vuonna 2011 vain neljä.

”Fiktioelokuvan puolella meille on tullut 
todella kiinnostavia nuoria naisjohtajia ja 
ohjaajia, jotka on tehneet hienoja sisäl-
töjä. Työ ei ole tehty, seurantaa tarvitaan 
koko ajan.”

WIFT työstää tasa-arvotyötyökalua. 
”Toiveissamme on, että saisimme sen 
julkistettua ensi vuoden aikana. Se on 
tarkoitettu sisällöntuottajille, tuotanto-
yhtiöille, käsikirjoittajille, rahoittajille ja 
kenelle tahansa, kun mitataan tasa-ar-
von toteutumista työssä.”

Muutos johtajassa

”Metoo:n jälkeen alamme käytäntöihin 
on tullut uusia asioita, kuten läheisyyden 
koreografia, jossa puhutaan intiimikoh-
tausten tekemisestä ja siihen on saatu 
ohjeistuksia. Opinnoissa käsitellään 
represenraatioita ja omien rajojen tun-
nistamista, ja ohjaajien koulutuksessa on 
johtamisopintoja. On myös tullut naisten 
vetämiä tuotantoyhtiöitä.”

Pikkulinnut laulavat, että Knihtilä on 
opetustyössään toiminut sukupuo-
lisensitiivisesti ja uudistamalla sekä 
vaikuttanut yhteiskunnassa alan tasa-ar-
voselvitysten syntyyn.

”Keskustelemme opiskelijoiden kanssa 
paljon stereotypioista. Esimerkiksi teks-
teissä vaihdamme nimiä, jotta kuka vaan 
voi esittää rooleja, miehen tai naisen 
rooli pyritään kääntämään päinvastoin 
tai purkamaan kahtiajakoa. Sukupuolta 
ei pidä ajatella binäärisesti vain nais-ja 
miessukupuolena ja jos emme ope-
tushenkilöstönä tätä osaa, opiskelijat 
kyllä haastavat meitä. On hyväksyttävä 
keskeneräisyys ja heti alkuun pyydän 
opiskelijoita huomauttamaan, jos vahin-
gossa tytöttelen tai pojittelen.”

”Nuoret ovat hyvin tietoisia. Tämä alan 
sotku ei ole nuorten ihmisten, vaan 
meidän ikäistemme ihmisten sotkuja. 
Omat opiskelijani ovat hämmentyneitä 

sekoilumme edessä. En ole huolissani 
nuorista, vaan niistä, jotka toimimme 
alalla ja olemme vallassa, meidän 
pitäisi kouluttautua moninaisuuteen ja 
yhdenvertaisuuteen. Näissäkin asioissa 
taiteilijoiden pitäisi mennä kohti sitä, 
mitä on löytämättä.” ”Tässä muutok-
sessa johtamiskulttuurilta vaaditaan 
päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Aika 
usein nämä jäävät kauniiksi sanoiksi 
strategiaan. Ei riitä, että olemme 
todenneet asian ja tehneet säännöt ja 
ohjeistuksia, ellei niitä seurata, arvioida 
ja pohdita, miten ne siirretään käytän-
töön ja ryhmän sisälle.”

”Kaikki tasa-arvon 
ongelmat liittyvät 
johtamiskulttuurin 
ongelmiin”

”Kaikki tasa-arvon ongelmat liittyvät 
myös johtamiskulttuurin ongelmiin. 
Tämä ala on paljolti ryhmätyötä. Tarvi-
taan hyvää johtajuutta. En silti haluaisi 
kaataa kaikkea vastuuta yksin johtajan 
niskaan siitä, minkälaiset rajat piirräm-
me toiminnalle. Tähän liittyvät myös 
alaistaidot ja koko ryhmän toiminta ja 
sen roolit ja vastuut.”

”Johtamista pitää opiskella. Sitä ei 
niin vaan siirretä toiselle. Projisoimme 
paljon asioita muihin ihmisiin, jolloin 
väärinkäsitysten määrä on suuri. Monet 
uskomukset ovat tiedostamattomia. 
Huomaan johtajana, että joudun te-
kemään itseni kanssa tosi paljon töitä. 
Kuvittelen, että olen nykyään kauhean 
liberaali, mutta kun vähän pintaa 
raaputtaa, niin tajuan, että minun 
ideaalini ja näyttelijän ihanteeni tulevat 
kuitenkin saamistani malleista. Olen 
90-luvulla huutamalla näyttelijäksi 

koulittu ja aika hierarkkisessa systee-
missä. Monesta opista olen kiitollinen, 
mutta miten oppisimme olemaan tie-
toisia siitä, millaista toimintakulttuuria 
kannamme mukanamme. Sitä pitää 
meidän analysoida tarkasti, jos jotain 
halutaan purkaa uuden tieltä.”

”Tasa-arvon toteutumiseksi tarvitaan 
aktiivista työtä koko ajan. Tarkoitus ei ole 
kaventaa vaan laventaa asioita ja että 
toimisimme koko ihmiskuntana jotenkin 
paremmin. Yhdysvalloissahan mentiin 
aborttikeskustelussa heittämällä taak-
sepäin 50 vuotta. Mikään ei ole itsestään 
selvää. Aktiivinen työ on ainoa tapa 
toimia.”

Aktiivinen työ on ainut tapa 
toimia tasa-arvoasioissa
”Meidän naisten ja miesten tulisi kan-
nustaa naisia johtamaan. Se on myös 
yhteiskunnan hyvinvoinnin ja yleensä 
ihmisyyden kannalta keskeistä. Tiedän 
paljon päteviä naisia ja naisjohtajia, 
joita haluaisin kannustaa toimimaan 
johtajina esimerkiksi kulttuurilaitok-
sissa. Parhaat voimat pitää saada alan 
käyttöön.”

”On ihan mieletöntä, että meillä on ole-
massa sellainen asia kuin Naisjärjestöjen 
Keskusliitto. Pidän Keskusliittoa tosi 
tärkeänä foorumina. Kaikissa niissä tilai-
suuksissa, joihin olen päässyt, on ollut 
tärkeää kohtaamista ja verkostoitumista 
sekä naisten työn näkyväksi tekemistä. 
Tilaisuuksissa on nähnyt valtavan mää-
rän toimijuutta. Se on luonut lohdullisen 
näyn, että meitä aktiivisesti toimivia 
naisvaikuttajia on paljon yhteiskunnan 
eri alueilla. Se kannustaa ja herättää 
uteliaisuutta.”

PS. Elokuvaa Kekkosesta ollaan teke-
mässä. ”Minulle ei ole vielä soitettu. 
Haluan näytellä Urho Kekkosta!”

TEKSTI: EILA RUUSKANEN-HIMMA
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Tasa-arvo ei mene 
omalla voimalla 
eteenpäin
”Eri puolilta maailmaa tulee heikkoja ja keskivahvoja 
signaaleja, jotka pyrkivät heikentämään tasa-arvoa. On 
oltava herkkänä, että ei mennä taaksepäin”, sanoo Ylen 
toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila.

KUVA: EEVA ANUNDI

”Nyt on kiinnitettävä huomiota 
myös siihen, että toimituksiin löytyy 
monenlaisia ihmisiä – ei pelkästään 
sukupuolen näkökulmasta”,  
Merja Ylä-Anttila sanoo.

MEDIA

MERJA YLÄ-ANTTILA on tehnyt 40 vuot-
ta töitä uutismedian hermokeskuksessa, 
jossa kohdataan maailman muutokset 
etujoukoissa. Hän on toiminut MTV 
Uutisten vastaavana päätoimittajana ja 
Mediahub Helsingin toimitusjohtajana ja 
vuodesta 2018 alkaen Ylen toimitusjoh-
tajana.

”Olemme tähän asti saaneet elää yhä 
tasa-arvoisemmassa Suomessa. Nyt 
tulee eri puolilta heikkoja ja keskivahvoja 
signaaleja, jotka pyrkivät heikentämään 
tasa-arvoa. Näemme populistisia liikkeitä 
ja keskustelua aborttilainsäädännöstä 
Yhdysvalloissa.”

”Tehty valtava tasa-arvotyö ei mene omal-
la voimallaan eteenpäin, jos emme koko 
ajan pidä vankkureita liikkeessä. Hyvin 
äkkiä tulee joku flashback-heijastusliike, 
joka vie tasa-arvoa yllättäen taaksepäin. 
On oltava herkkiä ja reagoivia.”

Ylä-Anttila puhuu myös järkyttävästä 
muutoksesta ajassamme. ”Maailmanjär-
jestys, joka pohjautuu kansainväliseen 
sääntelyyn ja sääntöihin, on uhan alla ja 
murtumassa. Se haastaa mediaa isosti. 
Sota Euroopassa yhdistettynä parin 
vuoden pandemiaan on järkyttänyt 
kaikkea ja haastanut demokratiaa, jossa 
sananvapaus on välttämätön osa.”

Vyöryvä muutos

”Median muutos on vain kiihtynyt ja 
koko tekeminen tietyllä tavalla konver-
toitunut. Kaikki mediat tekevät tekstiä, 
ääntä ja kuvaa sekä digitalisoitumisen 
tiikerin loikkia.”

”Muutosvauhti luo medialle haasteita 
pysyä samanaikaisesti faktapohjaisena, 
luotettavana ja riippumattomana, 
mutta niin että ihan kaikessa ei voi olla 
riippumaton. Arvoperustamme on län-
simainen oikeusjärjestys ja demokratia, 
sananvapaus ja ihmisoikeudet. Näiden 
suhteen emme voi olla riippumattomia.”

”Valeuutisten ja sosiaalisen median 
vyörytyksessä arvoperustaa kysytään 
enemmän kuin aiempina vuosikymme-
ninä. Tullessaan sosiaalinen media avasi 
suoraa väylää ihmisten, asioiden, päät-
täjien ja kansalaisten välille ja media ei 
enää ollut yksipuolinen portinvartija. Nyt 
pitäisi nähdä, että se ei ole pelkästään 
hyvä asia. Trollaamiset, maalittamiset ja 
propaganda sotivat pyhiä arvojamme 
vastaan.”

Ylä-Anttilaa puhuttelee sanonta, että 
’valhe kiertää maailman nopeammin en-
nen kuin totuus saa saappaat jalkaansa’.

”Arvoperustan 
suhteen media 
ei voi olla  
riippumaton”

”Median pitää pyrkiä totuudellisuuteen 
ja kuunnella niitä, jotka kokevat jäävän-
sä ilman ääntä. Epäluottamus syntyy 
paljolti epävarmuudesta ja pelosta. 
Median pitää olla lähempänä kansa-
laisia ja kuunnella. Suomessa jaamme 
pitkälti samat eettiset pelisäännöt ja 
Julkisen sanan neuvoston jäsenyydet. 
Meillä ei ole mediaa, joka kovin voimak-
kaasti ajaisi ääriajattelua. Toivon että 
sille tielle ei mentäisi, vaan voisimme 
luottaa yhteisiin hyviin arvoihin ja 
periaatteisiin.”

Yleisradio on selvittänyt ulkopuolisella 
arvioinnilla, miten riippumattomasti 
henkilökunta ja erityisesti toimittajat 
kokevat voivansa tehdä töitään. Vuoden 
2021 selvityksen mukaan toimittajien 
häirintä, painostus ja maalitus on lisään-
tynyt. Raportista kuului sosiaalisen me-
dian paine ja uhkailu, joka herkemmin 
kohdistuu naisiin toimittajina.

KUVA: YLE
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Mediatalojen yhteisen tuen vahvistamis-
ta maalituskysymyksissä ollaan viemässä 
Päätoimittajayhdistyksen agendalle. 
Ylessä ja monessa muussa mediassa on 
jo luotu hyviä käytäntöjä näissä tilan-
teissa toimimiseen. Lisäksi Ylen Jour-
nalismin akatemia tarjoaa henkilöstölle 
koulutusta vaikutusyritysten tunnista-
miseen ja torjumiseen. ”On tärkeää, että 
painostusten ja trollaamisen kohteena 
oleva ei jää missään olosuhteessa yksin.”

”Sinä pärjäät”

Mitkä omat kokemukset tai tapahtumat 
saivat Merja Ylä-Anttilan sukupuolten 
tasa-arvon näkyväksi vaikuttajaksi?

”Olin perheessämme ainoa lapsi ja 
vieläpä tyttö. Kotoa minua kannustet-
tiin, että sinä Merja pärjäät yhtä lailla 
kaikessa missä pojatkin. Se ei ollut niin 
tavanomaista 1960–70-luvuilla, jolloin 
tytöille oli vielä omia lyseoitakin. Itse 
kävin Hämeenlinnan tyttölyseota (nyk. 
Kaurialan lukio). Tasa-arvosta minun 
on iso kiittäminen isääni. Isän katse oli 
aina kannustava ja tukeva ja että ’kyllä 
Merja pärjää’. Sen tyyppistä peruskalliota 
minulla on nyt ikävä, kun isä nukkui 
94-vuoden iässä rauhallisesti pois.”

Ylä-Anttila rikkoi tasa-arvon lasikattoja 
jo 26-vuotiaana, jolloin 1980-luvulla 
vain muutama nainen toimi politiikan 
toimittajana. MTV Uutisten tuoreena toi-
mittajana Ylä-Anttila joutui kohtaamaan 
”tytöttelyä” kesken työtehtävien. Tapaus 
Eduskunnan käytävillä jäi tunnemuistiin. 
Vanhempi mieskollega pysäytti ja päivit-
teli kuinka MTV lähettää tytön haitukoita 
Eduskuntaan.

”Puristin kynsiäni kämmenpohjaan, että 
en olisi näyttänyt, miten kommentti 
sattui ja alkanut herkistelemään. Tuli 
samalla halu näyttää. Siihen aikaan 
piti olla kuin ’hyvä jätkä’ lunastaakseen 
uskottavuutta. En onneksi mennyt liian 
pitkälle hyvä jätkä -kulttuuriin. Olisin 

hukannut omaa sisintäni. Sisintään on 
hyvä varjella.”

Kirkon ulkomaanavun naisten kehitysyh-
teistyömatka Liberiaan oli silmiä avaava 
kokemus tyttöjen ja naisten tasa-arvon 
merkityksestä maailmanlaajuisesti. 
”Liberia oli juuri toipumassa verisestä 
sisällissodasta. Tapasimme presidentiksi 
valitun Ellen Johnson Sirleafin, jolla 
oli naisvaltainen kabinetti; maan jäl-
leenrakentaminen oli naisten vastuulla. 
Kohtaamamme naiset tuntuivat kylissä 
voimahahmoilta. Sirleafvaloi uskoa 
koulutukseen ja naisten yhteistyöhön. 
Sanoimme paluumatkalla syntysanat 
Naisten Pankille. Emme voineet unohtaa 
hänen toivon viestiään.”

”Naisten Pankki on avannut silmiäni, 
miten isosta asiasta tasa-arvossa on kyse 
maailmanlaajuisesti ja miten tärkeää 
koko yhteiskunnalle on tukea tyttöjen ja 
naisten koulutusta ammattiin ja yrittä-
jyyteen ja avata heille mahdollisuuksia.”

Media 50–50

Reuters-instituutin tutkimuksen (2020) 
mukaan maailmanlaajuisesti päätoimit-
tajista vain 23 prosenttia on naisia, vaikka 
noin 40 prosenttia kaikista toimittajista 
on naisia. Tutkimuksessa tarkasteltiin 
200 uutismediaa kymmenellä eri markki-
na-alueella neljällä mantereella. Reuters 
nosti tulosten esittelyssä esiin Suomen ja 
Brasilian siitä, että vaikka naisjournalisteja 
on enemmän kuin miesjournalisteja, 
enemmistö johtajista on miehiä.

Ylessä vakituisten työntekijöiden 
sukupuolijakauma on ollut jo pitkään 
tasainen 50–50 prosenttia, myös 
päällikköpuolella. Osa pienemmistä 
ammattiryhmistä on edelleen voimak-
kaasti sukupuolittuneita, esimerkiksi 
assistenteista naisia on 85 prosenttia. 
”Syksyllä 2021 naisten keskipalkka Ylessä 
oli 96,7 prosenttia miesten keskipalkasta. 
Joitakin eroavaisuuksia aiheutuu muun 

muassa perhevapaista”, Ylä-Anttila 
sanoo.

Yle mittaa naisten ja miesten esiinty-
mistä uutis- ja ajankohtaistoiminnan 
sisällöissä. Mallia on otettu Britannian 
yleisradioyhtiö BBC:ltä. ”Ylessä suku-
puolten tasa-arvon 50:50-malli toteutuu 
hyvin. Se on tavoite, jota seurataan. Nais-
ten osuus haastateltavista on noussut 
viidessä vuodessa 35 prosentista noin 45 
prosenttiin.”

Mediatalot voivat seurata yleisölle 
läpinäkyvästi haastateltavien sukupuoli-
jakaumaa Prognosis-yhtiön kehittämällä 
laskurilla. Arviointi viimeisen 24 tunnin 
ajalta toteutuu koneellisesti nimien pe-
rusteella. Laskuria käyttävät Suomessa 
ainakin ts.fi, iltalehti.fi, helsinginuutiset.
fi, karjalainen.fi, koillissanomat.fi, hs.fi, 
kaleva.fi, satakunnankansa.fi, aamulehti.
fi, kainuunsanomat.fi, svenska.yle.fi, yle.
fi/uutiset ja ilta-savo.fi.

Haastattelupäivän aamuna laskuri kertoi, 
että naisten osuus Yle Uutisissa oli 48 
prosenttia, Helsingin Sanomissa 28 pro-
senttia ja Svenska Ylessä 26 prosenttia. 
”Sitä saat mitä mittaat. Laskuri on tuo-
nut sukupuolten tasa-arvoa näkyväksi ja 
toiminut siinä hyvin”, Ylä-Anttila arvioi.

”Uutisissa on tehty hienoa tasa-arvotyö-
tä, samoin urheilussa Panu Pokkisen ja 
kumppaneiden johdolla. Naisten urheilu 
on nostettu samalle viivalle miesten 
urheilun kanssa. Tehdään ohjelmat hyvin 
ja panostetaan samalla tavalla. Näin 
nostetaan naisten urheilun arvostusta. 
On hienoa, että muutos näkyy katsojalu-
vuissa ja ihmiset seuraavat näitä lajeja.”

Naisten jalkapallon EM-kisojen 2022 
riemukulussa Urheilu ja tapahtumat 
-yksikön johtaja Panu Pokkinen avautui 
FB-sivuillaan ja muisti myös MM-kisojen 
epäilijöitä.

”Seuraa ylpeä (ja poikkeuksellisen pitkä) 
avautuminen! Tasan kolme vuotta sitten 

pelattiin MM-finaali. Kisat jotka nostivat 
naisten joukkueurheilun kiinnostuksen 
uudelle tasolle – koko kansan huulille. 
Kun kolme vuotta sitten vielä ihmeteltiin 
(monet ihastelivat) Ylen isoa ja rohkeaa 
satsausta kisoihin, nyt se on arkea. Vaik-
ka nyt katsottuna päätös oli itsestään 
selvä ja ainoa oikea, ei se ollut siinä 
hetkessä vain helppo: kun johonkin sat-
saa, se on aina jostain pois. Satsauksen 
kyseenalaistajia riitti. Maailma onneksi 
muuttuu ja muutokseen on mahdolli-
suus vaikuttaa myös omilla teoilla.”

Pokkinen listasi kiittäen ihmisiä, jotka 
ovat tukeneet häntä tasa-arvotyössä 
ja kirjoitti esihenkilöstään: ”Työsarkaa 
tasa-arvon parantamiseksi piisaa 
jatkossakin. Me Ylessä jatkamme tavoit-
teellisesti tasa-arvoisempaa ja yhden-
vertaisempaa maailmaa kohden Merja 
Ylä-Anttilan esimerkin avulla jatkuvasti 
päättäväisin askelin parantaen, välillä 
jopa pieniä loikkia ottaen.”

Yle Urheilu osallistui 100 tasa-arvotekoa 
-hankkeeseen Suomen itsenäisyyden 
satavuotisjuhlavuonna tasavertaista-
malla joukkue-urheilun uutisoinnin 
ja tapahtumatuotannon. Urheilun 
tasa-arvoteon malli laajeni uutis- ja ajan-
kohtaistoimintaan ja aluetoimituksiin 
sekä sai laajaa huomiota kansallisesti 
ja Euroopassa. Yle Urheilu on edistänyt 
liikunnan ja urheilun tasa-arvoa laajem-
minkin ja ollut tekemässä Naisjärjestöjen 
Keskusliiton, Helsingin kaupungin ja 
laajan järjestöjoukon kanssa urheilun 
tasa-arvoa lisääviä tilaisuuksia ’Tehdään 
enemmän, tehdään paremmin’.

Median vastuu

”Naisia on entistä enemmän esihenki-
löinä, mikä on hyvä, koska se rakentaa 
samalla uralle raput eteenpäin. Hienoa 
nähdä, että naiset ovat ottaneet 
ykköspaikkoja haltuun monessa maa-
kuntamediassa ja valtakunnallisessa 
mediassa”, Ylä-Anttila sanoo.

#tasaarvoteot
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”Olen koittanut kannustaa naisia 
ottamaan vastaan esihenkilön tehtävän, 
vaikka mahdollisuus avautuu usein 
silloin, kun arjessa on muutenkin 
perhettä, pieniä lapsia ja kaikkea muuta. 
Ottamalla sen askeleen on parempi 
mahdollisuus tulla valituksi vaativimpiin 
ykkösposteihin. Asioilla on tapana 
järjestyä ja useimmiten työelämän ja 
kotielämän pystyy sovittamaan.”

”Tarvitaan naisia tietyille paikoille valitse-
maan naisia. Tärkeää on, että ensin tulee 
ylipäätään huomioiduksi ja sitten jatkaa 
omilla ansioillaan eteenpäin.”

”Toimitukset ovat naisistuneet ja ala 
on tullut tasa-arvoisemmaksi. Nyt on 
kiinnitettävä huomiota myös siihen, 
että toimituksiin löytyy monenlaisia 
ihmisiä – ei pelkästään sukupuolen nä-
kökulmasta. Suomi on monimuotoinen 
ja moniääninen. Toimituksissa pitää olla 
ihmisiä, jotka puhuttelevat ja ymmärtä-
vät laajasti tämän päivän yhteiskuntaa ja 
suomalaisuutta.” Ylellä on tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelmassaan 
vuodelle 2022 useita lupauksia moni-
muotoisuuden kehittämiseksi.

”Media ei ole vain peili. Median pitää 
olla tavoitteellisempi ja nostaa yhteis-
kunnallisia asioita päivänvaloon ja viedä 
niitä eteenpäin. Media ei tietenkään ole 
poliittinen toimija, mutta medialla on 
vaikutusvaltaa, mitä asioita se nostaa 
esiin ja kenelle se antaa megafonin 
yhteiskunnassa.”

Ylä-Anttila kertoo Ylen aloittamasta uu-
desta tulevaisuustapahtumasta, Auroras-
ta, joka käsittelee vuosittain yhdenvertai-
suutta ja vastuullisuutta. Ensimmäisessä 
Levillä pidetyssä Aurorassa keskusteltiin 
sukupuolten tasa-arvosta teemalla naiset 
ja teknologia. Tulevan Auroran teemana 
on ilmasto ja tasa-arvo.

”Olen onnellinen, että viime talvena 
Aurora sai ensimmäisen tulikasteensa. 
Pääpuhuja oli NASAn astronautti Karen 

Nyberg. Ensimmäiset lämmittelypanee-
lit pidettiin yön yli VR:n junavaunussa. 
Keskusteluja tunturista saattoi seurata 
suorana Yle Areenasta. Haluan, että 
Aurorassa koko Suomi näyttäytyy.”

Ylä-Anttila ei ole ensimmäistä kertaa 
luomassa uutta yhteiskunnallisen 
keskustelun areenaa. Hänen MTV-uransa 
aikana polkaistiin liikkeelle jokaisen 
vaikuttajan tuntema Suomi Areena 
Poriin. ”Suomi Areenan synnyttäminen 
oli Esa Niemisen ja minun elämäni uran 
merkittävämpiä juttuja maikkarilla.”

Kirkas suunta

Miten Ylä-Anttila kuvailisi itseään 
johtajana ja mistä hän on saanut tukea 
omaan johtajuuteensa?

”Median murroksessa on valitettavasti 
ollut taloudellisesti huonoja aikoja 
ja erittäin kovia yt-neuvottelujen 
prosesseja. Olen oppinut käyttämään 
johtajuuteni tukena valmentamista 
ja keskusteluja. On todella tärkeää 
voida käydä peilikeskusteluja sellaisen 
ihmisen kanssa, joka rohkenee sanoa, 
haastaa ja sopivasti tukea. Kun syntyy 
luottamussuhde, pystyy puhumaan 
asioista ja tuomaan esiin omia epävar-
muuksiaan. ”

”Minulle luontaista johtajuuden ydintä 
on kuunnella ympärillä olevia ihmisiä. 
Heistä olen saanut energiaa. Pidän siitä, 
että ympärilläni on monenlaisia ihmisiä 
ja ei pelkästään ’look like’. Syntyy hyvä 
tiimi, kun ottaa ympärilleen osaavia ih-
misiä, jotka ovat monessa asiassa sinua 
parempia.”

”Hengen luonti on tärkeä osa johtajuut-
ta. Sitä on myös kirkas suunta ja sen 
hyvä kommunikointi. Maailmassa on niin 
paljon sumua, että kirkkaan suunnan 
löytäminen ja valitulla kurssilla pysymi-
nen voi olla hankalaa. Silloin pitää hakea 
laajasti informaatiota ja keskustella 

ihmisten kanssa. Pitää myös olla tietyn-
laista rohkeutta pysyä omilla koetelluilla 
arvoillaan.”

”Kirkas suunta  
ja sen hyvä  
kommunikointi 
tärkeää  
johtamisessa”

”Kaikessa johtamisessa on tärkeää, että 
ihmiset kokevat vuoropuhelun aitona ja 
johtamiselle merkityksellisenä. Kun tulin 
Yleen neljä vuotta sitten, aloitin Merjan 
aamukahvit, joita pidettiin muutamia 
kertoja kuukaudessa. Ennen pandemiaa 
vajaat 500 ihmistä ehti käymään niissä. 
Nyt olen aloittanut aamukahvit uudes-
taan. Niihin voi ilmoittautua noin tusinan 
verran ihmisiä. Aamukahveilla jotkut 
yleläiset kohtaavat ensimmäisen kerran 
toisensa. Jotka ovat tulleet juuri töihin 
ja toiset olleet melkein 40 vuotta. Kah-
veilla on puvustajia, teknologian väkeä, 
äänittäjä, toimittajia, tuottajia ja valtava 
kirjo osaajia. Nähtävissä on koko Ylen 
voimakkuus ja se mistä kokonaisuutem-
me muodostuu. Näemme, että olemme 
enemmän kuin osiemme summa, sitä 
pitää kaikkien vaalia. Nämä kohtaamiset 
ovat todella tärkeitä ja niissä oppii ym-
märtämään Ylen sielua, mutta myöskin 
viemään sitä tavoitteellisesti eteenpäin 
yhteisten keskustelujen kautta.”

”Työelämä on tietyllä tavalla ympyrä. 
Aina sitä palaa kaikista rakkaimpiin 
ja tärkeimpiin asioihin ja niihin, miksi 
on tullut tälle alalle. Elämä ei ole vain 
aikajana eteenpäin, vaan kuin kehä, joka 
onneksi pyörii eteenpäin. Tietyt asiat 
tulevat uudestaan vastaan ja lämpimästi 
mieleen – ja silloin huomaa, että tämän 

takia olen tehnyt tiettyjä valintoja ja olen 
tässä. Siksi myös tulevaisuudentapahtu-
ma Aurora on minulle todella tärkeä.”

”Samanaikaisesti kun huolehdimme 
sukupuolten tasa-arvosta, meidän täytyy 
miettiä, miten nuoret pojat ja nuoret 
miehet voivat ja pääsevät kiinni elämään 
tässä ajassa. Moni voimavara on kääntynyt 
heillä nyt toiselle puolelle.”

”Naisjärjestöjen Keskusliiton on tärkeä 
pitää tasa-arvon lippua liehumassa ja 
puhua näistä asioista ja tuoda arkojakin 
asioita esiin ja sanoittaa niitä. Tasa-arvon 
polulta ei saa yhtään heivata – mikä ei 
ole näkyvää ja kuuluvaa, on pois mielestä 
ja ajatuksista.”

TEKSTI: EILA RUUSKANEN-HIMMA
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Tuplasti lisää  
tyttöjä ja naisia  
jääkiekkoon
”Julkisuudessa näkyy huippujääkiekko, mutta ennen 
kaikkea koen puheenjohtajana johtavani suurta 
nuorisojärjestöä”, sanoo Suomen Jääkiekkoliiton 
puheenjohtaja Harri Nummela.

KUVA: EEVA ANUNDI

Harri Nummela toivoo, että naisten 
rooli vahvistuisi Jääkiekkoliitossa 
kaikilla tasoilla: seuroissa, alueilla  
ja liiton omissa ylimmissä toimi- 
elimissä.

URHEILU

Pirkkolan jäähalliin astelevat nel-
jävuotiaat serkukset, kaksi äitiä ja 
mummi. Äidit kiiruhtavat lasten kanssa 
pukuhuoneisiin. Kahvilan pöydät ovat 
varattuja, joten mummi kysyy yksin 
olevalta mieheltä ’saako pöytään 
istua’. Harjoituksen jälkeen äidit ja 
lapset tunkeutuvat kolistellen pöytään. 
’Sorry, meitä onkin isompi porukka’. 
Mies vastaa: ”Eipä mitään, jääkiekko 
kasvattaa.”

Urheiluseurat ovat perheiden arjessa. 
LIITU-tutkimusten perusteella suurin 
osa, yli 80 prosenttia, lapsista ja nuorista 
vipeltää jossain vaiheessa lapsuuttaan 
ja nuoruuttaan seurassa. Sukupuolten 
välillä ei juurikaan ole eroa. Seuroissa 
ryhdytään ohjaajiksi, valmentajiksi, 
toimitsijoiksi, kuskeiksi tai myyjäisten 
taustavoimiksi ja toimitaan jopa korkeas-
sa iässä.

Suomi olisi hiljainen ilman kansalaistoi-
mintaa, jossa tavoitellaan ’yleistä hyvää’ 
ei taloudellista voittoa. Voidaan puhua 
jopa 845 000 liikunnan ja urheilun 
vapaaehtoisesta (Kihu, Mäkinen J, 
2018). Palkkatyö on lisääntynyt osassa 
seuroista, mutta niissäkin korttipakka 
kaatuisi ilman vapaaehtoisia. Joissakin 
organisoitumisen muodoissa perinteistä 
seuratoimintaa pyörittää rekisteröity yh-
distys ja kaupallinen osa on organisoitu 
osakeyhtiön alle.

”Julkisuudessa näkyy huippujääkiekko, 
mutta ennen kaikkea koen puheen-
johtajana johtavani suurta nuorisojär-
jestöä. Valtaosa lajin harrastajista on 
lapsia ja nuoria ja mukana on valtavasti 
tavallisia isiä ja äitejä ja heidän 
arvomaailmansa. Jääkiekkoperhe on 
kansanliike, niin sen vahvasti koen”, 
sanoo Harri Nummela.

”On tärkeätä kokea, että omalla tekemi-
sellä on merkitystä. Jääkiekkoperheen 
kanssa voin viedä junioriurheilussa 
kokemiani asioita eteenpäin. Ikään kuin 
maksan osaltani velkaa lajille takaisin.”

Harri Nummela on toiminut liiton 
puheenjohtajana vuodesta 2016 alkaen. 
Päivätyö on pankkimaailmassa. Num-
mela on OP Ryhmän johtokunnan jäsen 
ja liiketoimintajohtaja. Hän on kahden 
lapsen isä.

Itsenäiset seurat

Jääkiekkoliittoon kuulu yli 360 itsenäistä 
seuraa. Liitolla on kahdeksan aluejärjes-
töä ja 67 palkallista työntekijää. Puheen-
johtaja on luottamustoimessa, itsekin 
urheilun vapaaehtoinen.

”Yritysjohtamisen ja järjestöjohtamisen 
erot pitää ymmärtää. Työnantajalla on 
direktio-oikeus valvoa ja johtaa työtä, 
mutta vapaaehtoistyön osalta järjes-
tömaailmassa sitä oikeutta ei samassa 
määrin ole. Yhdistykset toimivat puh-
taasti omasta halusta, joten motivointi 
on vieläkin tärkeämpi osa johtamista. ”

Urheilujohtamista tehdään arvojen ris-
tiaallokossa. Usein samankin hallituksen 
agendalla on päiväkoti-ikäisten liikutta-
minen ja kansainväliseen menestykseen 
tähtäävä huippu-urheilu. Köydenvetoa 
tehdään arvojen suunnassa.

Sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta 
urheilussa nukutaan vielä sikeää 
’Ruususen unta’. Liikunnan ja urheilun 
tasa-arvo Suomessa 2021 -tutkimuksen 
(Lehtonen K., Oja S., Hakamäki M.) 
mukaan valtakunnallisten ja alueellisten 
liikuntajärjestöjen hallitusjäsenistä vain 
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joka kolmas on nainen. Lajiliittojen, joita 
näissä laskelmissa on 74, operatiivisista 
johtajista vain joka kolmas on nainen (30 
%). Lajiliittojen puheenjohtajista vain 16 
prosenttia on naisia.

Miten tasa-arvokysymyksiä tarkastelee 
Nummela Jääkiekkoliiton puheenjohta-
jana?

Lisää tyttö- ja naiskiekkoa

”Lajien harrastajaprofiilit ovat erilaisia. Har-
rastajamäärien näkökulmasta jääkiekko 
on vielä miehinen maailma. Rekisteröityjä 
lajitoimijoita on noin 70 000–75 000, joista 
tyttöjä ja naisia noin 5 000. Tämä lähtö-
kohta ei ainakaan pienennä lajin tarvetta 
olla hereillä tasa-arvoasioissa ja elää oikein 
ja tunnistaa, mitä sidosryhmät ja lajissa 
mukana olevat odottavat.”

”Tavoitteista huolimatta jäällä tai 
toiminnan ytimessä on vielä varsin 
vähän naisia, liian vähän. Määrän toivoisi 
tuplautuvan”, Nummela maalailee stra-
tegiakauden tavoitetta.

”Ei meillä mitään hopealuotia ole. Tarvi-
taan pitkäjänteistä työtä arjessa ja oikei-
den arvojen opettamista itsellemme ja 
harrastajille nuoresta pitäen.”

”Tyttöjen ja  
naisten määrän 
toivoisi lajissa  
tuplautuvan”

Tyttö- ja naiskiekon kehittäminen 
löytyy myös Suomi-Kiekon uudesta 
strategiasta 2022–26. Asiakirjaan on 
linjattu seitsemän strategista tavoitet-
ta, joista yksi on nais- ja tyttöjääkiekon 

joukkue- ja harrastajamäärän voimakas 
kasvu.

Naiskiekon menestys nousi näkyvämmin 
esiin tultuaan olympialajiksi Naganon 
kisoissa vuonna 1998 ja viime vuosi-
nakin on tullut menestystä. Naisten 
maajoukkuetoiminnan tavoitteeksi on 
strategiassa kirjattu, että naisten IIHF 
World Ranking on sijoilla 1–3 ja tyttöjen 
maajoukkueet ovat arvokisoissa sijoilla 
1–4 ja yleensäkin strategiassa näkyy 
sarjatoiminnan ammattimaisuuden 
mahdollistaminen.

Nummela osoittaa neljää kehittämisen 
osa-aluetta. ”Meidän on nostettava 
aktiviteettiä tyttöjen rekrytoinnissa, jotta 
harrastajamäärät saadaan nostettua. 
Emme ole kunnolla päässeet liikkeelle, 
sillä pandemian aikaan harrastajamäärät 
putosivat eivätkä vieläkään ole nousseet 
kuopasta. Tyttö- ja naiskiekon harras-
tajamäärät ovat edes vähän kasvaneet. 
Uskon, että nyt voimme tehdä uuden 
alun.”

”Toiseksi meidän on arvioitava tyttöjen 
ja naisten pelaajakehitystä. Siinä tukena 
on Kuortaneen urheiluopistolla toimiva 
keskittämisjoukkue lukioikäisille ja seu-
roissa tehtävä kehitystyötä. Tärkeää on 
löytää ratkaisuja etenkin siihen, miten 
tyttökiekossa voisi yhdistää koulun ja 
tavoitteellisen harrastamisen.”

”Kolmantena on naisten liigan toimin-
taedellytysten parantaminen. Työ pitää 
tehdä ensisijaisesti seuroissa liiton 
tukemana. Naisten liigassa on riittävästi 
lajiosaamista, mutta tarvitaan lisää 
taloudellisia voimavaroja. Liitto on orga-
nisoimassa sarjatoiminnan ympärille ke-
hitystiimiä, jolla ensisijaisesti autettaisiin 
seuroja vahvistamaan talouttaan.”

”Kehitys on polkenut osin paikallaan, 
sillä liigaseuroilla on ollut vaikea talou-
dellinen tilanne pandemian aikaan. Nyt 
tilanne on muuttunut. Toivotaan, että 
pandemian jälkeen tästä geopoliittisesta 

tilanteesta ei tule vastaavaa haastetta, 
jolloin huippukiekon seuroilla on mah-
dollisuus tehdä muutakin kuin yrittää 
selvitä hengissä.”

Voisiko kaikilla liigaseuroilla sitten olla 
naisten joukkue? ”Se olisi varmaan 
yksi nopeimpia tapoja saada naisten 
huippujääkiekkoon uutta potkua. Nyt 
meillä on ainakin kaksi seuraa Helsin-
gin IFK ja Hämeenlinnan Pallokerho 
HPK, jotka ovat ottaneet vastuulleen 
naisten liigajoukkueen toiminnan – ja 
tässä HIFK oli päänavaajana, mikä on 
hienoa perinteiseltä seuralta.” Pelaami-
nen näissä joukkueissa on maksutonta 
naisille.

”Neljäntenä on naisten maajoukkuetoi-
minnan kehittäminen. Näkyvyyttä on jo 
saatu.” Nummela viittaa vuoden 2019 koti-
kisoihin ja kasvaneeseen TV-näkyvyyteen.

Jääaikaa tarvitaan

Jääkiekko on osaltaan tehnyt upeaa työ-
tä siinä, että Suomessa on vuoden 2021 
tilastojen mukaan 236 jäähallia, 282 kau-
kaloa ja 69 tekojäätä – mutta ei vieläkään 
riittävästi harrastajille ja sarjatoiminnalle. 
Tytöille ja liigalle olisi löydyttävä hyvät 
olosuhteet kehittyä huipulle.

Miten käy energiapulassa? Jääkö tytöille 
ja naisille vielä vähemmän jääaikaa? 
”Ajankohtaista nyt on, pystyykö yhteis-
kunta pitämään olosuhteita auki. Usein 
kuultu lause on, että ’kyllä me seurassa 
panostettaisiin tyttöjen ja naisten jää-
kiekkoon, mutta kun ei muutenkaan ole 
jääaikaa’.”

”Tilanteet ovat erilaisia eri puolilla 
Suomea. Vantaa on ehkä haasteellisin. 
Siellä olisi harrastajia ja halukkaita 
nuoria urheilijoita, mutta jäätä on väes-
töpohjaan nähden liian vähän. Pienillä 
paikkakunnilla saattaa löytyä jäähalli, 
mutta lasten ja nuorten ja harrastajien 
määrä on laskenut.”

”Liitto tukee osaamisellaan hallihank-
keita. Liitto antaa seuroille ohjeistuksia 
jäänkäytön jakamiseen ja Naisten liigaa 
on nostettu viime vuosina jäänkäytön 
priorisointisäännöissä jo kaksi kertaa 
ylöspäin. Jäänkäyttöä on myös tehostet-
tava, jotta sitä riittäisi mahdollisimman 
monelle.”

”En koe, että tasa-arvotyö olisi vielä 
riittävällä tasolla jääkiekossa. Olemme 
menneet eteenpäin, mutta jos joku asia 
minua harmittaa tähänastisella puheen-
johtajakaudellani on se, että kehitystyö 
ei ole ollut nopeampaa nais- ja tyttökie-
kossa ja liiton korkeimmassa jääkiek-
kosarjassa Mestiksessä. Toisaalta täytyy 
olla armollinen. Pandemian aika on ollut 
vaikeaa lajia pyörittäville seuroille.”

Miehinen johto

Jääkiekkoliiton luottamusjohdon 
sukupuolijakauma on vahvasti miespai-
notteinen. Liittohallituksen kahdeksasta 
jäsenestä naisia on kaksi (25 %), Emma 
Terho ja Kati Kivimäki. Toimikaudella 
2020–2023 liittovaltuuston jäsenenä 
toimii kaksi naista (6 %), Anne Kupari-
nen ja Sari Salmela.

Liiton operatiivisissa johtotehtävissä 
toimii seitsemän henkilöä, joista naisia 
on kaksi (29 %), Tuula Puputti ja Henna 
Malmberg. Jääkiekkoliitossa työskente-
lee päätoimisesti 67 henkilö, joista naisia 
on 17 (25 %). Naisten liigan kymmenestä 
joukkueesta viidellä on nainen pääval-
mentajana, heistä neljä on päätoimisia.

”On otettu askeleita oikeaan suuntaan, 
mutta toivon, että naisten rooli vahvistui-
si johtamisen kaikilla tasoilla: seuroissa, 
alueilla ja liiton omissa ylimmissä toimie-
limissä”, Nummela sanoo.

”Urheilu on ollut kentällä paljolti jakau-
tunutta sukupuolittain naisiin ja miehiin. 
Tämä heijastuu johtamiseenkin. Tiedetään 
kuitenkin, että parhaita ja tuloksellisimpia 

#tasaarvoteot
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tiimejä ovat sellaiset, joissa diversiteettiä, 
monimuotoisuutta ja erilaisia näkemyksiä. 
Näkemyserojen kuuluu olla välillä suu-
riakin”, Nummela sanoo.

Johtamisen ammattilaiselta tekee mieli 
kysyä lisää hyvästä tiimistä. ”Monimuo-
toisuuden lisäksi loistavan tiimin tekee 
hyvä psykologinen turvallisuus. Silloin 
uskalletaan olla eri mieltä ja hyväksytään 
erilaisia ajatuksia, kenenkään ei tarvitse 
pelätä ajatustensa kertomista. Psykolo-
ginen turvallisuus ylläpitää ja tasapainot-
taa monimuotoisuutta. Psykologista tur-
vallisuutta luovat yhteiset kokemukset 
ja luottamus, jota rakennetaan pitämällä 
lupaukset ja tietyllä ennakoitavuudella, 
jolloin ei tarvitse joka kerta arpoa, että 
mistä tänään tuulee tai miten esimies 
suhtautuu. Tällaiseen tiimiin voi luottaa 
ja olla turvallisin mielin.”

Ongelmien pintauduttava

”Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja vas-
tuullisuus linkittyvät lajin ytimeen, 
strategiseen arkkitehtuuriin”, Nummela 
sanoo. Puheenjohtaja on joutunut 
julkisuudessa ottamaan kantaa vastuul-
lisuuden kysymyksiin ja todennut siinä 
yhteydessä: ”Positiivinen tulokulma on 
se, että tämä viestittää kaikille meille 
lajin piirissä oleville, että maailma on 
muuttunut. Vastuullisuus ja vastaavat 
asiat ovat osa meidän elämäämme tästä 
eteenpäin.”

Liiton yhdenvertaisuus- ja tasa-ar-
vosuunnitelmassa vuosille 2022–26 on 
isoja teemoja, kuten naisten ja tyttöjen 
osallistuminen, lajin kustannukset, 
erityisryhmien jääkiekko ja esteettömyys, 
syrjintätapauksiin puuttuminen sekä 
yhdenvertaisuus läpileikkaavasti ja orga-
nisaation sisällä. Vastuullisuustyö linkittyy 
urheiluyhteisön Reilun pelin periaatteisiin.

”Epäasiallisen käyttäytymisen kitkeminen 
on isosti liiton agendalla ja että häirinnällä 
ei ole lajissa mitään tilaa. Jääkiekkoliitto 

oli keskeisessä roolissa rakentamassa 
Väestöliiton ja suomalaisen urheilun ’Et 
ole yksin’ -palvelua, jonka päämääränä on 
ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista 
sekä seksuaalihäirinnän ja väkivallan 
kokemuksia urheilussa.”

”Asioita voi muuttaa ja korjata, jos ne 
pintautuvat. Jos epäasiallinen käytös ei 
pintaudu, siihen on vaikea johdon tai 
muiden tarttua.”

”Jos epäasiallinen 
käytös ei  
pintaudu,  
siihen on vaikea 
tarttua”

”Suomalaisen jääkiekon merkittävin 
jalanjälki suomalaiseen yhteiskuntaan ei 
tule maailmanmestaruuksista vaan siitä, 
miten onnistumme kasvattamaan lajissa 
mukana olevia lapsia ja nuoria.”

”Lajin kasvu, harrastajien ja toimijoiden 
määrän lisääntyminen olisi paras todiste 
siitä, että lajissa tehdään oikeita asioita.”

Kunnioitusta oppimassa

”Toki kiekossa haluamme kehittää ja 
kasvattaa huippupelaajia, sitä terävintä 
kärkeä, mutta jääkiekossa koetaan 
vahvasti, että meillä on myös tärkeä 
kasvatuksellinen tehtävä. Siinä tulemme 
vastuullisuuteen ja tasa-arvoon.”

Nummela on saanut itsekin maistaa 
henkilökohtaista kasvua urheilujoukku-
eessa. ”Lapsuudenkotini oli turvallinen 
kasvupaikka. Olin ainoa lapsi ja minun 
on pitänyt myöhemmin oppia jaka-

maan se jogurttipurkki jonkun toisen 
kanssa.”

”Noin seitsemänvuotiaana menin Tappa-
ran joukkuetoimintaan. Tapparassa ko-
rostui, että pitää ottaa toisia huomioon 
ja sieltä minuun jäi oppi kunnioittavasta 
kohtaamisesta ja toisten huomioon 
ottamisesta.”

”En varmasti työelämässä olisi sillä lailla 
pärjännyt, jos minulla ei olisi ollut jouk-
kueurheilun kasvattavaa taustaa, että 
mitä on toimia yhteisössä, joukkueessa.”

”Joukkueurheilussa oppii asettamaan 
yhdessä tavoitteita ja ponnistelemaan 
niitä kohden, mutta ennen kaikkea sitä, 
että mikä on joukkue, miten se toimii ja 
miten toiset otetaan huomioon. Joukkue 
on aina enemmän kuin osiensa summa.”

”Lajin arvoista ehkä tärkein on kunnioi-
tus muita lajitoimijoita ja vanhempia, 
kanssapelaajia, valmentajia, tuomareita, 
yleisöä ja kaikkia heitä kohtaan, jotka 
pyörivät lajin ympärillä. Tasa-arvo liittyy 
kykyyn ottaa muita huomioon.”

Johtamista motivoimalla

”Meidän pitää lajina toimia ja elää lajina 
niin, että heijastelemme suomalaisten 
arvomaailmaa ja sen muutosta. Olen 
tehnyt lähes koko työurani työpaikassa, 
jota on johdettu arvopohjaisesti ennen 
kuin arvot ja vastuullisuus tulivat edes 
’muotiin’ ja nykyisellä tavalla lainsää-
däntöön ja kasvanut johtamaan niiden 
kautta.”

”Jääkiekkoperheessä on erilaisia 
toimijoita ja intressejä ja jopa erilaisia 
tavoitteita, kuten kaikilla yhteisöillä. 
Keskeistä johtamistyötä on saada koko 
jääkiekkoperhe olemaan yhtä ja että 
suhteet toimisivat. Puheenjohtajan 
tärkeimpiä tehtäviä yhdessä liittohal-
lituksen ja liittovaltuuston kanssa on 
luoda strategista suuntaa, vaalia lajin 

yhtenäisyyttä ja hoitaa yhteiskuntasuh-
teita.”

”Tämä on aikaa vievä mutta mielenkiin-
toinen harrastus.”

Haastattelu tehdään etänä ja Nummelal-
la on kotonaan Leijona-villapaita päällä.

Onko puheenjohtajalla nimetä jokin 
henkilökohtainen tasa-arvo teko? ”Olin 
mentorina Olympiakomitean Johtaa 
kuin nainen -koulutushankkeessa, joka 
oli hieno reilun vuoden prosessi. Pidin 
sitä osaltani konkreettisena keinona 
edistää tasa-arvoa.”

”Kun Jääkiekkoliitolle tarjottiin mahdol-
lisuutta tulla mukaan Tasa-arvoteoilla 
vaikuttavuutta -foorumiin, halusin 
tarttua siihen henkilökohtaisesti. Halusin 
viestiä, miten merkittävänä asiana näen 
tasa-arvon. Varmasti organisaatiossa 
kuin organisaatiossa on merkitystä sillä, 
mihin asioihin puheenjohtaja osallistuu.”

”Naisjärjestöjen Keskusliitto vie hienosti 
eteenpäin tasa-arvotekoja ja tekee 
todella tärkeää ja arvokasta työtä. Suo-
malainen yhteiskunta tarvitsee edelleen 
sitä työtä tasa-arvon eteen – ja toimin-
taote on hyvä: myönteisellä otteella 
pienen paineen luomista ja herättämistä 
tasa-arvotekoihin.”
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Varhaiskasvatus  
on tasa-arvokysymys
”Laadukas varhaiskasvatus on sekä lapsen edun mukaista 
että iso tasa-arvokysymys naisten työelämään pääsylle”, 
sanoo Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialasta 
vastaava apulaispormestari Nasima Razmyar.

Nasima Razmyar sanoo, että naisten 
pääseminen työelämään vaatii 

sen, että lapset ovat päiväkodissa 
ja päivähoidossa ja että se on 

lakisääteinen palvelu. ”Kaupungin 
varhaiskasvatusasteen nostaminen 

on tässä ainoa oikea tie.”

HALLINTO

HELSINGIN KAUPUNGIN organisaatio on 
jakautunut keskushallintoon ja neljään 
toimialaan. Toimialat ovat kasvatus ja 
koulutus, kaupunkiympäristö, sosiaali- ja 
terveystoimi sekä kulttuuri ja vapaa-aika. 
Apulaispormestari Nasima Razmyar 
vastaa kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialasta.

Razmyarin vastuulla oleva toimiala 
huolehtii Helsingin kaupungin varhais-
kasvatuksesta ja esiopetuksesta, perus-
opetuksesta, lukio- ja ammatillisesta 
koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyös-
tä. Toimialajohtaja on Satu Järvenkallas.

Toimialaa ovat myllertäneet pandemian 
vaikutukset ja etäopetusjaksot, myös 
oppivelvollisuus on laajentunut. Pande-
mian keskelläkin vuonna 2021 päiväkodit 
pysyivät auki joka tilanteessa. Korona-
pandemiasta aiheutuneen häiriötilan 
takia koko kaupungin valmiustilaa muu-
tettiin kriisijohtamismallin mukaisesti 
useita kertoja, jotta varmistettiin nopea 
päätöksentekovalmius.

Noin 650 000 asukkaan merellinen 
pääkaupunkimme elää keskellä 
väestöpohjan, kaupunkirakenteen, työ-
markkinoiden ja talouden muutosvirtoja, 
joita otetaan huomioon kaupungin 
kehitystyössä. Samalla ennakoidaan 
riskejä, jotka liittyvät koronapandemian 
mahdolliseen jatkumiseen, sote-uudis-
tuksen vaikutuksiin, investointikykyyn, 
henkilöstön saatavuuteen ja verotulo-
pohjan muutoksiin.

Razmyar on työskennellyt apulaispor-
mestarina vuodesta 2017. Politiikassa (sd) 
entinen kansanedustaja ja kaupunginval-
tuutettu on toiminut lähes 10 vuotta ja sitä 
ennen järjestöissä. Miten apulaispormes-
tari tarkastelee sukupuolten tasa-arvoa?

Varhaista kasvatusta

Razmyar näkee, että varhaiskasvatus ja 
päivähoitojärjestelmä vaikuttavat lasten 

käsityksiin sukupuolista, mutta myös sii-
hen, että vanhemmilla on tasavertaiset 
mahdollisuudet osallistua työelämään.

”Laadukas varhaiskasvatus on ensisi-
jaisesti paitsi lapsen edun mukaista, se 
on myös iso tasa-arvokysymys. Naisten 
pääseminen työelämään vaatii sen, 
että lapset ovat päiväkodissa ja päi-
vähoidossa ja että se on lakisääteinen 
palvelu. Kaupungin varhaiskasvatusas-
teen nostaminen on tässä ainoa oikea 
tie.”

”Laadukas  
varhaiskasvatus  
on isosti  
tasa-arvokysymys”

 
Kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalla työskentelee yli 14 000 työn-
tekijää. Varhaiskasvatuksen opettajien 
kokonaisvaje oli vuoden 2021 lopussa 37 
prosenttia ja varhaiskasvatuksen lasten-
hoitajien kokonaisvaje 24. Tämä näkyi 
jatkuvana rekrytointina ja henkilöstön 
vaihtuvuutena, mikä työllisti päiväkodin 
johtajia.

”Palvelut ovat kriisissä, jolloin pitää 
miettiä kaikki keinot, joilla saadaan 
enemmän työntekijöitä alalle. Silloin 
ei ole vaihtoehto, että leikataan 
opetusryhmistä tai ryhmäkoosta tai 
varhaiskasvatuksesta ja tehdään alalla 
töitä tekevien tilanteesta vieläkin tuka-
lampaa”, Razmyar sanoo.

”Kaupungin tärkein tehtävä on huolehtia 
palveluista. Sitä kautta kaupungissa 
on veronmaksajia ja pystymme myös 
huolehtimaan kaupunkilaisten yhden-
vertaisesta kohtelusta ja tasa-arvosta.”
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Razmyar on itsekin saanut kokea tasa- 
arvoa 3- ja 6-vuotiaiden poikiensa 
kanssa. Puoliso jäi kotiin, kun apulaispor-
mestari palasi nuorimman äitiysloman 
jälkeen työtehtäviin. Hoivavastuun 
tasaisempi jakautuminen sekä per-
hevapaiden ja päivähoitojärjestelmän 
kehittäminen ovat tasa-arvokysymyksiä.

Tyttöjen ja poikien alat

Suomessa koulutusalavalinnat ja työelä-
mä ovat vahvasti sukupuolen mukaan 
eriytyneitä. ”Sukupuolittunut ajattelu 
elää edelleen niin, että meillä on tyttöjen 
ja poikien alat tai että matematiikka ja 
fysiikka vastaan muut aineet.”

”Varhaiskasvatuksesta lähtien voidaan 
tehdä paljon sukupuolittuneen ajattelun 
purkamiseksi, kuten että ei ole vain 
poikien ja tyttöjen leikkiä vaan yhteisiä. 
Eikä myöskään niin, että jos yhdessä 
sotketaan, niin tytöt siivoavat.”

”Matematiikassa tyttöjen osaaminen 
on viimeisimpien Pisa-tutkimusten 
mukaan nousussa ja poikien laskussa. 
Haluan kannustaa tyttöjä hakeu-
tumaan alalle, mutta myös poikien 
laskusuunnasta pitää olla huolissaan ja 
siihen puuttua.”

Peruskoulussa tehdyt oppiainevalinnat 
ja sen aikana muodostunut osaaminen 
ja kiinnostus eri oppiaineisiin vaikuttavat 
peruskoulun jälkeisiin koulutus- ja 
työelämävalintoihin, mikä vahvistaa 
koulutuksen ja työmarkkinoiden suku-
puolenmukaista eriytymistä. Segregaa-
tio jäykistää työmarkkinoita ja vaikuttaa 
taloudellisen vallan jakautumiseen.

”Meillä on maailman parhaimmat am-
mattitaitoiset ihmiset, jotka joka päivä 
miettivät pedagogiikkaa. Tasa-arvon 
eteen pitää koko ajan tehdä töitä eikä 
tavallaan olettaa, että sukupuoliroolit 
jotenkin vain opitaan – nehän opitaan 
käyttäytymisen ja esimerkkien kautta.”

Suurin työnantaja

Helsingin kaupunki on Suomen suurin 
työnantaja. Kaupungin palveluksessa 
on lähes 40 000 työntekijää (2021, 39 
255). Vuonna 2021 henkilöstöstä noin 
77 prosenttia oli naisia ja 23 prosenttia 
miehiä.

”Tasa-arvo on mukana kaikessa mitä 
teemme, miten rekrytoimme ja miten 
sukupuolet näkyvät johtotehtävissä – 
eikä pelkästään sukupuolet, vaan myös 
etniset ryhmät ja yleensä monimuotoi-
suus”, Razmyar sanoo.

”Sukupuolten tasa-arvo toteutuu 
kaupungin johdossa aika hyvin tällä 
hetkellä. Sen sijaan toimialoilla on 
nähtävissä sukupuolenmukaista eriy-
tymistä. Kasvatuksen ja koulutuksen 
sekä sosiaali- ja terveystoimen toimialat 
ovat naisvaltaisia. Kaupunkiympäristön 
toimialalla on taas enemmän miehiä.”

”Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
on naisvaltainen, myös sen johto. 
Tilanne ei ole mikään ihanteellinen. 
Tälle alalle pitäisi hakeutua tasaisesti 
sukupuolten edustajia. Julkisuudella on 
suuri merkitys sille, miten nuoret näke-
vät alan ja että miehiä näkyy varhaiskas-
vattajina ja opettajina – se kannustaa 
hakeutumaan näihin tehtäviin.”

”Kaikki mitä työnantajana ja kaupunki-
na teemme liittyy sukupuolten tasa-ar-
voon aina rakentamisesta, neuvoloista 
ja palveluista lähtien. Tasa-arvoon liittyy 
myös se, miten lähes 40 000 työnteki-
jäämme ymmärtää tasa-arvon ja miten 
tasa-arvo-osaaminen näkyy heidän 
työssään ja sitä kautta palveluissa kau-
punkilaisille.”

Helsingin kaupungilla on tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelmat vuosiksi 
2022–2025. Kasvatuksen ja koulutuksen 
mittareihin sisältyy esimerkiksi se, että 
kaikkiin koulutuksiin on sisällytetty ta-
sa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulma 

ja perehdytysmateriaalit on päivitetty 
huomioimaan tasa-arvo- ja yhdenvertai-
suusnäkökulmat.

Esihenkilö-termi otettu on otettu 
kaupungilla käyttöön keväällä 2020. 
Helsingissä on otettu käyttöön myös 
anonyymi rekrytointi onnistuneen pilo-
toinnin jälkeen, jossa työhakemuksista 
poistettiin henkilöön viittaava tieto, 
kuten hakijan nimi, syntymäaika, suku-
puoli tai ikä.

Mielekäs vapaa-aika

Viime kaudellaan Razmyar vastasi myös 
liikunnan ja urheilu asioista. ”Elämän 
mielekkyys tulee pitkälti vapaa-ajasta. 
Jokainen meistä sen tunnistaa.”

”Kaupungin alueellisella työllä lähi-
öissämme on suuri merkitys sille, että 
lapsilla ja nuorilla on mahdollisuudet 
liikunta-, taide- ja kulttuuriharrastuksiin 
ja ylipäätään kaikenlaiseen tekemiseen 
kaupunginosissa.”

Razmyar haluaa vahvistaa sitä suuntaa, 
että kaupunkilaiset osallistuvat Hel-
singin kehittämiseen ja rahankäytöstä 
päättämiseen ja vaikuttavat myös siihen, 
mitä vapaa-ajan palveluita vahvistetaan.

Urheilun ’Tehdään enemmän, tehdään 
paremmin’ keskustelutilaisuudessa 
(2021) Razmyar toi esiin kävijätietojen 
keruun sukupuolittain yhtenä keinona 
arvioida ja kohdentaa kaupungin toimia 
tasa-arvoisesti.

”Sukupuolikäsitys on Helsingissä 
hyvin moninainen. Ihmiset ovat suku-
puoli-identiteetiltään ja sukupuolen 
ilmaisultaan moninaisia. Tavoitteena on, 
että sukupuolten moninaisuudesta tulisi 
kaupungin palveluissa arkipäivää.”

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yksi 
kehittämiskohde on esimerkiksi liikun-
tatilojen saavutettavuus ja turvallisuus 

kaikille sukupuolille ja vammaisille 
henkilöille, joiden avustaja on eri suku-
puolta.

Isän viisaat sanat

Mitkä tapahtumat tai kokemukset 
omassa elämässä johtivat sukupuolten 
tasa-arvon näkyväksi edistäjäksi?

”Tyttöjen ja naisten puolustaminen on 
minuun kuin sisäänrakennettu, en osaa 
edes sanoittaa sitä, miten vahvasti se on 
selkärangassani. Ajatteluani on muovan-
nut erityisesti synnyinmaani Afganistan, 
jossa tyttöjen ja naisten lähtökohdat 
ovat olemattomat.”

Razmyar oli lähes oman lapsensa 
ikäinen, 5-vuotias, kun hänen perheensä 
lähti vuonna 1989 Afganistanista ja isä 
siirtyi diplomaatiksi Moskovaan. Vuoden 
1992 vallanvaihtoa Afganistanissa seurasi 
uusi verinen sota ja ovet vanhaan koti-
maahan sulkeutuivat. Razmyarin ollessa 
8-vuotias perhe pakeni Suomeen ja haki 
turvapaikkaa.

”Perheeni koki, että Afganistanissa meillä 
ei ollut tulevaisuutta – ja eikä olisi ollut. 
Olen äärimmäisen kiitollinen, että Suo-
mesta on tullut koti. Olen saanut kasvaa 
täällä, olla tasapuolinen yhteiskunnan 
jäsen ja saanut mahdollisuudet koulut-
tautua ja päästä elämässä eteenpäin.”

”Tietyt puhelut ja tilanteet sukulaisteni 
kanssa olivat havahtumisen kulmapis-
teitä. Ihailin korkeasti koulutettuja ja 
menestyneitä tätejäni, upeita naisia. 
Samalla näin mitä Taleban teki heille ja 
miten burka voi tehdä heistä voimatto-
mia, pieniä ja kasvottomia.”

”Isä sanoi aina, että vaikka kuinka 
ahdistaa ja on järkyttynyt synnyinmaan 
tilanteesta, niin minun täytyy käyttää 
minulle annettuja mahdollisuuksia eikä 
mennä voimattomuuteen, että maailma 
on paha ja ihmiset kärsivät. Energia 
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pitää kanavoida oikealla tavalla oikeisiin 
asioihin.” Isä ja tytär lähtivät usein yhtei-
sille juoksuretkille ja keskustelivat. ”Aika 
usein isä kysyi, että mikä on sinun vas-
tuusi hoitaa maailman naisten asioita.”

”Nyt Afganistanissa on palattu ajassa 
taaksepäin. Seuraan epätoivoa ja 
vääryyttä, miten tyttöjä ja naisia voidaan 
hylätä. Miten olematon ihmisarvo tytöillä 
ja naisilla on.”

”Isä kysyi, mikä  
on sinun vastuusi 
hoitaa maailman 
naisten asioita”

”Afganistania ei pidä unohtaa, vaikkakin 
hallintoon on vaikea vaikuttaa ulkoa-
päin. He eivät tule pärjäämään ilman 
kansainvälisiä järjestöjä ja kansainvälistä 
avustusta. Näihin kaikkiin pitää laittaa 
ehtoja, vaikka tilanne tuntuisi kuinka 
toivottomalta. Pahin ratkaisu olisi vetäy-
tyä täysin. Kaikki keinot pysyä mukana 
pitäisi käyttää, että ei tule totaalista 
sulkeutumista.”

Maahanmuuttajien ääni

Käytyään Töölön yhteiskoulun Raz-
myar työskenteli järjestöissä ja ensin 
afgaanipakolaisten parissa Tanskassa 
kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön 
IOM:n leivissä.

”Työ järjestöissä on ollut minulle valta-
van tärkeää. Pisimmän ajan tein töitä 
Monika-Naiset liitto ry:ssä, josta saatu 
kokemus kantaa tänäkin päivänä.” Jär-
jestö auttaa maahanmuuttaneita naisia 
ja parantaa naisten asemaa Suomessa. 
Razmyar on nykyisin Monika-Naisten 

hallituksen kunniapuheenjohtaja.

”Kymmenen vuotta sitten Suomi oli 
todella erilainen. Eihän näistä asioista 
juuri puhuttu. Näin epäkohtia maa-
hanmuuttajataustaisia naisia ja tyttöjä 
kohtaan. Esimerkiksi kun olin mukana 
oikeudenkäynneissä tai tekemässä 
rikosilmoitusta, kyseenalaistettiin 
mielenterveydestä lähtien, että kun 
ihminen ei osaa suomen kieltä niin, 
niin onko hän kykeneväinen kertomaan 
mitä oikeasti on tapahtunut. Pelkään-
pä, että tällaista on osittain vieläkin 
olemassa.”

Maahan muuttaneet naiset kohtaavat 
rasistisia ja syrjiviä asenteita sekä 
ennakkoluuloja työmarkkinoilla. Suo-
meen muualta muuttaneista naisista 
40 prosenttia on korkeasti koulutet-
tuja. Korkeakoulutus ei kuitenkaan 
juuri lisää naisten työllisyyttä ja omaa 
koulutusta vastaaviin töihin on vaikea 
päästä. Maahan muuttaneiden naisten 
työmarkkinapotentiaali on vain osittain 
käytössä.

Somen varjopuoli

Suomalaisten naisten riski kokea viha-
puhetta on yli viisi kertaa suurempi kuin 
miehillä ja vielä yleisempää se on nuoriin 
ja vähemmistöryhmiin kuuluvilla naisilla. 
Mitä korkeammassa asemassa on, sitä 
rumempaa vihapuhe osittain on. Miten 
sen kanssa pärjää?

”Joku nahka täytyy olla suojana, koska 
muutenhan tätä työtä ei tekisi. On tärkeä 
suhteuttaa, mikä toiminta on suurta ja 
mikä pientä. Läheisten tuki on tärkeää 
ja oma pää on pidettävä kasassa, jos 
häirinnän mylly kasvaa isoksi. On myös 
tunnistettava, mitä tältä työltä oikeasti 
hain ja mitä halusin.”

”Meidän ei pidä hyväksyä, että viha-
puhe nyt vain on osa tätä kaikkea, 
sellaiselle ajattelulle ei pidä antaa tilaa. 

Uhkailut on vaikea estää, mutta niistä 
pitää olla matala kynnys ilmoittaa 
eteenpäin.”

”Maailma nyt vain on sosiaalisessa medi-
assa. Siinä on paljon hyvää, mutta myös 
varjopuoli. Sen kanssa täytyy löytää 
omat keinot ja tavat käydä keskustelua 
somessa. Jos somen haluaa laittaa kiinni, 
niin sitten vain laittaa. Sinne mahtuu 
niin paljon kaikkea.”

Razmyar tunnistaa, että vihapuheen 
pelossa etenkin nuoret naiset eivät vält-
tämättä halua asettua ehdolle vaaleissa. 
Vihapuhe uhkaa sananvapautta ja sitä 
kautta myös demokratiaa.

”Kun vihapuhe menee henkilökohtai-
suuksiin, se voi tuntua todella ahdista-
valta ja pahalta. Joukkovoima somessa 
voi olla jonkun asian hyväksi, mutta 
vihapuheessa se kääntyy hyökkäykseksi.”

”Mutta me, jotka haluamme lähteä tälle 
näkyvälle matkalle, haluamme myös 
muuttaa asioita. Emme voi nostaa käsiä 
pystyyn, että vihapuhe on ilmiö, joka on 
tullut jäädäkseen. Uskon, että keskuste-
lukulttuuriin ja pelisääntöihin voidaan 
vaikuttaa.”

Keskusteluyhteydet  
kunnossa
Razmyarista on koskettavaa, että puo-
lueiden puheenjohtajien ja ministerei-
den kokoonpano on Suomessa nais-
valtainen. ”Hallituksen naisviisikkokin 
nousi maailmallakin isosti otsikoihin. 
Tästä näkymästä meidän kannattaa 
olla ylpeitä.”

”Kaupunkien johdon ja kaupun-
ginjohtajien tasolla asetelma on 
edelleen miehinen. Sama tilanne on 
pörssiyhtiöiden johdossa ja yleensäkin 
yksityisellä sektorilla. Kaikilla tasoilla 
tarvitaan tasapainoa, jotta sukupuolten 
tasa-arvo toteutuu.”

Mikä on tukenut johtajan uralle? ”Ehkä 
voimana on jatkuva halu kehittyä. Myös 
suuntani on aika selkeä: tätä haluan ja 
tässä haluan olla parempi, vaikka en ole 
valmis. Minullakin on monesti riittämät-
tömyyden tunnetta osaamisestani ja 
muusta, mutta opin koko ajan. Kukaan ei 
ole valmis.”

”On säilytettävä jatkuva keskusteluyh-
teys ulkopuolisiin. On myös tärkeää, että 
joku kertoo, miltä oma toiminta näyttää 
ulospäin. Hyvät tiimit ympärillä ovat 
arvokkaita. Hyvä johtaja osaa keskustella 
ja kuunnella eikä ole liian kiinni omissa 
näkökannoissaan.”

”Naisjärjestön Keskusliiton näen kuin 
siipenä, jonka alle me kaikki mah-
dumme – ja yhdessä sitten lennetään. 
Keskusliittoa kuullaan ja sitä kautta liitto 
pääsee vaikuttamaan yhteiskunnalliseen 
keskusteluun. Keskusliiton viesti on aina 
ollut vahva: ollaan toisten järjestöjen tu-
kena. Koitetaan aina nostaa ja kannustaa 
ja ottaa mukaan pieniä ja keskisuuria 
toimijoita ja uusia toimijoita, sitä olen 
pitänyt erityisen arvokkaana.”

TEKSTI: EILA RUUSKANEN-HIMMA
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Eila Ruuskanen-Himma on pitkän linjan 
viestintäjohtaja. Hän vastasi viestinnän 
ja varainhankinnan johtamisesta MIELI 
Suomen Mielenterveys ry:ssä sekä liikun-
nan ja urheilun kattojärjestö SLU:ssa. 

Näitä edelsi vuosien ura mediassa tiede-
toimittajana.

Eila Vie -yrityksensä kautta Ruuskanen- 
Himma on kysytty asiantuntija ja kirjoit-
taja sekä toimii luottamustehtävissä.

Koulutukseltaan Ruuskanen-Himma on 
kansainvälisen viestinnän ja johtamisen 
MBA, kasvatustieteiden kandidaatti ja 
fysioterapian opettaja.

”Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -fooru-
min haastateltavat vievät kirjasen kautta 
lukijat matkalle sukupuolten tasa-arvo-
työhön”, sanoo Ruuskanen-Himma.
”Kiitos, että sain välittää kokemuksenne 
siitä, miten henkilökohtaisella otteella 
voi tehdä maailmasta paremman tytöille 
ja naisille ja siten koko yhteiskunnalle.”

”Jaan kanssanne kiittävät sananne Nais-
järjestöjen Keskusliitosta. Naisjärjestöjen 
Keskusliitto ja sen toimijat kutsuvat mu-
kaan sekä tekevät rohkeaa ja vaikuttavaa 
kansallista ja kansainvälistä työtä.”

Kiitos!

eila@eilavie.fi

Eila Ruuskanen-Himma - artikkelisarjan kirjoittaja
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