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I<eskiisrelua iiiiesten ja naisten rooleista oli Suomessa käyty 
nyt kolmen vuoden ajan. S~ikiipuoiirooleja koskevaa kirjalli- 
suiitta alkaa jo olla suomenkieleilä saatavissa. Rnotsalainen 
Ingrid Fredrikssonin toiinittaina pamfletti Siil<up~~olten roolit 
ja amerikkalainen Betty Friedanin hestseileri Naisellisuuden 
harhat on kääniletty, ja siioiiialaisia tiitkiini~ksia on tänä vuon- 
tia valmistunut kaksi: Annikki Suvi1:annan tiitkirnus perheen- 
emännaii aiisiotyön kannattavuudesta ja inotivoinnista ja Elina 
Haavio-Mannilzin tiitl<imiis S~ioinalaiiieii nainen ja inies. 

Täinän kirjan tarkoituksena on poraiitua siiomalaiseen ilma- 
piiriin ja tilanteeseeil esittelemällä alueita, joihin sukup~iolteii 
välisen rooli- ja työnjaon oikeudeniii~iliaistiimiseeii ja tarkoi- 
tul<seninukaistainiscen tähtCivässä työssä on kiinnitettävä lies- 
keistä huomiota. Edelleeii oli pyrkimyksenä ollut koota yksien 
kansieii väliin tietoja ja selvityksii l<ysyrnyksistä, joista mm. 
'Yhdistys 9 on ollut erityisen kiinnostuniit (kirjan toinen osa). 
Miikaiia on myös kirjoitnksia, joissa I<äsitellään siikupoolteii 
rooleihin iiittyvii liarverntnin esillä olevia mutta tärkeitä ai. 
iieita ja näkökulmia. Yksi tällainen on yksinäisten perheettö- 
mien inuodostaman vahemmistöii ongelmat. 

I<irjaii eiisimmäisessä osassa selviteliäin mm. joultkotiedotus- 
vilineissä käydyn roolikeskiistelun alkamista, alueita ja sävyjä, 
keskusteluil periilerneiioa, piiolueiden suhtaiitumista naisten ja 
miesten tehtäviin ja s~ikiipiioliroolien miiuttamiseksi peruste- 
tun Yhdistys 9:il tavoitteita, työskeiitelyä ja ti~levaisuudeiitii- 
kymiä. 

Toisessa osassa käsiteliään yksityiskohtaisemmin kolmea on- 
gelma-aluetta: lasteii piiiviilioitokysymyksiä, työmarkkinoita ja 
~sma!~alkkaisiiiitta, seks~iaalista tasa-arvoisuutta, siikupuoliva- 
listi~sta ja aborttiongelmaa. Kirjan ulkopuolelle jää kysymys 
asumisen järjesteiyjeii os~iudesta roolien kahlitsemisessa. 



Kolmannessa osassa tarkastellaan perhekeskeisen yliteiskun- 
nan leimaainaa yksinäisten perheettöinien vähemmistoa, yhteis- 
kunnan rooli-ideologian vaikut~ista naisten ja iniesteii tasaver- 
tais~i~iteen, äitimyytin seiirauksia ja lopulta sifa, millä mieliet 
nyky-yhteiskunnassa perinteelliset suk~ipiioiiroolit maksavat. 

Vaikka rooleista ja tasa-arvoisi~iidesta on jo pitkaan piihuttii 
- toisten mielesta jopa kyllästymiseen asti - väsytniseen ei 
ole oilieiitta. Korostetusti on meillä tällä hetkellä syytä kiiii- 
nittäii hiiomiota esimerkiksi naisten tosiasialliseen mäiarcan ja 
asemaan työmarkkiiioilla ja toisaalta yhteiskunnan niukasti tar- 
ioamiin erilaisiin palveluihin, joiden av~illa naisten ja miesten 
olisi malidoilista kitkatta selvitä uiisista asetelinista. Lasten pai- 
vähoidon järjestämisen tarpeellisii~~tta ja liiireellisyyttä tuskin 
voidaan liiaksi painottaa. 

Edelleen on jatli~ivasti syytä inuistuttaa, että sukupuolirooli- 
lieskiistelussa ei kysymys ole ainoastaan naisten asernaii lielpot- 
tainisesta vaan myös miesten tilanteen parantamisesta. Naisen 
xseman inuutnimiiien iilerkitsee muutosta myös miehen ase- 
massa. Naisten  yöe elämässä tapahtuvan emansipaation rinnalla 
tarvitanri miehen emansipaatiota perhe-elämässä. Tastä rikastu- 
vat molemmat osapiiolet. 

Vasta sitten on I~ipa lopettaa rooleista puhiirninen, kun kes- 
kiistelu on Iapäissyt kaiken toiminnan, kotien seinät ja päätöl<- 
senteon tässä maassa. 

Syyskuussa 1968 
I<. E. 







Yliteiskiinnan muutosprosesseissa sodilla on tiitliim~istenkin 
mukaan keskeinen vedenjakajan asema - myös naisten ernan- 
sipaation kannalta. I\luuttnvasta yhteiskunnasta kiinnosninur 
Paavo Seppänen on todennut, että yhteiskunnassa tapahtnvat 
äkliiiiäiset, porrasiiiaiset muutokset liittyvär inurroska~isiin ja 
erityisesri niitä senraiineisiin ajanjaksoihin. Päiasiassa tällainen 
porrasmainen mii~itosprosessi tuntuu sisältävän poikkeavalle 
liayttaytyiniselle ominaisia aineksia. Muitakin piirreitä on ha- 
vaittavissa: sotien jälkeen voimistuivat Suomessa aminattiyhdis- 
tykset, vasemmiston panos Snomen Iiailit~iksissa, vasemmisron 
poliittinen liannatiis ja - naisten emansipoituininen. Etnan- 
nyttäessä sodista emansipaatio on hitaampaa. 60-l~ivnn pnoli- 
välissä Suomessa alkannt mielipiteiden vaihto siik~ip~iolirooleis- 
ta on Seppäsen kaavion kannalta kiintoisa; onko liysymyksessä 
"uuden kauden" alkaminen, kuten Elina Haavio-Mannila epäi- 
lee, vai vain väliaikainen vaihe? Mihin tilanne kytkeytyy? 

Ollioonkin, ettemine ehkä suoralta kädeltä viel'i pysty sano- 
maan, miksi suk~ip~~oiiroolikeskustelu meillä käynnistyi niinen- 
omaan juuri 60-luvun puolivälissä, ja mikä tiirkeinrä, sai pysy- 
väinininliin ilmaa siipiensä alle, joitakin todennäköisesti merliit- 
sevia seikkoja voidaan kiiitenliin pitai mielessä. Tiliöin tarkoi- 
tan laajempia, perustavia ~i~idisniksia ja yleisii munroksia - 
~~nohtarnatta että ekspressiivisillii uusilla rylimittyrnilli, meillä 
nimenomaan siiknpuoliroolien tarkistamiseksi perustet~iilla Ryh- 
mä 9:Il'i ja sittemmin Yhdistys 9:11ä, on asioiden liiklieelle- 
l'ihdösrä ja esillapitäinisestä osnntensa. 

Ehka ensimmäisenä luettelossa, jolca ei pyri olemaan tyhjentävä 
eikä vielä pysty erottamaan nimenomaan suoinalaisen keslius- 
reitin alkamisajankohtaa, on paikallaan mainita kaupungistu- 
misen seurauksena tapalitnnut naisten kou l z~n-  ja työssäkiiynniia 
yleiitynziizen, jota vastaan yhteiskunta ei kuitenkaan riittävästi 
ole tulliit esimerkiksi järjestämällä lastenhoitoa. Lastenhoitopal- 
velnjen viivästyminen on muuten keskeisia syitä useiden mai- 
den roolidebattien alkamiselle, mm. nyt käynnistyneelle Neu- 



vostoliitoii roolikeskiistelulle (Iis. Kristina Rotkirchin kirjoi- 
tiis). Uskoa taszvertaistnmisen toteuttamiseen saattoi iisäta 
myös naisten nziih:lollisuur perhesziu~zfzittelzi~n. Uusien elikai- 
syinenetelinien vakiintuminen on naisen vapautumisen kannal- 
ta kenties perusteellisempi mullistus kuin valtiolliset oikeudet 
konsanaan. Mahdollis~ius päättai lapsilnvusta saattaa emaiisipaa- 
tion liistoriassa liittyä myös siihen, etfi 60-liiwlla roolikeskus- 
te111 oli kn~zsninzuiilista. Esimerkiksi Amerikassa ovat kesktiste- 
luja heratelleet Alice Rossi ja Jessie Bernard sel<a heitä popn- 
laaiiinpi Betry Friedan, jonka teos Naisellisuuden harhat leviää 
myös E~iroopassa useilla kielillä. Ransliassa on poleiniiltkia yl- 
Iiipitänyt sitkeästi Simone de Beauvoir, Englannissa puhuvat esi- 
merkiksi Brigid Brophy ja Juliet Mitchell, Rnotsissa Eva. Mo- 
bcrg, Barbro Bacltberger ja Rita Liljeström, Norjassa esimerkik- 
si Harriet Hoiter, pnliumattakaan samaan aikaan näissä maissa 
virinneesfa rooliti~tltimiiksesta, Seppäsen muutosi>i-osessiatialyy- 
siii kolidalla onkin piclettävä mielessä M-luvun Itasvaniit kai?- 
saiiivälisyys, joka Ityilä tuntuu naisten emansipaatiossakin. Eri- 
tyisesti on syytä mainita naisten syrjiiitäii koskevien Yhdistynei- 
den Kansakuntien jnlkilaiisumien leviäminen ja yleensä YK:n 
voiinistim~it kiinnostiininen täsra alueesta, mistä siiiiri osiius on 
suomalaisen H ~ l v i  Sipiian alitiivisuudella. 

Naisten työss~käynnin ja opisltelualitiivisriuden lisääntymi- 
sen, elikaisypillereiden yleistymisen ja kansainvälistymisen li- 
säksi tuntuu erityisesti Suomeii tilannetta ajatellen tarpeellisel- 
ta mainita kolmas Iieskustelun liikkeellelihtöön ja sen vakiiii- 
tnmiseen yhteydessä oleva seikka: yhteiskuntatieteiden lapi- 
?tAurto ja ?,zuotiutunzinen Suomessa. Jo sana sukiip~iolirooli viit- 
taa sosiologiaan. Uudet katsomustavat, asioiden ja ilmiöiden 
selittäminen ympäristörekijäin avulla, suosivat s~ikupiiolirooli- 
kesltustelua. Siilt~ipuolirooieja koskeva tiitltimiistoiminta oli kes- 
kustelun käyiinistyessä alkanut kaikissa Pohjoismaissa, ja kevaai- 
lä 1965 oli aloittanut toimintansa polijoismaista tutltirniista yli- 
tenaistävä Nordisk Forskargriipp för sociologisk könsrollsforslt- 
ning, jossa Suomi on aktiivisesti rnukana. 

Neljänneksi on mainittava, että roolikeskiistelii meilla Ii- 
päisi myös valtionkoneiston (ks. myöhemmin valtionkomitea). 



Tamä tapahtiii vaiheessa jolloin Suomessa pitkaii taiion jälkeen 
jálieen oli uaremmistobnllitur. Sosialidemokraattisen Naisten 
Keskusliiton esityksestä Paasion hallitus periisti komitean tut- 
kimaari naisten asemaa Suoinessa. 

Ailzeiito jn kzdvnus 

Seuraavassa pyrin esitteiemaan syyskesäll'a 1965 meilli varsinai- 
sesti alkanutta s~iiiiip~ioliroolikesltusrelua joiiklcotiedotusvälineis- 
sä, ennen kaikkea sanoinalehdissä; varsinaisesti on tarkoit~ilise- 
na kuvata syksyn 1965 ja keväät1 1966 keskustelujen kayn- 
nistymistä, alueita ja sävyjä. Myölieinpään debattiin puutrin 
ainoastaan yleisesti. iieviiäii 1968 ilmapiiristä olen Iciiitenkin 
ottanut näytteeksi lehtien äitienpäivänumerot. Paiasiassa olen 
seurannut keskusteliia Helsingin Sanomista, Hufviidstadsblade- 
tista, Kansan Uutisista, Nya Pressenistä, Suomeii Sosialidemo- 
kraatis?.~ ja Uudesta Suomesta. Niitä satunnaisemmin olen tii- 
tustunut Paivän Sanomiin ja Suoineninaahan. l'ääkaupiingiti ul- 
Iiopiiolella ilmestyvien lehtien roolilieskusteluihin en ole pereh- 
tynyt liiki~un ottamatta joitakin vastaantiilleita pakinoita. (Ta- 
mä voisi muuten olla kiintoisaa mm. siksi, että Elina Haavio- 
Mannilan haastattelujen mukaan Itä-Siiomessa suhtautiimineii 
naisten itsenäistymiseen on ollut myönteisempai kuin Lansi- 
Suoinessa.) 

Aikaka~islelitiä käsittelen vain niiltä osin kuin niissä on olliit 
havaittavissa roolikeskustelun kannalta korosnineen voimaklcai- 
ta puheeiiviioroja, siis eräänlaisia iärisiihtautumisia. Iioska tar- 
kasteltavana oleva ajanjakso on varsin pitkä ja koska tarkoitiik- 
senani on tiioda esiin iahinnä aliistavasti piirteifi roolikeskus. 
teliista ja siihen suhtaiitumisesta, siis tämän ideadebatin rnur- 
taiitumiscsta yleiseen tietoiiteen, esittelyä ei ole tehty syste- 
maattisesti lehti lehdeltä, numero iiumerolta. Liioin ei ole kasi- 
telty keskustelua jolidonmukaisesti esimerkiksi paa- ja jälkiar- 
tikkeleissa, pakinoissa ja pilakuvissa, lähetetyissä kirjoitiiksissa 
jne. Katsaus on pikemminkin tilanteeseen tiitustiiva, toivotta- 
vasti viitteitä tarjoavakin. 



Olen yrittänyt Iciinnittää huomiota esimerkiksi eri lehtien 
suhtautumiseeii, tab~iiksi noosseihiii asioihin, vastustiiksen ase- 
telmiin, eri siikupuolten reaktioihin jne. Roolikesltusteliilla 
olen tällöin tarkoittanut lähinnä periaatteellista pohdintaa inie- 
hen ja naisen rooleista sekä konkreettisten, roolien vapautca- 
miseen tähtäävien keinojen arvottamista niiltä osin I<iiiii tällai- 
set asiat - esimerkiksi lasten paivaiioidon järjestäminen, äi- 
tien työssäkayiiti jne. - ovat liittyneet pohdintaan rooleista. 
Zehtien kronologineii tarkastelii vie siiurehl<ooti osan esittelystä. 

Roolikeskusteliilla olen vieli tarl<oittaiiiit ns. radikaalin suku- 
puolirooli-ideologian puolesta kaytettyja piiheenvuoroja ja toi- 
saalta suhtaut~iinista näihin. Radikaalin sukupiiolirooli-ideolo- 
gian keskeisinä piirteini on totuttu ~iitämain, kuten Holger 
Rotkirch ja Terttri N~ipponen toisaalla tässä kirjassa osaltaan 
selvittävät, min. seliraavia arvostuksia ja tosiasiaväittäiniä: Seka 
miehellä etii naisella on kaksi roolia, ansiorooli ja perherooli. 
Ainoa ero on siinä, että nainen syiinyttiii lapset. Siitä ei kui- 
teniiaaii seurtia, että hänen tiilee yksinaan vastata liistenlioidos- 
ta tai kotitöistä tai että häntä täytyy pitää toisarvoiseiia työvoi- 
maila työinarkkinoilla. Radikaali sukiipuoiirooli-ideologia p ~ i -  
huu inyös miesten valinnanvapa~idesta; miehenkin tiilee voida 
valita, onko hän pääosan ajastaan kotona ja ylijäävän ajan työs- 
sä, jos hän niin haliiaa. Sukupoolestzz riippumatta on yksilöllis- 
ten taipuinusten ja pyrkiiiiysten oltava ratkaisevia. 

Erityisesti vaseininistolehdistön asenteiden on eri yhteyksissä 
sanotni olleen roolikeskustelulle myönteisii. Vaite on kuiten- 
kin yksinkertaistettu. Pikemminkin näytiaa silta, että vaseminis- 
tolehdet jiilkaisivat aktiivisesti siikupuolirooleja kasittelevää 
uutisaineistoa (tiedonannot keskustelutilaisuuksista, selosnil<set 
ruotsalaisten roolidebatöörien Suomen-vierailuista, yleensä nai- 
sen asemaa koskevat tiedot, tiritiset jne). Vasemmistolehdet 
ovat olleet jatknvasti konkreettisesti asiain takana: SI<DL:ii 
naiset esimerkiksi julkistivat talvella 1967 Kansan Uutisissa 
ohjelmal~ionnoksen Nainen, mies, demokratia, jonka yhtäliisyy- 



det Yhdistys 9:n näkemyksiin olivat ilmeiset ja Sosialideino- 
kraatti on voinut tuoda etiisivullaan esiin syksylla 1966 perus- 
tet~in naisen asemaa tutkivan valtionkomitean, jonka puolueen : 
naiset olivat esittäneet silloiselle päärninisterilie Rafael Paasiol- 
le periistettavaksi. Missään vaiheessa en liioin ole havainnut, 
että vaseintnistolehdet olisivat ilmaisseet vastiistavansa uusia 
pyrkimyksiä. Sen sijaan nämä lehdet eivät käyneet laajojen 
alustiispuheenvuorojensa jällceen esimerkiksi pyydettyjen asiao- 
tuntijoiden tai yleisökirjoittajien voimalla periaatteellista kes- 
kusteliia, siis varsinaista ideadebattia, joka lsäytiin pääasiassa 
porvarillisissa lehdissä. Ruotsinlcieliset lehdet olivat aktiivisiin- 
pia, suomenkielisista Lriisi Suomi. 

Elina Haavio-.Mannila on selvittänyt, miten ineiili suhtau- 
diittiiii roolikcsl<usteluiin (haastatteliit tehty keväälla ja kesäll'a 
1966). Häii osoittaa niin., että 60-80 % liaastatelluista oli 
kevaalla ja kesäila 1966 seuranniit naisen asemaa koskevaa kes- 
kustelua lehdistöstä, radiosta tai televisiosta, suiirin osa ohi- 
mennen, kiiiinostiiiieesti 20-33 %. Alemmat yhteiskun- 
iian kerrostuinat seurasivat keslciisteliia laimeaminin kuin ylein- 
rnat. Varsinkaan työväestön naiset eivät sitä huomanneet. Haa- 
vio-Mannilan tulos saa lisävalaistusta edelli kuvatusta tilan- 
teesta: työväestöllä oli huonoiniiiat mahdollisuudet seurata roo- 
iil<esl<ustelua, kun sitä ei sanan varsinaisessa mielessä sen 
lehdissä käyty. Otaksun nimittäin todella, että haastateltavat 
yininärsivät roolikeskiisteliilla mielipiteideii vaihtoa eri suku- 
piiolille annet~iista telitävista ja vaatimuksista, keskustelua sii- 
tä, miten nämä käyttaytymisodotukset rajoittavat sukiipiiolten 
tasavertaisiiutta. Uskon että sillä käsitettiin myös kesk~istelus- 
sa hallitsevaan aseinaan noussutta vapaasti virrannutta poh- 
diskeliia kotiaidin ja ansioäidiii työn ja aseman arvosti~ksesta. 
Itse asiassa on ymmärrettäväa, ettii vaseininistolehdissä ei syn- 
tynyt ainakaan tarnäiikaltaista spontaania jatkokeskusteliia: on 
ehkä odotetumpaa että porvarilehtien lukijat ryhtyvät taistoon 
kotirouvina ja että näissä lehdissä keskustellaan siitä rniss'i nai- 
sen paikka on. 

Edelleen on mahdollista, että roolikeskustelun jo alkiivai- 
heessa tapahtiinut leimautnminen yläluokan oman asian ajami- 



seksi saattoi vieroittaa työväestön jopa muualtakin kuin sen sa- 
nomalehdistä tavattavasta keskiistelusta. Yleisempääkin kanta- 
vuutta voi nimittäin olla esimerkiksi Inkeri Lehtisen seuraavalla 
viitta~ikseila I<aiisan Uiitisten yliössä 18. 5. 1966: 

- - se roolikeskustclu, jota on viime aikoina julkisuudessa 
käyty, on Iieijasranur pääasiassa poivariilisten piirien ja suhreelli- 
sen suppean joukon ongelmia. Pohditaan onko naisen kiynti 
ansiotyössä suotavaa vai onko kotiiidin rooli ainoa mahdollinen. 
Lukuisille työläisperheiden äideillc ansiotyö on jo kauan ollut 
taloudellisen aseman sanelema välttämättömyys." 

Inkeri Lehtinen katsoo omasta p~iolestaan, että ensi tilalla 
on taistelu naisen saininarvoisuiidesta työelämässä, sukup~ioles- 
ta joht~ivaii syrjiiiriän poistaminen. Leimaiit~imista olivat li-eskiis- 
tclun aikana aktiivisesti pyrkineet halveiitimäiin monet pu- 
heenviiorojen käyteijät. Esimerkiksi Marja-Leena Mikkola, joka 
Maria Heikiiiliiirän pakiiioissaan oli 60-l~ivun alusta saakka kir- 
joitellut rooleista, selosti yhtä aikaa Sosialidelnokraatissa ja 
Hiifvudstadsbladetissa (9. 2. 1966) Yhdistys 9:n ohjelmajolis- 
tu ta ,  johnii sisältyy mm. samapalkkaisuuden toteurtainisen kii- 
rehtiminen. 

Riiotsalainen sosiologiprofessori Edrniind Dalilströrn on 
rootsalaisen siikup~iolirooiikesltosrelun analyysissiiin toileiiiiut, 
että tässä keskustelussa radikaalin Iienkilön ei valttamätti tar- 
vitse olla poliittisesti radikaali: "- - poliittisesti voi olln 
konservatiivi ja kuiteiikiti sul<iip~iolirooiikys~m~ksissä radiliaa- 
Ii, ja sangen hyvin voi sosiaalidemokraatti olla konservatiivi 
s~ilcp~olirooleista piiliuttaessa." Miten lieneekin, porvarilliset 
lehdet olivat siioinalaisen keskusteluii alkuvaiheessa vaseminis- 
tolelitia aktiivisempia. 

Terttu Nupposen tassä kirjassa oleva selvitys siiornalaisten 
puolueitten s~ik~ipuolirooliajattelusra osoittaa samaa: hänen inu- 
kaansa ei voida havaita radikaalisuiiden kasaut~imista siten että 
vasemmisto olisi korostorieesti muita roolitietoiseinpi. Radikaa- 
lit löytyvät seka porvari- että vaseministopiiolueisra. 

Käytinnön syyt saattavat olla lehtien keskusteliialtriuden 
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ratkaisevat tekijät olkoonkin ettii lehdet toimivat kiistatta saa- 
televänä taustana: usein keskustelut ovat yksityisestä lehden 
toimittajasta tai avustajasta kiinni. 

N y u  P~esselz uursinaine?~ '11oitt'~jija 

Ensimmäinen varsinainen sanomalel~tiliirjoitus sukupuolirooieis- 
ta sanan iassä merkityksessä erotukseksi muusta naisen asemaa 
liosliettavasta vnosikymmenia Iiesiatieesta kirjoittelusta oli Mar- 
garetha Mickwitzin, sittemmin perustetun Yhdistys 9:ii ensim- 
mäisen puheenjohtajan, ja se j~ilkaistiin 24. 8. 1965 Nya Pres- 
senissä. Kirjoitiilisessaan hän selvitteli ennalikoluiilojen varaan 
rakentuvia rooleja, puliui kasvatuksen iilerkityksesti ja kiinnitti 
hiiomiota työiiiarkkinoille tapalitiivaan naisten syrjintäiiii. Altis- 
rusp~~lieenvuoron jälkeen lehdessä käytiin kolmen viikon ajan 
tiivistä ajatustenvaihtoa, ja 13. 9. Margaretha Mickwitz lansui 
keskustelun päatussanat todeten muun muassa, eträ kaikkiosan- 
ottajat olivat "oikeudenmukaisuuden lämpimiä kannattajia", 
mutta eträ monille iimä tuntui riittävän: "Icaikkihan ovat oi- 
keiidenmukaisiiiiden puolesta, niin että eihän tässä mitaan pu- 
hetta tarvita." 

Syysko~issa 1965 kaytiin myös ensimmäinen varsinainen ron- 
iikeskustelii television riiotsinkielisessä ohjelmassa. Idean tähän 
oli saanut Lars Biström, joka kutsui keskusteluun ruotsalaisen 
kirjailijan Barbro Backbergeriii sekä Claes Anderssonin, Chris- 
ter Kihlmanin ja Margaretha Micliwitzin. Toinen laajemman 
yleisön tavoittanut televisiokesk~~stelu kaytiiii heti Ryhmi 9:n 
per~istamisen jälkeen marraskuun alussa, ja siihen osallistuivar 
Elina Haavio-Mannila, Margaretha Mickwitz, Risto Nivari, Jert- 
ta Roos, Arvo Salo ja Heikki Pitkänen. 

Uusi Suomi alz~ksi aktiivisilz 

Kun sukiipnoliroolikesklistelu meilla varsinaisesti lehdistössä al- 
koi, sen pohjana olivat erityisesti ruotsalaisten roolitaistelijain 
kannanotot. Yleistäen voidaan sanoa, että keskustelu tuli meil- 
le Rnotsista, jonka radiossa kesällä 1965 jälleen oli ollut rooli- 



keskiisteliija ja jossa rooleista jatl<uvasti piihuttiin. Oireellista 
oli, että Uuden Suomen ensimmäinen varsinainen roolikirjoi- 
tus 28. 9. 1965 oli Bisltops-Arnössä Riiotsissa pidetyn roolin- 
t~~tkimt~sseininaarin selostus. (Nya Pressenissä seminaarista ker- 
rottiin 19. 10. 1965.) Kirjoituksessa referoitiin ensimmäisenä 
Rnotsin ammattijärjestöjen edustajan Per Holrnbergin laskel- 
inia nykyisten siikup~iolirooiien taloiidellisista ja sosiaalisista 
seuraiiltsista. Hiiomiotaherättävin oli kohta, jossa kerrotiin 
Holinbergin laskeneen, että kansantuloa olisi mahdollista ko- 
hottaa 25 %:lla, jos alitiivisessa qöiässä olevat 700 000 nais- 
ta, joilla ei oilut pienia lapsia, toimisivat tiiotannollisissa tehtä- 
vissä. Kuukautta myöhemmin ilmestynyt I<otiliesi liyölrkasi paa- 
kirjoitiiksessaan Uuden Stiomen referaatin perristeella kiivaasti 
"herra Holmhergin" kirnppiiun. Täinän poheita ei voiniit ottaa 
"huuinorin kannalta", koska ne oli esitetty "arvovaltaisessa Nor- 
den-ylidisqltsen seminaarissa". Pääkirjoitul<sen laatija Icatsoi 
Holmbergin opin toteiittaiiiisen johtavan "kodin hivittämi- 
seen länsimaisena instituutiona" ja "ihmisen ja naisen ja äidin 
iinnhtamiseen". ICirjoitus päättyi: "- - holinbergilaiselle in- 
toilulle kiiriihdaunine kaatamaan kylmää vettä, ettei se vain - 
koska olemme niin herkkia kailrelle, mitä Ruotsista tulee - 
pääsisi taallä leimahtamaan tiileen." 

I<otilieden voimakas Itannanotto -- itse asiassa jo ennen 
kuin rooleista si~omenkielisessä julkisuudessa oli alettn keskus- 
tellakaan - oli siioraviivaisiiudessaan mykistävä ja sisälsi pie- 
noiskoossa myöhemmässä kesltusteliissa tavattuja asenteita. Leh- 
ti ei ole vieläkään tinkinyt kielteisesti suhtaiit~imisestaan. Tätä 
kirjoitettaessa tiiorein esimerkki sen torj~ivasta suhtaiitiimises- 
ta koskee (yleensäkin keväällä 1968 vilkasta jiilkikesltustelua 
synnyttänyttä) pidennettyä äitiyslomaa. Tahanastisen kahden 
kuukauden laltisääteisen äitiysloman sijalle on Yhdistys 9 eh- 
dottaiiiit kiiuden kuukauden lomaa. Aviopiiolisot saisivat jakaa 
sen keskenään tavalla, joka kay ilmi Holger Rotkirchin tässä 
kirjassa olevasta kirjoitiiksesta. Pääkirjoiniksessaan 4/68 lehti 
saattoi siihtantiia "isien äitiyslomaan" tälla kertaa ainoastaan 
"hiiiimorin kannalta". 

Lolta-marraskiiiissa 1965 kolmena perättäisenä snnnuntaina 



Uusi Suomi julkaisi Ritva Turusen artikkelisarjan sukupuoli- 
rooleista. Katsauksen iniiiden maiden roolikirjaUisuuteen ja 
s~ioinalaisten tietimättömyyteen luovat kirjoitiiksec saattoivat 
olla varsinaisesti suoinalaisen roolikesl<i~stelun avaus; joka ta- 
pauksessa ne toiinivat asiapohjana monille roolikesk~~steluille 
eri laitoksissa. Uuden Suomen kultri~i~riosasto käynnisti tämän 
jälkeen keskustelua tilaamalla artikkeleita ja julkaisemalla spon- 
taaneja I~iliijain kannanottoja. Voimakkaita ärtymyksen pur- 
kauksia ei jälkiininäisistikäan ollut luettavissa. Kevättalvella 
roolilceskiisteli~lle uhrattii palstatila väheni. Niihin aikoihin 
Icäytiin näkyvin ajat~istenvailito Hufvudstadsbladetissa. Varsi- 
naista periaatekeskustelua ei US:ssa syksyn jälkeen enaa ollut; 
toukokuussa 1968 kuitenkin on ollut jälleen käynnissä ajatiis- 
tenvaihto koti- ja ansioaideistä. 

Indirii Gandhi, 

I<eväältä 1966 on Uuden Suomen palstoilta viela syytä maini- 
ta muutama liuomiota herättänyt lcirjoitus. Kun Indira Gandhi 
valittiin Intian paaministeriksi tammikiiussa 1966, Uiisi Suomi 
kirjoitti pääkirjoitul<sen, jonka vuoksi se leimantui hetkessi 
uusia tuulia vastustavaksi - siita huoliinatta että se keskiiste. 
lun alkuvaiheessa oli ollut avainasemassa. 20. 1. 1966 lehti 
kirjoitti: "Naisen valitsemista lähes 500-~niljooii:~isen suunnat- 
tomien vaii<eul<sien kanssa kamppailevan kansan ylimmäksi po- 
liittiseksi johtajaksi täytynee pitaa köyhyyden todistulcsena." 
Kokoomuksen Naisten liitto paheksiii lehdessä Icirjoitusta, ja 
inuideii lehtien pakinoitsijat ja kolumnistit kiiruhtivat kom- 
mentoiinaan US:n kannanottoa. Eosiinmäiseiiä ehti Helsingin 
Sanomien Penninen, joka 22. 1. ei pitänyt Uuden Suomen me- 
nettelyä "ritarillisena". Sahan tarttiii puolestaan 21. 1. Sosiali- 
demokraatissa Arvo Salo, jonka mielestä Pennisen tapa esittaa 
nuhteensa oli sekin köyhyyden osoinis. 1-Iiifvndstadsbladetissa 
katsoi 23. 1. Marika Hausen puolestaan tällaista odotetun: "Vih- 
doinkin joku, joka täysin viattomasti lausuu sen mitä useim 
mat sisimmä:säan ajattelevat." 



Yhdistys 9:n perustamista Uusi Suomi tervehti kaksijakoi- 
sesti. Se julkaisi kyllä perustamista koskevat uutiset. Lehden 
Sana sanasta -palstalla ti~otiin kiiitenkin julki kritiikkiä sitee- 
raamalla "Itä-Savon päätoimittaja-pakinoitsija Erkkaa", joka ih- 
mettelee - palstan toiinittajan mukaan "syystäkin" - rooli- 
yhdistyksii (13. 2. 66). "Onhan meillä aivan riittämiin kai- 
kenlaisia rooliyhdistyksia ja mielenterveysseurnja", palstan toi- 
mittaja vallitsevaan olotilaan tyytyväisenä i lmoi t t ,~  ja toistaa 
Erkan ajatukset, joista mahtavin oli rappukäytävien kaupuste- 
l ~ i n  ja kerjäämisen Ii-ieltävän tatiliin täydentärninen sukupuoli- 
roolien tutkijoita I<oskevalla kolidalla. 

"Pohioliin neeheriongelma" 

Hufvi~dstadsbladetin käydessä maaliskuussa 1966 erityisen kiih- 
keää roo1ikeskiistelua Uiidessa Suomessa julkaistiin Clirister 
Kihlmanin siiiiri artikkeli Radikaalin itsetutkisteliia (27. 3. 66), 
jossa tamä nimitti sukup~ioli- ja sukiipuoliroolikesk~~steliia pa- 
niikkiradikalismiksi. ICun radikaali ihminen tuntee epäviihty- 
rnystä demokratiassa, Kihlman kirjoitti, hän turvautiiii paniik- 
kiradikalismiin, jonka "tyypillisiä piirteitä ovat harrastusten yhä 
selveiiipi suuntautiiminen kohti aina pienempiä ryhmia ja yksi- 
Iöpsykologisia, ennen kaikkea sukupuolisia, suhteita ja epäkoli- 
tia . . ." Kihlman kielsi kirjoituksessaan sukiipuoliroolidebatin 
merkityksen. Amerikan radikaalit, hän sanoi, ovat tarttuneet 
konkreettisiin, poliittisiin, taloudellisiin ja yhteiskiinnallisiin 
kysymyksiin, Suomessa radikalismin ilmiöt näyttävät sekavilta 
ja veltoiita. Roolidebatti on hinestä kylli "sinänsä voimak- 
kaasti perusteltiia"; liänestä siltä on kuitenkin pohja poissa 
siinä, että siitä voidaan puhua "Pohjolan neekeriongelmana". 
Kililmanista tällainen osoittaa, kuinka kyynisen välinpitämättö- 
mästi kansainväliset rotuongelmat pohjiinmiltaan kasitetaan. Li- 
säksi rinnastus osoittaa hänestä lähes pelottavaa siihteel1is~iii- 
dentnjun puutetta. 

Kihlmanin monipuoliseen ja monia väitteitä sisältävään kir- 
joitiikseen ei, hämmästyttävai kylla, juuri piiunittu. Ainoa sil- 
miini osunut artikkelin suora kommentti oli Marina Sundströ- 



inin FBT:n roolierikoisnutnerossa 3/66 julli-aisema kirjoitus, 
jossa han viittaa neekeri- ja rooliongelman sainantyyppisiin 
mekanisineiliin. 

K ~ ~ Z J ' M Z  Uutiset, Soiialidemohrnutti, Sz~omennzaa 

Kalz.ran Uutiset avasi lieskusteliin samana lokakiiun silnnuntai- 
na kuin Uusi Suomi julkaisi laatimani tältä katsomalta kovin 
maltillisen ja vallitsevan roolisysteemin varsin pitkalle liyväksy- 
vän Ii-ulttuuriosaston pääkirjoituksen Siikiipuoliroolit ja nais- 
kysymys (24. 10. 1965). I<aiisaii Uutisten keskusteliin avaiis- 
numeron kirjoitiili-set perusniivat nekin valtaosalta ruotsalai- 
seen debattiin; lehti jullcaisi ruotsalaisen sosiologin Joachim Is- 
raelin Ord och Bildissä 3/65 olleen artikkelin seksuaaliinyy- 
teistä iniesten yhteiskiionassa, Margaretha Rombergin kirjoituk- 
sen Onko nainen ihminen, jonka piiattecksi kirjoittaja todistaa, 
miksi siili-upuoliroolikesk~isrelu oli kiilttuiirisiviijen asiaa - 
seikka joka kaytäiicössa toteutuikin meillä varsin pitkaile leli- 
dissä. I<ulttuuriosaston hallitsevaan rooliaineistoon kiiului vielä 
Brita Polttilari s~ioiiientama katkelma Eva Mobergin kirjasta 
ICvinnoi: ocb människor. Samalla lehti informoi Iciilan tule- 
vasta rcolilieskustelusta Toinen sul<~~piioli. Myöheminin lehti 
selosti keskiistelun, ja Juorkutiaii Jussi korosti 9. 11. julkais- 
tussa pakiiiassaati Eiimöivät naiset miesten osuuden t'irkeytt'i 
näissä kesliiisteluissa. 

Kiintoisaa muuten on, että mielien ja isan asemesta ei alkii- 
vaiheessa meikaiaisissa saiiomalehdissa käydyssa roolikesk~iste- 
liissa havaintojeni mukaan tullut keskeinen kiistanaihe - Iciii- 
tenkin isan oikeuden (kotiinsa ja lapsiinsa) korostaminen oli 
r- ar .k ea .. Yhdistys 9:1i naisasiajärjestöistä erottava tekijä. Itse 
asiassa vasta nyt tamä kysymys on nousemassa esiin, ja näin 
lähinnä kai sen viioli-si, että Ylidistys 9 kevaalii 1968 on tehnyt 
konkreettisen ehdotuksen isyysloman inuodossa isien aseman 
muuttuinisesta (ks. Holger Rotkirchin kirjoitus) ja Mannerhei- 
iniii lastensuojeluliitto kiy isikampanjaa. 

Suonien. Sosialidemokraatti osallistiii kesknsteluun hieman 
myölienimin. Marraskuun 6. päivänä lehti julkaisi Marja-Leena 



Mikkolan Iciilassa pitämän laajan alustilksen, joka esitteli radi- 
kaalin rooli-ideologian keskeisia kysymyksiä. Sulireen artililce- 
liin ei ylitä yleisönosaston kirjnitiista Iiikuun ottamatta ti~lliit 
vastineita, ja keskustelu tyrehtyi. Sosialidemokraatti selosti ak- 
tiivisesti rooliasiantiintijain vierailut, ja esimerkiksi Yhdistys 
9:n periistamisesta se kirjoitti laajasti etusiviilta alkaen. 

Snonzenmnn ei varsinaista petiaatekesknstelua syksylla 1965 
kaynyt; sen sijaan se julkaisi ajoittain roolikysymyksia kasitte- 
levia liolumneja ja pakinoita. Nyttemmin sen palstoilla on kay- 
ty Iieskustelua mm. p~iolueideii naisjärjestöjen tarkoitnlrsenmii- 
Ii-aisuudesta. 

Helsingin Sanomat hiljaa 

Helsingin Sanonzilla on kaiken aikaa ollut inielenlriintoinen 
osa roolikeskustelun Iianiialta. Se yksinkertaisesti vaikeni. Uutis- 
lehtenä se kylla julkaisi myöhemmin selnstulrsia i-iiotsalaiste~i 
roolitaistelijoiden käynneistä ja asiaa siviiavista seminaareista. 
Suurimman lehden vaikeneminen silloin Irun mnut keslrusteli. 
vat oli silmäätipistavä, ja siihen pohdittiin syitä. Margaretha 
Mickwitz on parissa keskustelun yleiskatsauksessa kayttänyt il- 
inaisua: "Helsingin Sanoinat ei vähiin aikaan diplomiiat.tiserti 
olliit tietaakseen keskustelusta" (esim. Zenit 2/67). Piivän Sa- 
nomissa tulkitsi tilanteen häijymmin Teuvo Olli: "Sen rne 
olemme tienneet, että koko Erkon konsernilla on iiiusta pilliku 
naisten asiasta piihuttaessa. Ymmärrämme syynkin. Siihen an- 
taa hyvän vastaiiksen s~i~irlahettiläs Leivo-Larssonin siteeraaiila 
Intian edesmennyt pääministeri Nehru: "Jos talidot herätiäi 
kansan, herätä nainen. Jos nainen liilclciiu, liikkuu koti, kylä 
ja maailiila." (PS 8. 3. 1966) 

Sittemmin HS ryhtyi I<aytännöii tasolla toiinimaan rooleja 
ajatelien asiallisesti: sen naistenpalsta muutnii kiil~ittajakes- 
keiseksi, ja rinnan naisellisen naisen ihanneluivan kanssa se 
on tälla palstallaan selostanut esirnerlciksi rnolikeskusteliija ja 
Yhdistys 9:ii työryhmien raportteja, jiilkaissut artikkeleita kou- 
liikirjojen rooliajattelusta, ammatinvalinnan arvosuuntauksista 
ja erityisesti lasten paivahnitokysymyksistä. Kun YICn naisten 



asemaa koskeva seminaari elokuussa 1967 pidettiin Siiomessa, 
Helsingin Sanomat jiilkisti sitä liuomattavan riinsaasti. I<ulttuii- 
risiviiille roolikysymykset eivät poikkeuksena in~iista lehdisra 
Helsingin Sanomissa juuri ole eksyneet. 

H~~fziwditadsblade~in $ i tk i  snr~anvaihio 

Hufvudijad~blndet kivi varsinaisen periaatel<esk~istelunsa vasta 
helmi-maaliskuussa 1966. Syksylla 1965 se ei vielä rooleista 
varsinaisesti puhiin~it; sen sijaan se ensiminäisenä päivälehte- 
nä esitteli Ryhmä 9:n perusajatukset: haastattelemalla 24. 11. 
1965 Margaretha Mickwitziä. H~ifv~idstadsbladetin kevättalven 
keskiistelii, joka suiirimmaksi osaksi eteni radikaalien alustus- 
piiheenviiorojen jälkeen ilineisesti spontaanina yleisölcirjoitte- 
luna, sriuntautui vapaasti ryöpytessiiin varsin voiiiiakkai I SLI - '  s11- 
kupuoli- ja kaksinaismoraalikysymylisiin. Myös kotirouvainsti- 
tiziition puolesta käytettiiii lukemattomia puheenvuoroja. Sun- 
nepoiijaisuus ja omien I<okeinusten perusteella tapahtuva kir- 
joitteli~ t~intuivat hallitsevan väittelyä. Ruotsin keskusteliin pe- 
rusteella Edmund Dalilström on todennut saman: emotionaali- 
siius ei nylcyään siikupuolirooleista piihuttaessa ole vähiisem- 
pää kuin naisasiaiiaisten ~iranuurtajataisteluissa. Edelleen kes- 
k~istelu osoitti, kiiinka selkiyiymattömästi suk~~puoliroolieii ta- 
soittiiiiiiiicn ineilli yinnyarrettiin. Vieia voi sanoa, että p~ilieen- 
vuoroista oli poimittavissa jos malidollista kiiseytyneimmät kä- 
sitykset tasavertaisuodesta. 

Hbl:n roolikeskusteliin keslciishalimot~a oli Marika Hansen, 
joka sen jälkeen liiin lehti oli kolmen viilcoii ajan kaynyt kes- 
kustelua Martti Paloheimon naisihanteen iiiiiirittelystä 9. 3. 
varsinaisesti räjäytti tämän s~iomalaisissa päivälelidissa poik- 
keuksellisen vilkkaan väittelyn liikkeelle. Marika Hansen ehdot- 
ti kirjoitnksessaan, että miehiin ja naisiin sovellettaisiin samo- 
ja moraalinormeja, että myös naisten yhtä hyvin kuin miesten 
promiskiiitetti tulisi hyväksyä - myös ~iaimisissa olevien - 
että vapaa abortti tulisi sallia, naisten taloiidelliiien riippumat- 
rominis taata ja koskemattoman naisen ihannoinnista liiopua. 
Kirjoitus herätti kiihtyvän sananvaihdon. Anja Stormbom esi- 



merkiksi syytti Hausenia uusien lujien normien saatämisestä. 
Tas~ä  vaiheessa, Iiun kesli~~stelua oii kuukauden ajan käyty 
miltei joka päivä, Hbl oli jo omaksunut niin täydellisesti rooli- 
debattifoor~imin osan, etra se piirsi keskusteluihin toistiivaksi 
tiintomerkiksi keinulaiidalla tasapainottelevat haminentyneen 
miehen ja voitonriemiiiseii naisen. 

Marika Hansenin toinen suuri artikkeli 17. 3. Avioliitto ja 
kaksinaismoraali, jossa han täsmensi lcäsityksiaan korostaen mm. 
nykyisen perhekeskeisen ajattelun haittoja epäonnistuneiden ja 
yksinäisten kohdalla, toi jatkop~ilieenviioroja. 30. 3. lehti päätti 
keskristel~in. J. 0. Tallqvist lausui päätössanat, jossa han totesi 
sultiip~iolirooli-sanan yn~pärillä vallinneen käsitesekavniiden ja 
tunniisti härninästyneensä siitä, etti puheeiiviiorojen käyttäjät 
olivat tässä miestii yhtä suuressa maarin koskevassa kesliiistelussa 
valtaosalta naisia. 

Viisi rniertii ziilrtnssa 

Tallqvistin havainto miesten vähiisestä osallist~iinisesta rooli- 
keskusteluiin lehden palstoilla on oireellinen. Elina Haavio- 
Mannila on tiitkimuksessaan Siiomalainen nainen ja mies so. 
veltaiiut Erik Allardtin historiallisten murrosten ja Iäpimurto- 
jen teoriaa. Tillaisessa til~nteessa entiset passiiviset ryhmät 
tulevat tietoisiksi ryhmiksi ja vanhat, jo asemansa saaneet ryh- 
mät alkavat kokea uhkaa. S~ikupuoliroolikeslc~~stel~~n l<aynnisty- 
inineii saattaisi siis olla inerklcinä naisten beraan~isestä ja 
luokl<atietoisiiuden syntymisestä, jolloin miehet kenties alkavat 
kokea uhkaa ja vastustaa naisten vaatimiiksia oinaii asemansa 
t~irvaainiseksi. Haavio-Mannilan haastattelujen perusteella erot- 
tui erityisesti kolme kielteisesti naisten vapauti~miseen suhtau- 
tuvaa ryhmää: 1) helsinkiliismieliet, 2) ylimpiin sosiaaliryh- 
miin kuuiuvien miesten vaimot ja 3) naimattomat naiset. 

Lehtikeskusteli~ihin osallistuiieiden kolidalla uhka-asetelma 
ei todentunut ii~ikali kiinnittaa iiuomiota kirjoituksiin maa- 
~al l i ies l i .  Aktiivisimpia piiheenviiorojen kayttajia esimerkiksi 
Hbl:n keskiistelussa olivat ylivoimaisesti naiset, ja sisäl- 
löllisesti kirjoitukset olivat korostuneesti kotirouvien asemaa 



sriojaavia. Miehet eivät, uhkateorian kannalta yll'attavästi, co- 
dellakaan osallistiineet jiiuri nimeksikian. Lehtikirjoitteliin pe- 
riisteella olisi siis livatititatiivisesti kuva edellisen teorian mu- 
kaan se, että ettlpaassa vain naiset uhkaa kokisivat ja heistä 
erityisesti I<otiroi~vat. Naisten joukosta o n  noussut tietoinen 
ryhmä, joka uhliaa naissukiipuolen omaa asemaa. Tata  osoittaa 
vaikkapa seuraava näyte: 

"Olen aina ollut iloinen siitä, että synnyin naiseksi enka mie- 
hcksi. Ennen kaikkea sen vuoksi että naisellisten ominaisuuksien 
on aina katsottu olevan "inhimillisempiä' kuin miehisten. -- 
nyt on ylitäkkia kaikki käännetty ylösalaisin, ja asia on saanut lie- 
vimmin sanottuna surullisen kaäntcen. Sen sijaan että haluttaisiin 
käanraa htionompi paremmaksi, tchdaan päin vastoin ja tiirniin 
lekea nniizen itic." (Hclene Verglicse 24. 3. 1966 Hhl:ssä, kuni- 
vointi minun.) 

Riiotsalaisen keskustelon pohjalla epäilee Dahlströmkin, et- 
teivät vastakkain ehkä olisikaan naiset ja miehet vaan taiste- 
lua käytäisiin erityisesti kotirouvien ja ansiotyössä olevien nais- 
ten vililii. Toinen näkökuiina on, etfa kotiroiivat ovat muissa- 
kin yhteyksissä osoittautuneet aktiivisiksi osallisnijiksi jriuri kir- 
joittamisen tietä: esimerkiksi kustantajien pöytälaatilikoihin 
kirjoittavista yksi keskeinen ryhmä ovat kotiroiivat. 

Jos sen sijaan liiinnittaa laadullisesti hiiomiota roolikeskuste- 
ltin ideoita vieroksiiviin, voi havaita, että näiden joiikosta eri- 
tyisesti miesten puheenviioroc paljastivat l<arjekkäitnmin koe- 
tiin uhan. Uiiden Maailrnaii päätoimittaja Jussi Talvi tunnustaa: 

"Syvällisesti ja vaistomaisesti mies tajuaa vaaran, joka uhkaa 
hincn rakkauttaan, avioliittoaan ja lapsiaan, kun nainen etään- 
tyy kodista työhön scn ulkopuolcllc, ansaitsemaan ja suhteita sol- 
mimaan. Nainen ei ikain kuin ale miehen. Silla perhe on mie- 
hen om~isuutta. Se on miehen ikivanha oikeus. Kuinka moni 
miehistä onkaan valmis tistä oikeudesta luopumaan? - - Kcn- 
ties naisille tasa-arvoisuus miehen kanssa merkitsee todella tasa- 
arvoisuutta, mutta miehelle ei - miehelle se meikitsee tappiota." 
(Uusi Maailma 6/1966) 



Suuriii osa perititeellisesti suhtautuvien miesten liiiomiota he- 
rättäneistä puheenvuoroista esitettiin aikakauslehdissä. Flufvuds-. 
tadsbladetista olivat luettavissa psykiatrien Klaus W. I<arlsso- 
uin ("Yhdistys 9 pyrkii nentreihin") ja .Martti Paloheimon liä- 
sitykset ("Koti on naisen maailma, kun taas mieher, osana on 
työskennelli kodin ulkop~1olella"). Me naiset -1ehdess.a tutus- 
tiittiiti Kari Siiomalaisen, Uudessa Maailmassa Jussi Talven ja 
Hopeapeilissä pastori Risto Nivarin ajataksiin. (Nivari k~ivaili 
dramaattisesti, kiiinlia ansiotyö- ja elintasokilvassa mukana ole- 
vien vanhempien lapselle ei näiltä riittänyt aikaa ja kuinka 
lapsi sitten kiioli pois.) Kari Suomalainen ja Jussi Talvi pur. 
kivat vastustuksetisa myös roolitaistelijoiden mustamaalaaini.. 
seen. 

Ne~zkilökohiaisei syytökset 

Erityisen voimakl<aasti oli varsiii pian keskustelun alettua 
kiyiiyt selväksi, että s~~omalaisessa koskernattomassa inaastossa 
suk~ipuoliroolil<eskiisrelu taiine ryösriaytyessään kiiului sen kal- 
taisiiii tabuihin aiheisiin, joiden tutkijoiden epävarmasta ase- 
masta ja tntkimisen vaikendesta amerikkalainen kirja Taboo 
Topics' kertoo. Suliiipl~olirooiien kaavamaisniitta vastustavdt 
keskustelijat jo~it~iivat nieleinaan uskoinattoman määrän halveii- 
tavia maareitä heiikilöstaan. Syytökset olivat väliin surkuhupai- 
sia, huvittavia, jokt tapauksessa ne osoittivat s~iomalaisten 
pöyristyttavää projisointikyliyä, syntipukkisympatioita. Itse asias. 
sa on vaikeata tuota pikaa keksiä äskeisajoilta toista ryhmaa - 
pasifisteja kenties lukiiun ottamatta - josta vastaavansävyisiä 
adjektiiveja olisi kaytetty. 

Karjekkäiminät piiheenvnorot olivat luettavissa Me Naiset 
-lehden Kari Suomalaiseii haastattelusta (johon myöheinmin 
Arvo Salo samassa lehdessä vastasi): 

1 Taboo Topics -teoksessa (New York, 1963) käsitelliian isuhaii, 
kuoieman ja itsemurhan, seksuaalisen kiyträyryrnisen, homcieksuaali- 
suiideii, parapsykoiogian, grafaiogian, uskonnon ja hypzoosin turki- 
misra. 



"Niinä naisasiamiehet esimerkiksi ovat nähdäkseni juuri näita 
äiiriiisemicn edustajia, he ovat dekadentteja, usein samalla myös 
ateisteja, pasifisteja ja parnoja. Se vaiopuoii asiassa on, että mi- 
kili  nämä herrat saavat asiat keskuudessaan ajetuksi siihen pistee- 
seen, etti  sukupuolettomuus toteutuu, he lakkaavat lisaantymästa 
ja näin ollen heidän huonor pcrinnölliset taipumuksensa lak- 
kaavat vaikuttamasta tassä maailmassa." 

Haastattelun loppupuolella Kari vieri  taydentiaa luetteloaan: 

"Radikaaleilla on aina minun silmissäni se piirre, rrtä heiltä 
puuttuu jotakin ja tämä puute korvataan merelöinnilia. Nais- 
asianaiset kiyttäytyivät aikoinaan mielickkaasti, jotkut heistä oli- 
vatkin varsin maskuliinisia. Roolikeskusreluihin hakeutuvat miehet 
taas ovat monessa tapauksessa varsin pienelia sel<suaalisella veto- 
voimalla variistettuja." (Me Naiset 9/66) 

Kun  Kari leimaa rooiikesl<ustelii~in osailistuneet miehet, Jiis- 
si Talvi piiolestaan rarttuu naisiin: 

"Minusta tuntuu, että paljolta näissä roolikeskusteluissa on 
kaikessi viisaudessaan muiiana alueella tai toisella epäonnistuneita 
naisia, hyvin harvoin suuren perheen äitejä, iihes ylita harvoin 
äitejä, jotka osaavat olla tervccn ja onnellisen kodin keskipiste. 
Kun nainen nousee täten miesra vastaan - periaatteessa - hän 
samalla luopuu tehtävästii, joka voi olla vain yksin hänen ja jora 
mies ei milloinkaan voi suorittaa: siiurimman kasvattajan tehrä- 
västä." (Uusi Maailma 5/1966) 

Naisasianaisten rerroria vastaan vaalitaistelussa kamppaillut 
Maila Pankola taas näkee seuraavasti: 

"En miliiin usko, että normaali suomalainen vastuunsa tunteva 
nainen haluaisi jättaa synnyttämisen ja kasvattamisen isin tai apu- 
laisen niskoille. Vain nämi muutamat hormonihäiriöiset yksilöt 
niin tekevät ja pilaavat sillä herttaisen suomalaisen naisen mai- 
neen. Naisilla on luonnosraan sekä sydän että aivot. mutta nämä 
nuorrt kukkahattumme ovat löytäneet vain aivonsa ja kapinoivat 



nyt niiden voimalla." (Maila Pankola vaalimainuksessaan, julkaistu 
Iltasanomissa 5. 3. 1966) 

Maalisliuussa 1966 pidettyjen eduskiintavaalien vaalikampan- 
jassa heijastui siis myos roolikeski~steli~; selvän kannan ottaneen 
kokoomuksen Maila Pankolan vaalimainokset olivat epailemat- 
ta ajan hermolla: 

"Suomalaisen miehen, naisen ja lapsen tule.iaisiiuden puolesta 
- naisasianaisten terroria vastaan." 

Vdltio~zkonzitea 

Jo vuoden 1965 suki~p~ioliroolikeskiisteli~lle oli omiriaista se, 
ettia se lävisti laajalti tiedotusvälineet. Päivä. ja naistenlehtien 
lisäksi kirjoittivat rooleista ylioppilas- ja teiiiilelidet (Ylioppi- 
laslehdella ja Teinilelidellä oli erikoisnumero), Parnasso (jo- 
ka Marja-Leena Mikkolan naiskirjailijajiit~~lla numerossa 3/65 
vei aiheen monien "vakiintuneiden" intellekti~ellien keskiiii- 
teen), Vartija, Nya Argus, Sosiologia, Suomalainen Suomi esi- 
meïkiksi. Erityisesti pakinoitsijoita ja pilapiiïtijii aihe kiinnos- 
ti. Käytännön toimista toistaiseksi pidattynyt kesl<ustelti sai 
inerkittavän puheenvuoron Nya Argiiksessa (20,4965) joulu- 
kuussa, jolloin Kla~ls Törnudd ehdotti, että l~ysymyksen ratkai- 
semiseksi perustettaisiin valtion rahoittama vakinainen toirni- 
kunta. Vastaavia kansainvälisia, alueellisia ja baiisallisia elimiä 
on toisen maailmansodan jälkeen perustettu useita. Törn~icidin 
ehdotusta tervehdittiin myönteisesti, ja helmikuussa syntyneen 
Yhdistys 9:n perustamiskokoiiksessa toimikunnan asettaminen 
oli ainoa sen ohjelmassa mainittu konkreettinen iahitavoire 
(kc. Holger Rotkirchin kirjoitus). Elokuun 24. päivänä 1966 
Iiallitiikse~i iltakoiil~issa tehtiin periaatepäätös Sosialidemokraat- 
tisten Naisten KesI<~~sliiton kirjelmän pohjalta asettaa komitea 
tiitlsiiiiaan naiset] asemaa. Päivälleen vuoden kuluttria ensim- 
mäisestä sanoinalelidessä olleesta roolikirjoituksesta (Marga- 
retha Mickwitz Nya Pressenissä 24. 8. 1965) valtiovalta oli 
siis tunnustanut ongelmat selvittämisen arvoisiksi. Syysku~in 8. 



päivänä valtioneuvosto kutsui komitean puheenjohtajaksi kan- 
sanedustaja Sylvi Siltasen ja jäseniksi kansanedustajat Irma Ros- 
nellin, Anna-Liisa Linkolan, Impi Lu!dcarisen ja Pirkko Aron, 
toimittaja Jutta Zilliaciiksen, maisterit Hilkka Pietilan ja Helvi 
Raatilcaisen, sihteeri Svea Degermanin, professorit Inkeri Ant- 
tilan ja Paavo Piepposeii seka valtiot. lcand. I<laiis Makelan. 

Kerkurtelun yleiruiri 

Suomalaisen sukupuoliroolikeskustel~i oli vailuitelmieni mukaan 
alkuvaiheessaan pluralistisesti radikaalia korostaen valinnan- 
mahdollis~iiiksien turvaamista. Heti kun taitä tieltä poikettiin, 
sanaiivailito kiihtyi. Miehen osutidesta puhuminen ei nosta- 
nut keskustelua liekkeihin samassa maarin kuin kotirouvainsti- 
tnutioii asettaminen tutkittavaksi, naisten työelämiiiii~ osallistu- 
misen merkitylcsen painottaminen, seksuaalielamäii tasavertaista- 
miseii p~iolesta I<aytetyt piiheenvuorot tai perheen aseman hor- 
jnttaminen. Vasta nyt näyttaa silti, että miehen aseman mnut- 
tuminen OLI saamassa osakseen Iinomiota. 

Jniikiniaisen uhan kokemista iltnaisivat erityisesti naiset, ja 
tällöin kotiäidin aseman puolesta. Kun miehet omaan asemaan- 
sa kohdistnvasta uhasta puhuivat, he pelkäsivir menettävänsä 
jotain (naisista t~iiee sul<opuolettomia tai nainen riistäytyy 
miehen hallinnasta). Sen sijaan syrjemmälle jäi se, että rnie- 
hen omat oil<eudet ja velvollisnudet (esimerliiksi Icotiin tai 
lapsiin nähden) munttuisivat. I<ollektiivitaloista ja palveln- 
alneista syntyi soomenkielisessa lehdistössä yllättävän viïhan 
keskustelua. 1-l~ifvudstadsbladet sen sijaan on toistnvasti (eri- 
tyisesti Mat-Mode-Miljö -palstallaan) selostannt asumisen mnn- 
don keskeista osuutta sukiipuoliroolien kannalta. Lastenhoidon 
järjesteiyista puhuttaessa on ollut havaittavissa voimakasta erno- 
tionaalis~iutta, ja varsin pitkälle on äidin ja lapsen snhteen 
korvaamattomiiuden korostaminen ollut vieraan henkilön suo- 
rittaman lastenhoidon vastnsrajien aseena sen sijaan etti van- 
hempien ja vieraiden toimesta tapahti~vaa hoitoa olisi tarkas- 
teltu rinnakkaisina, ihannetapauksessa toisiaan täydentavina 
hoitoinuotoina. 



Lelidissä ja miiiissa jiilkisuiidessa käytyjen keskusteliijen pe- 
rusteella olen rohjennut poimia seuraavaan muutainia iihan 
lioken~isen piirteitä ja tapoja purkaa torjuva asennoit~iininen 
roolikeskusteliiiin. Esimerkilisi seuraavat si~htautiimistavat tuli- 
vat vastaan: syntipukkiajattelii, jolloin radikaalia sukupuoliroo- 
li-ideologiaa kannattava henkilö leimataan eri attribuutein omi- 
tuiseksi tai arvaillaan hänen henliilöliohtaisia motiivejaan, vih- 
jailiaan perheonnen siiuntaan, kysell'ain karliliäästi; tahalliset 
tai rahattomat ra~rinkasitykset jolloin esimerkiksi rooliradikaa- 
lien iiskotaan riistävän ihmisilta heidän valinnanmahdollisuii- 
tensa (kaikki ajetaan työhön, lapset jätetain heitteille, Icun 
lhal~itaan vain totetittaa itseään, iniehiitä viediän leipä) ja hal- 
veiitlivan tiettyjen ryhmien työii (kiin piih~itaan lastenseimista, 
kotirouvat katsovat, että heidin työtään hnlvelcsitaan); yliteis- 
kuntajärjestelmä halutaan kuinota (kollektiivitalojen tai kib- 
b ~ i t ~ i e n  csittely koetaaii pjirkimyltseksi viedä lapset ja kaikki 
ihmiset kolhooseihin), ongelman olemassaolo kielletaaii (roo- 
likesi<ustelii on keksitty) jne. 

Suomalaiselle roolikesliiisteldle on ollut on~inaista, etia lali- 
dettäessä tasavestaisuiisperiaatteesta nmiittamaan sukup~iolten 
rooleja yksilön kannalta oikeudenm~ikaisiksi ja yhteiskunnan 
kannalta tarkoitiiksenmiikaisiksi, todella voimakkaasti on pu- 
htittii yleisesti riaisteii ja miesten ongelmista. Eri yhteiskunta- 
lii~ikkien erityisnngeiniiin ei toistaiseksi ole per~isteeilisesti sy- 
vennytty. Riiotsissa ori Rita Liljeström ~iusissa nitkimussuunni- 
telmissaan kiinnostunut luokkahierarkian ja siik~ipiioiihierarkian 
rinnakkaisesta tarkastelemisesta, molemmilla kun on perustan 
sa institiitionaalistiineessa vallan- ja työnjaossa. Ylemmissä yh- 
teiskiintakerrostumissa naisilla on enemmän etuisuuksia kuin 
työväenliiokassa miehilia. Työväenhiokan naiset sen sijaan ovat 
k~iminassakin hierarkiassa ahaalla. Roolikeskustelun kannalta 
hänestä on ollut haitallista, että työvieiiliike on ollur tietoi- 
seinpi itse Iiiokkajaon seurauksista kiinnittimattä samalla huo- 
miota siikiipiiolen mukaan tapahtiivaan jalmon, ja vanha nais- 
asialiike on puolestaan ollut tietoisempi sukupuolen mukaan 
tapahtiivasta jaottelusta ja vähemmän luokkasysteemeistä. Hie- 
man samasta puhuu Göran Palm (Ord och Bild 2/68) tode- 



tessaan että naisilla on enemmän yhteistä oman liiokkansa 
miesten kanssa kiiin muiden Iiiolikien naisten kanssa olkoot 
nämä korirouvia tai ansioäitejä. 

Aitienpiiui 1968 

Millainen on tilanne tällä hetkellä? Miten meillä nyt puhu- 
taan? 

Havainnollisen kuvan ilmapiirisrd ja siihtaiiniriiisista tarjoa- 
vat eri lehtien äitienpäivänumerot. Vertailun tekee mielen- 
kiintoiseksi myös se, että äitienpäivän aattona la~iantaina 11. 5 .  
1968 Yhdistys 9 oli järjestänyt lasten päivähoidon puolesta 
mieleilosoitiislti~lk~ieen Senaatintorilta Ediiskuntatalolle (ks. 
Holger Rotkirdiiii kirjoitus). Miten tähän suhtaud~ittiili? Mi- 
ten eri lehdet reagoivat äitienpäivään? 

Lehtien välilla ei ollut ratkaisevia periaatteellisia eroja: 1) 
kniliki pitivät Iiiinni äitienpäivän miiistamisesta perinteeliisin 
keinoin (esimerkilisi kuvat lapsista jotka ojentavat äidille ruii- 
suja, pilapiirrokset - pidattyviinmin kiiitenkin Hufviidstads- 
bladet ja Päiväti Sanomat, runsaimmin Suomenmaa; 2) iiusia 
?&paja siilitautiia äitienpäivään ei torjunut kukaan, missäan ei 
esimerkiksi vastustettu Yhdistys 9:n iitienpäivamielenosoit~ista; 
3) tuudittautumiseci rinnalla esiintyi monessa lehdessä kriittista 
i~aisteil ja äitien aseman tarkasteliia. 

I-lelringin Sanumai uhrasi äitienpäivälle kohtalaisen runsaasti 
palstatilaa. Perinteellisii äitienpäiväkirjoituksia lehdessi edus- 
tivat ansioäitien esittelyt, 50-viiotta sitten äitienpaiväii vieton 
keksineen miehen (Vilho Reiman) esittely seka pääkirjoitus, 
jossa todettiin täinänvuotiseii äitienpäivän historiallisiius usei- 
den "äitien, kotien ja lasteii" (ei isien!) hyväksi tähtaavien 
roimintam~iotojeii merkltivuoden äitienpäivänä ja vaadittiin 
näiden toimintamuotojeil pysyttämistä ajan tasalla. Mielenosoi- 
tuksesta lehdellä oli selosti~s ja kuva. Lehti julkaisi myös S T T n  
kiertoartikkelin Espoon aidinpalldiatutltimuksesta, jossa siiosi- 
teltiin äidinpalkkaa. I<irjoitus oli lehdessä otsikoim: Lasten. 
tarhojen yll'apito äidinpalkkaa kalliimpaa. Myöhemmin lehti 



kuitenkin asettui paakirjoituksessaaii tukemaan päivahoitopailc- 
Icojen lisaiimisen kiirelitimistä. Leliden kriittinen kirjoitus paa- 
kirjoituksen lisäksi oli haastattelu äitienpaivästa ilman iiaa. 
Henrik Tikkasen aforismipalsta totesi: "011 iiaiseile Kapeaksi 
jos Kanen miehensä tekee työtä. Aserbeidshanilainen sanaii- 
parsi." 

Huluwdstiidiblndetin traditionaali äitienpäiväinateriaali su- 
pistui kiivaan kiikkatynnyrii näyttävistä lapsista. Ainoana leh- 
tenä se käsitteli lastenlioitomielenosoit~~ksen paakirjoitiispals- 
tallaan, johon se myös oli upottanut kuvan Edusk~intatalon por- 
taita kiipeävästä pil<l<upojasta. Suhta~iti~minen oli erittäin 
myönteinen. 

Kansan Uutiret julkaisi etiisivi~llaan periiiteellisen riiusuku- 
van ja takasiviillaan kiivaii ja myönteisen kiivatekstin äitien- 
päivainielenosoituksesra. Lehden yksi pääkirjoitus kommentoi 
Helsingiil Sanomien tavoin äitien, lasten ja kotieii liyväksi 
tehtyjen uudistusten asemaa iiykytilaiiteessa. 

Piiivun Sanomn$ ei jiilkaissut traditionaalia äitienpäiväinate- 
riaalia; sen sijaaii se levitti mielenosoitiisl<uvan ja vetooinukset 
cti~sivullaan. Sisäsivuillaan sillä oli ensimmäineii arvostelu hie- 
man aikaisernmiii ilmestyneestä Elina Haavio-Mannilan rooli- 
tutlciinuksesta. 

Sf~omenmna rakensi muita tiintiivammin äitienpäiväii ympä- 
rille. Et~~siviilta lähtien silla oli haastatteliija maase~iduti äitien 
ja yleensä äitien ongelmista, 17 mitaliäitiä esiteltiin ja HS:n 
ja I<U:ii tavoin yhdessä pääkirjoitiiksessa arvioitiin merkki- 
viioden tilannetta. Perinteellista aineistoa ediisti vielä kirjoi- 
tus Onnea äidille, jonka vieressä julkaistiin I<latis Törniiddin 
laaja artikkeli "Naiset Suomessa siiiirin syrjitty ryhmä ihmis- 
oikeuksieii kannalta". TakasivuIiaan Suomeiiinaa I<äsitteli Yhdis- 
tys 9:n eleen positiivisesti pitäen sitä "äitieiipäivän hyväni 
sailoinaiia". 

Siiomenmaa oli ainoa lehti, jossa myölieminin syntyi mie- 
lenosoituksen johdosta polemiikkia. Lehden seuraavassa nume- 
rossa 14. 5 .  Sirkkii Loikkanen arvosteli Suomeiirnaan tapaa 
käsitellä mielenosoitusta ja piti lasten mukanaoloa kulkueessa 
pahana: " - - pienet puhumaan vielä kykenemättömät lap- 
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set ovat rekvisiitrana nerokkaalle sanomalle - -". 15. 5. 
lehdessä p~iolustettiin jälleen Yhdistys 9:n tekoa: "Saikyt syyl- 
listyvät herkästi väärään kysymyksenasettel~i~~n: kollektiivinen 
kasvatus tässä mielesii ja oman äidin hella hoiva eivät ole 
toistensa vastakohtia vaan faydenrävät toisiaan", Suornenmaan 
kirjoittaja sanoi. 
Suo~ne~z Sosinlidemokrnatti ei julkaissut perinteellistä äitien- 

piivämateriaalia, ellei sellaiseksi ole luettava pilapiirrosta, jon- 
ka karki saattoi olla miinnattii ansioäitimitalien jakoperus- 
teisiin ja joka siis ehka paremminkin edustaa kriittistä 
siilitautumista: kuvassa istiivat 17 lapsensa keskellä äiti ja liie- 
man syrjeinmässä isä, ja kiivatekstisia todetaan: "Nyt viela p ~ i -  
hiitaan äidinrakkaiiden olevan su~iriinmillaaii Iapsiluwn ollessa 
17 tai 18. Uskallamine veikata, että äidinrakkaiis maailinassa 
vähenee siti inukaa kun E-pillerit yleisiyvät." Mielenosoituk- 
sesta leliti julkaisi etusiviiila kuvan, ja paakirjoitussiviilla se 
kolmannessa jälkiartikkelissa kiitti kulkuetta periaatteessa jos- 
kin arvosteli yhden Eduskuntatalolla pidetyn piilieeii lehteä it- 
seäiin koslieiieira väitteitä. 

Uuden Suonien äitienpäivärnateriaaii rajoittui Olavi Hurme- 
rinnan pilapiirrokseeri, jossa famä esitteli kaksi airia: laiiliijen 
ja riinojen hartiahuivisen el'amän iltapuolen äidin ja äidin to- 
dellisuudessa, nuoren hebkeän irtotiikkaa sovittelevan naisen. 
Uusi Siiomi julkaisi HS:n tavoin S T T n  kiertoartilckelin. Ai- 
tieiipäiväniirneron alakertana oli Mikko Niemen artikkeli siikii- 
puolen biologisesta pohjasta; siinä osoitetaan mm., että suku- 
puolirooliin vaikuttavat "erittäin ratkaisevasti myös ympäristön 
odotukset, ohjeet, vaatimukset ja oppiminen". Mitaliaidit leliti 
oli esitellyt jo aikaisemmin. Aitienpaivämielenosoiti~kseen lehti 
ei erotukseksi kaikista muista paakaiipungin sanornalelidistä 
viitaniiut sanallakaan. Edeltäneella viikolla se oli tiedottaniit 
kiilkueesta kaksi kertaa Vieraita ja tuttavia palstalla. 

Lehtien äitienpäivänumerot tiintuivar miniista aika asiallisil- 
ta, ja suora äidinpalvonta oli monessa lehdessä korvattu esi- 
merkiksi rooleja liäsittelevill'a tai perheen muiden jäsenten ase- 
maa sivuavilla kirjoitiiksilla. Yleensä äitienpäivä ei hallinnut 
lehtiä niin laajasti kiiin olin kiivitellut; mielenkiintoista saattaisi 



olla verrata eri vuosien aitienpäivännmeroita ja katsoa, miten 
kasittely on vuosien kuluessa iniiiittunut. 

T i r t i  eleelzciin 

Ohi äitienpiivännmeroiden ei1 sen sijaan olisi uield valinis 
uskomaan, että roolikesk~istelu olisi meillä lopullisesti selkiyty- 
nyt tai vakiintunnr. Maseiitavia esimerkkejä tästä on vaikkapa 
vain taannoinen televisio-ohjelma Aikamme kasvot, jossa kes- 
kusteltiin sukupiiolirooleista, ja jossa professoritentaattorien ky- 
symykset osoittivat, kuinka heikosti debattia aktiivisten kult- 
tiiurikeskustelijain maineessa olevienkin piirissä on seorattil. 
Postisäästöpankin järjestämilli teinien taloudelliseii liasvatnk- 
sen paivilla toukokuussa 1968 kuulin oppikoulujen 7-luokka- 
laisten iiäkemyksia rooliliysymyksiin, ja tunnustan vilpittömästi 
häinmästyneeni siitä vanhat asetelmat toistavasta vastnstiiksesta, 
jota inonet pojat puheenvnoroissaati ednstivat. I<ouluun ja miii- 
hin kasvattajiin onki11 kolidistettava katseet. Oirearvoa saattaa 
myös olla kevään 1968 aikana vilkastuneella mielipiteiden vaih- 
dolla kotiiiti-instiniution piioiesta ja lasten muulla tavoin jir- 
jestetyn päivähoidon Iiaitallisten seurausten knnluttamisella. 

Icaytännön toimia ei liioin voi toistaiseksi juuri luetella, ja 
se joka odotti roolikeskusteli~n tuottavan nopeasti tuloksia saat- 
taa tälla hetkellä tuntea pettymystä, Voi jopa tulla kysyneeksi, 
olisiko vaatimukset asetettava pitemmälle ja radikaalimmin, 
jotta paasräisiin edes vähän eteenpäin. 

Toisaalta on mahdollista iloita siitä, että nyt on käytettä- 
vissä joukko selvityksiä ja tutkimuksia, joiden pohjalla voidaan 
periistellusti esittää korjaiisvaatiiniiksia. Tutkiinustyö jatkuu. 
Saaviitettua yhteistyötä lukiiisten laitosten ja järjestöjen kanssa 
ei liioin voi väheksyä. Myönteistä myös on, että yhi useammat 
tiedottamisen välineet ovat levittaneet keskustelua. Radion ja 
television lisäksi on mainittava elokuva. Suorimman pnheenvno- 
ron on esittänyt Risto Jarva Postisaastöpankin kiistantamassa 
lyliytkuvassa Nainen ja Yhteiskunta. Edelleen: Kun roolikeskns- 
te111 aluksi joiitni l'ihtemaan liikkeelle ilman viranomaisten ni- 
kea, voidaan rallä hetliella kuitenkin uskoa, etta silla rata tukea 



jo sentään on. Konkreettisin näyttö tästä tietenkin on se, että 
valtiokoneisto tiintee elimen, jonka yksinomdiseria relitiävana on 
tutkia naisen asemaa Siiomessa. Toivottavasti se ei unohda kes- 
keisintä, sitä että naisten ongelmat liittyvät aina miesten on- 
gelmiin. 

Tällä hetkellä tuntiiu tärkeältä Icysya, onko roolikeskustelun 
ideoilla ollut kantavuutta sinne, mistä roolien tasoittiimiseksi 
välttämättömien asenteiden ja käytiayiyrnisen miiutosten viime 
kädessä pitäisi alkaa: kodin seinien sisälle? Onko niilli ollut 
siell'a myös seurauksia? Sosiologisten ti~tkimiisten iniikaan vi- 
rallisella tasolla, siis työelämässä ja koulunkaynnissä kehitys 
kohti siikiipuolten tasa-arvoisuiitta oii ollut nopeampaa kuin 
yksilötasolla, kotona. Kulissientakainen, kodin seinien sisäpuo- 
lelle jäävi roolikiyttäytyminen inuiittiiu toisin sanoen hitaam- 
min lcuiri kritiikille alttiimpi julkikayttäytyminen. I<odiii, li- 
heisteii snhteideii varaan ral<entiivan institi~ution, tehtävät k~iu-  
liivar jatkiivasti ainoastaan vaimolle, äidille, siitä huolimatta 
että h in  olisi kodin iilkopiiolella työssä siinä k~iiii miesl<iii. 
Yksi seliys tuntim mal~dolliselta: virallisen normistori, sanktio- 
järjestelmän piiiittiirninen kodin sisällä noudatettavasta rooli.. 
liäyttiytymisestä saattaa osaltaan suosia muutosten ja uiidistus- 
ten viivastyinistä. Katseet käantyvät siis ensiksi ?~ziehiim: mies- 
ten oikeulcsien ja velvollisiiuksien tarlcistainineii lcodissa on 
tasaisempieii siikiipuoliroolien kannalta aivan ratkaiseva asia. 

Mutta voiko olla varma ~zaisten uudist~~slialiiisesta asennoitii- 
misesta ja kaytt'aytyinisestä perheessä ja kodissa? Göran Palm 
priliiiii kotiaan ehdoin talidoin privatisoivista naisista. Jos nai- 
silla ei kodin ulkopuolella työssä tai muualla ole valtaa, vaikut- 
tamisen rnahdollisuiiksia ja t~irvallisiiutta, Palm arvelee, he saat- 
tavat etsiä sitä l~orostiineesti perheen sisältä, ja niinpä he yriträ- 
vät ylläpiraa aviopnolisoideii, vanhempien ja lasten, miesten ja 
tiaisten välisia perinteellisia suhteita. Palm katsoo, että perheen 
on avaiiduttava yhteisl<uiitaan (mm. Ord och Bild 2,0967 ja 
Yleisradion ruotsinkielinen Replik-lahetys 1. 6. 1968). 

I<esl<iistelun jatkumisen tarpeellisuutta tuskin voi kieltää. 
Tiedostaminen on vasta aliillaan, ja tahalliset tai rahattomat 
diskrirninoinnit kiikoistavat piiolin ja toisin. Paljosta puheesta 



liuolimatta o n  mahdollista, että syvällisesti ei  vielakiiän nähdi,  
misfi sukupuoliroolien m~iuttamisessa perimmältään on kysy- 

mys: seka naisen että miehen aseman helpottamisesta, jolloin 
myös lapsille taataan onnellisempi tiilevz' I ISLILIS. 
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Keskustelun perillerneno 

Suk~ipiiolirooleista ja niiden yhteisk~~nnallisista vaikutuksista 
kolme v~iotta sitten käynnistyneen Iceskusteliin vilkkai~s ja 
osal<seen saama huomio o!i miellyttävä yllatys ja samalla osoitus 
siitä että vallitsevien epäkohtien tiedostaminen todella koet- 
tiin tarpeelliseksi. ICiistantajatkin kiinnostnivat asiasta, ja rata 
nykyä on jo käytettävissä iiseita siikupnolirooleja käsittelevia 
teoksia. Pohdinta jatliuii edelleen hiljakseen päivälehdissä ja 
hitaasti asialle syttyneissä naistenlehdissä vaihtelevassa maarin 
rakkaiis-, kotitalo~is- ja tähtiaineiston lomassa. 

Entä mitä tiiloksia keskiistelusta on oll~it, ja voidaanko näi- 
hin t~iloksiin olla tyytyväisii? Nilcyvimpiä seiiranksia oli tie- 
tenkin naisten asemaa tutkivan komitean asettaminen (8. 9. 
663, lasten päivähoitolaitostoimikunta (23. 3. 66) seka fainän 
toimikunnan 31. 5 .  67 antainaa mietintöä tarkistamaan asetettu 
toimikunta (17. 4. 683. Useat järjestöt ovat kiinnitfaneet h ~ o -  
miota ro~ l i l~~s~myl i seen ;  merkittävin toimi on ehkä Manner- 
heimin lastens~iojeli~li io julistama kampanja, jonka tarkoituk- 
sena ori korostaa isan asemaa perheessä ja isan merkitystä las- 
ten kasvattajana. 

On kaiketi kohtuutonta odottaa, että liolmessa viiodessa eh- 
dittäisiin saada aikaan kovin siiiiria yliteiskiinnallisia mnutoksia 
ja undistuksia. Mutta kohtiiutonta ei sen sijaan olisi, eitä po- 
liittisessa demokratiassa alhaalta ylöspäin suuntautuva tiedon- 
välitys Icoliiiessa vuodessa saaviittaisi koiiteensa. Ajattelen fassä 
nyt toisaalta sitä energiaa joka on uhrattn roolijaon v~ikuti~sten 
tntkimiseen ja niistä tiedottainiseen ja toisaalta sitä perin vaa- 
timatonta huomiota, jota rooiilcysyinykset eräissä päättävissä eli- 
missä ovat saaneet osakseen. Tallöin tarkoitan Iahinnä ammatti- 
yhdistysliikettä, poliittisia piiolueita ja osittain myös hallitusta. 

Tuomio ei tietenkään voi olla ehdoton. Ovathan ammattijär- 
jestöjen naistoimitsijat julkisuudessa puhuneet ja kirjoittaneet 
asiasta, ovathan puolueiden naisjärjestöt antaneet: lausuntoja, 



saaneet palstatilaa pi~oluelehdistössä ja laatineet jopa ohjelmia, 
ja onhan hallitus asettanut em. komiteat. Turha sen sijaan on 
ollut se vaatimaton toive, että ammattijärjestöt järjestöinä oiisi- 
vat ottaneet selväpiirteisen kannan roolikysymyksiin ja ilmoit- 
taneet tarkistavansa tai tehostavansa toimintaansa, tai etra am- 
mattiyhdistysliikkeen ja puolueiden johtomiehet ja hallituksen 
jäsenet olisivat joskiis puheissaan kisitelleet rara yhteiskunnal- 
lista ongelmakenttäi. Näyttää siltä, että noiidatetaan edelleen- 
kin vanhaa periaatetta: antaa naisten hoitaa omat asiansa, mie- 
hillä on tärkeäinpääkin tehtävää. Vähemmistöongelmat jaalcööt 
vähemmistöjen ongelmiksi. 

Osoit~ikseiia siitä, että näin ei tarvitse olla, on Ruotsin esi- 
merkki: ei ole niinlcäiin harvinaista kiiiilla iialiituksen jäsenten 
päärninisteriä myöten kasitteievän si~kupuolirooleiliin liittyvia 
kysymyksiä julkisiiudessa. Entä sitten meitä paljon vanlioilli- 
sempi Englanti: alahuoneessa on useaan otteeseen käyty vilkas- 
ta keskustelua perhepolitiikasta ja naisten asemasta työmarkki- 
iioiila. 

Niin paljoii kuin naisten alhaisesta palkkauksesta on jolki- 
siiudessa piihiittiz ja kirjoitettu, on vaikea yiiimärtaa, että ain- 
inattiyhdistysliike jatkuvasti suhtaiitiw asiaan kovin säyseästi. 
Korkeintaan esitetääii joskus syyksi naisten hiiono järjestäytyini- 
neii ja vieritetään vastuu naisten itsensä niskoille. Taiiiä on 
kuitenkin kehno puolustus. Tuskin tällaista selityst'a olisi hy- 
väksytty esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeen all<uaikoina, jol- 
loin siiurin osa työiäisistä oli järjestäylyiiiättötnia. Tuntuisi lilon- 
nulliselta, että aminattiyhdistysliike palvelisi kaikkia työtäteke. 
viä yhtäiiisesti, myös niitä jotka eivät osaa eivätka vielä ym- 
inärrä järjestäytyä. Järjestäytyminen on heikointa iiirnenomaan 
alimmissa palkkaliiokissa; eikö juuri näiden ryhmien aseiiiaii 
parantamisen pitäisi olla ammattiyhdistysliikkeen keskeinen 
telit'ivä. Missä viipyy esimerkilcsi minimipalkkalaki? Vai olisi- 
ko sittenkin uskottava itävaltalais-ranskalaisen teoreetikon 



André Gort~ii i  väitettä, jonka mukaan lansimainen ammatti- 
ylidistysliike ei enää ole kiinnostunut yhteiskunnallisista uudis- 
tuksista, vaan palvelee ainoastaan keskiryliinien etuja? 

Naisvaltaisten alojen työntekijät eivät aina riittävän hyvin 
pysty ajamaan etujaan olivatpa he sitten järjestäytyneitä tai 
eivät koska usein j~iuri näilli aloilla on työvoiman ylitarjontaa. 
Olisi mielenkiintoista tietiiä miten alitiivisesti ammattijärjestöt 
ovat pyrkineet vailiuttainaan siihen, että tiaiset ohjattaisiin aiil- 
inattikoulut~~ksessa iii~sille, ehka aiemmin miesvaltaisille aloil- 
le, jotka tarjoaisivat heille parempia työn~ahdollisiiuksia. 

Animattijärjestöt voisivat voimakkaana painostlisryliniänä 
ajaa lasten päivähoidon ja muiden yhteiskrinnallisten palvelu- 
in~iotojeii tehostamista, mutta vaikuttaa siltä että poiinistukset 
näiden päämaarien hyväksi ovat ollect varsin laiineita. En lia- 
I L I ~  välieksyä ainmattijärjestöjen iiaisjaostojen toimintaa, mutta 
toistuvatkaaii julkilaus~imat ja kirjelmit eivät auta, jos järjestöt 
eivät käytäniiöii työmarkkiilapolitiikassa kouraantuntiivasti työs- 
kentele mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Oil<eiii ilkeästi 
kärjistäen voisi sanoa että naisten työ on työinarkkiiiajärjestöjen 
hiljaisen (elikä tiedostainattoinan) sopiinliksen mukaan ali- 
hinnoitettiia kompromissitavaraa, näin seka iiaisteti ansiotyö, 
ettii se raskas työ jonka naiset tarpeellisten sosiaalisten palve- 
histen puutteessa kotona iltaisin joutiivat tekemaan. Mistään 
suoranaisesta salaliitosta ei silti varmaan ole kysymys, vaikka 
amiiiattiylidistysliikkeeil johto on perin miesvaltainen; etuoi- 
keuksista on vain niin vaikea Iiiopua, varsinkin kun on tarjolla 
tuo omaatuntoa raulioittava selitys, että mies on perheen pää- 
asialiinen eiattäjä. Tosiasia kuitenkin on että tyulaisnaiset mak- 
savat tälla hetkellä hyvinvointiyhteiskiinnan laskiir, ja ammatti- 
yhdistysliike on hiljaisesti Iiyväksyiiyt tiinän. 

Se mitä aininattiylidistysliikkeeltä nyt vähintain odottaisi, 
on että se s~iorittaisi perinpohjaiseii selvityl<sen naisten ase- 
masta työmarkkinoilla ja määrittelisi tilanteen korjaainiselisi 
tarvittavat toimet sosiaaiipoiiittisia näl<ökohtia unohtamatta. 



ICansainvalinen työjärjestö hyväksyi jo 50-luviilla sopimnksen 
no. 111, joka koskee työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen 
yhteydessä tapalituvaa syrjintää. Vuoden 1968 alkuun mennessä 
63 1LO:n jäsenvaltiota oli ratifioinut sopimukset, min. kaikki 
pohjoismaat Suomea lukunn ottamatta. Naisten äänioikeiisve- 
teraani on siis nykyain syrjiiitäkysyrnyksissä hännillä. Mainit- 
tal<oon vertailun vuoksi että Englannin alahuoneessa on äsket- 
täin olliit esillä ehdotus, jonka inulcaan samapalkkaisuus- ja syr- 
jintäkysymyksia valvomaan olisi perustettava erityinen toimis- 
to; toimistoon olisi myös mahdollisiiiis osoittaa valitiiksia. 

1LO:n sopimuksen ratifioiinisesta on vuosien varrella tehty 
luknisia aloitteita, mntta hallituksen esitystä ei ole kuuluiiiit. 
Nyt hallitus voi aina vedota naisten asemaa tutkivaan toimi- 
kuntaan, ja todeta, ettei se voi tehdä rnitiin ennen kuin toimi- 
kniita on antanut mietintönsii. Mikali vallitseva koiniteakiy- 
täntö todella on sellainen, että kailiki iiudistiistoimenpiteet on 
jäädytettävä siksi ajaksi knin komitea toimii, eli usein vuosi- 
kausiksi, ei tämä liäytäntö ole kovin hyvä, ja se vaatisi u~idista- 
mista. Komitean asettamista käytetain Siioinessa varsiii usein 
keinona paastä eroon ki~isallisesta oiigelinasta; samalla se OLI 

kaiinis ele, jolla keräiaan pinnoja ja rauhoitetaan levottomat 
mielet. En nyt väitä - en ainakaan vieri - että naisten ase- 
maa tutl<iva toimikunta konluisi tähän sarjaan, mutta selvii oii 
että hallitus sen avulla vapantti itsensä pariksi vuodeksi eneni- 
miltä toimilta. En tiedii harkitsilco hallitiis komitean nitnittäini- 
sen aikoihin, mihin seil<lcoihin se olisi voinut jo siinä "7.1 1 iees- 
sa esiinerkiksi periaatteellisin kannanotoin vaikuttaa, mutta kos- 
ka komitealle ei annettu määräaikaa, <imi ei tuiin~i todennä- 
köiseltä. 

Eräs tällainen periaatteellinen kannanotto, joka tuskin tarvit- 
see kainalosaiivoikseen perinpohjaisia Icomiteatotkiinuksia, olisi 
voinut olla juuri syrjintää koskevan sopimuksen esitiiminen 
ratifioitavalcsi. Vai olisikohan niin, että hallitus on sittenkin 
vielä epävarma naisten syrjinnän oikeutuksesta? 

I<ansanrititamahallit~~I<set eivät mnnteiikaan ole liiemmälti 



vaivautiineet ottamaaii kantaa vähemmistökysymyksissä; tämä 
asenne ei varmaankaan ole ollut niille eduksi. Kannanottojen 
väisteleminen antaa vaikutelinan maailmankatsomuksellisesta 
haparoiiinista. 

Istuvasta komiteasta huolimatta Iiallituksilla olisi olliit rooli- 
kysymyksessä mahdollisuus vaikiittaa esimerkiksi yleiseen mieli- 
piteeseen ja samalla myös välillisesti joidenkin virastojen toi- 
mintaan paljon suuremmassa maarin kuin oii tapahtunut. I<aik- 
ki toimet eivät sitä paitsi edellytä pitkillisiä tutkimuksia tai 
siurinvestointeja. Ammatinvalinnan ohjauksen ja oppikirjojen 
uudistaminen tuskin tulisi kovin kalliiksi, ei myöskaan huoleh- 
timinen siitä, että hinta- ja palkkaneuvostossa olisi eneinniiii 
kuin yksi nainen, koska aina puhutaan siitä että naiset ovat 
snurkul~ittajia. Olisiko ollut malidotonta löytaa yhtiiiii sopivaa 
naista keväalia 1968 pernstettouii 28-jäseniseen eläkejärjestel- 
mäkoiniteaan? 

Kaiisaiirintainalialhs pitää tärkeänä päätöstensä tiedottamis- 
ta kansalaisille: tätä tehtavaa hoitaa valtioneuvoston tiedotris- 
sihteeri. Sen sijaan alhaalta ylöspäiii tieto nayttaa lti~lkevan 
kankeasti ja sattuinanvaraisesti. Tosin kansanriritamalialliti~ltset 
ovat ottaneet tavakseen Iahettaa ministeriretkueita eri p~iolelie 
maata. Tästä huolimatta hallitus on aivan ilmeisesti inonieii 
tärkeiden, laajaa keskustelua herattäiieiden kysyinysten siiliteen 
varsin heikosti iiiformoitii. Toinen tiedotussihteeri ei nähtävästi 
olisi pahitteeksi. 

Naisten asemaa tutkiva toimiknnta on ilinoittanut aikovansa 
saada mietintönsä valmiilssi viioden loppuiin tneiinessä. Tulee 
olemaan rnielenlsiintoista nähdä ryhtyykö hallitus mietinnön 
pohjalta toimenpiteisiin, ja jos ryhtyy niin mihin, vai siirre- 
taanku asia sievästi monien muiden mietintöjen tapaan hyllylle. 

Puolueet 

iiolinaniieii hidasliiltkeiseii valtakoiieistoii mnodostavat po- 
liittiset piiolueet. Piiolueet ovat jättäneet roolikysymykset nais- 
jarjestöjensa huomaan, mika kaytännössä merkitsee sitä että ti- 
lanne on melkein sama kuin esimerkiksi kymiiienen tai kaksi- 



kymmenfa vi~otta sitten. Vasta kiin ongelmat ja kannanotot 
tuodaan eri puoluetasoilla riittävän näkyvästi ja riittävän usein 
esiin, vaikkapa jonkinlaisen tietoisen kampanjan miiodossa, ne 
voidaan p~ioliieen jäsen- ja kannattajakunnan keskuudessa 
omaksua ideologisiksi ja toiminnallisiksi tavoitteiksi muiden 
kysymysten rinnalla. Tamä koskee ennen kaikkea vasemmisto- 
puolueita joita perinteellisesti on pidetty sukupuolten tasa- 
arvoisiiuspyrkin~ysten esitaistelijoina. Valitettavasti eivät Paasio, 
Simonen ja Alenius vaikiita yhtä innostuneilta asiasta kuin ai- 
koinaan Bebel tai Sirola. 

Rampanja-ajatus ei ole niinkaan epämielekäs kiin muiste- 
taan, että yli piiolet aanestäjäkunnasta on naisia, ja että suiiri 
osa näistä edelleenkin järkkymättömasti aanesfaa miehiä. Piio- 
i~ieiden ei ainakaan kiivittelisi menettävän siinä, että ne vaih- 
teeksi myös iniesvoiinin esimerkiksi kiiiinallisvaaleissa ajaisi- 
vat molempien sukupuolten asiaa. 

Iiun nyt oli I<aynyt selväksi että kaikki vasernmistopuolueet 
kannattavat ra~iliai~on~aista siirtymistä sosialismiin, oli kiimmai- 
lista miten vahao huomiota iiiideti piirissä kiinnitetään kasva- 
tiil<sen inerliitykseen sosialistisen ihmisen luomisessa. Esiiner- 
kiksi SICUL:n äskettäin järjestämässä kaksipäiväisessä porvaril- 
lisen hegemonian seminaarissa kasiteltiin khes  kaikkia muita 
mahdollisia aiheita paitsi perheinstitiiiitiota, sul<upuolirooleja 
ja kasvatusta. Riiotsalainen kirjailija Göran Palm on puolestaan 
arvioinut näinä kysymykset niin tärkeiksi, että on oinistaiiut 
niille iahes puolet kuul~iisasta kirjastaan Iiidoktrineringen i 
Sverige. (Palm osallistiii muuten Havannassa pidetyssä kultt~iu- 
rikonferenssissa jiiuri naisten asemaa kisittelevän ryhmän työ- 
hön.) 

Vasemmiston soisi todellakiii tarkistavan kasvat~istavoitteeii- 
sa: halutaanko tiilevat sukopolvet kasvattaa yhteistyökykyisik- 
si, solidaarisiksi ihiiiisilisi, vai darwinistiseen kilpailuyhteiskun- . ~ 

tazn sovelt~iviksi eristäytyjiksi. Ei ole sattuma, eikä liioin vain 
miellyttävä huomaavaisiiudenosoitiis naisille, että sosialisrisissa 
maissa lasteii päivähoito yleensä on eriiioinaisen liyviii järjes- 
tetty ja että USA:ssa lasten päivälioitopaikkoja ei ole jiiuri 
iiiineksikaan. 



Teinilehdessä alkanut keskiistelii kasvatuskysymyksistä - Ia- 
hinna A. S. Neillin Summerhill-l<ouiun hengess'a - oli syksyn 
mittaan vilkastiinut ja tuottanut myös konkreettisia toimenpi- 
teifi. Teiniliiton aloitteesta perustettiin Nuorison tiedotiiskes- 
lius, Ylioppilasteatteri paatti omistaa syksyn toimintansa kasva- 
t~iskokeiluille ja Steiner-koulun tiloissa aloittavaii Kriittisen 
korkeakoulun puitteissa tiitkii eräs työryhmä perheinstituutiota. 
I<asvatus s~ikupuolirooieiliiii on osa kasvatiista, ja sukupiioli oli 
olennaisen tärkeä iniiiittiija ihmissiihteita ja käyttäytymistä tut- 
kittaessa; siksi olisi vahinko jos ne jäisivät em. ryhmien toimin- 
nan ulkopuolelle. Yhdistys 9:ssä on jo usean vuoden ajan toi- 
miniit työryhmia, joiden tuloksia kannattaisi käyttää hyväksi. 

ICosli-a tämä artikkeli jo periiiittamattomasti miiistiittaa kiel- 
teisessi hengessä laadittua joiilupukiii toivoinuslistaa, otettakoon 
lopiiksi myös mukaan intellektiieilit: lehtimiehet, kirjailijat, 
kiiittiiuripoliitikot yin. vaikuttajaryhmät ja -yksilöt. "Miehiset 
romaanikirjailijat ovat usein suistiiiieet yhteen ja samaan syn- 
tiin. He ovat kuvanneet miestä ja kayttaneet naista v.i' , in rea- 
genssina, vasta-aineena, jonka taustaa vasten miesten tunteet ja 
ajatukset paasevät näkyviin ja piihkeavat ilmoille. Tavallisesti 
tämä on ollut se~ira~ista riittärnättöinästi einpaattisesra suhtaiitii- 
misesta . . .", kirjoitti Matti Paavilainen eraassa kirjallisuusarvos- 
telussaan (HS 1. 9. 68). Ilmeisesti juuri eläytymiskyvyn piiu 
te on eräiinä syynä siihen, että roolien tasavertaistaiiiispyrkimys 
oli Siiornessa toistaiseksi saavuttanut vastakaikua vain varsin 
pienessä älymystöpiirissä. Koiiludemokratiapamfierti, Jyvasky- 
Iän ideologiaseminaari ja riiotsalaisen kiiltti~~irilehden Ord och 
Bildin Suomenniimero (joka paaasiassa toimitettiin Suomesta 
kisin) ovat esimerkkejä yhteyksistä, joissa roolikysymys on ai- 
heettomasti iiiiohdettii. Tiliä en suinkaan tarkoita sitä, että roo- 
likysymykseile olisi aina ja kaikkialla annettava etusija, vaan 
että sul<~ipuoliroolit nähtäisiin analyyttisenä välineenä, jonka 
aviilla yhteiskiinnaliista todellisiiiitta voidaan tarkemmin ja vi- 
vahteikkaammin Inivata. 



T E R T T U  N U P P O N E N  

Puolueohjelmat ja sukupuoliroolit 

Suki~puoiiroolit aiheuttavat laajoja yhteislrunnallisia ongelmia. 
Yiiteisk~~nnallisten ongelmien ratkaisuun tarvitaan poliittisia 
paitöksiä, joista Snomessa hiioiehtivat enimmäkseen puolueet. 
Niinpä puolueilla on valta paättai myös uiidisti~ksista, jotka 
joko säilyttävät tai hivittävät nykyisen sukupi~oliroolijaoii ja 
sen se~iraaiiiukset. Puolueisiin siis on syytä suunnata toimenpi- 
devaatiinuksia ja kritiikkia. Per~isteiksi tarvitaan tietoa siitä, 
nlillaineii on puolueiden käsitys naisen ja miehen telitavisti 
suoinalnisessa yhteiskiinnassa, millaineii oli piiolueiden nais- 
kasitys ja minkä asioiden yhteydessä puolueiden kannat tule- 
vat j~ilki. Nirnä käsitykset ilinenevat muun miiassa piiol~ieoli- 
jelmista, silla niissä on jiilkistettu puol~ieiden tavoitteet, arvot 
ja paainaariiii johtavat keinot. 

Tarkastelen puolueiden suk~~piioliroolipolitiil<kaa viioniia 
1967 voimassa olleiden piiolueohjelmieii perusteella. Lisäksi se- 
lostan lyhyesti historiallistaliin kehitystä, naisasian osuutta Si~o- 
iilen kaikissa painetuissa piioiueolijelmissa. I<olmanneksi ha- 
vainnollistan parin vuoden 1967 valtiopäivilli käsitellyn asian 
avulla sifa, miteii piiolueiden sul~tipi~oliroolikisitykset sävyttä- 
vät kaytännön politiikkaa. 

Edmund Dahlström erottaa suki~p~iolirooli-ideologioiden kol- 
me suuntaa, jotka sopivat Siiomenliin p~~ol~~eohje imien tarkas- 
teluun. Tosin ryhinitys roolikonservatiiveihin, maltillisiin ja 
rooliradikaaleihiii ei täysin vastaa puoliieiden yleisideologista 
jakautiimista (vrt. Borg 1964). Siikiipuolten asemaan liittyvien 
keskeisten käsitteiden puolesta taas ohjelmat ovat joko perhe- 
keskeisia, naisyksiiön kannalta ongelmaa kisitteleviä tai siikii- 
piioliroolieti poistajia. Konservatiivisen ideologian miikaan 
naisen oikea paikka on kotona lapsia hoitamassa. Ainmattinra 
tai jtilkiset tehtävät eivät I<iiulu Linelle, nainen tarvitsee mie- 
hen tiirvaa. Viioden 1967 olijelmien perusteella mikiän maam- 
me puol~ie ei ole varsinainen snknpuolirooiilionservatiivi. Sifa- 



kin ~iseampi puolue on maltillisella linjalla. Naisen on hyvä 
hankkia aminattikoulutus aviomiehen inenettäinisen tai nai- 
mattomaksi jäämisen varalta. Hänellä on kaksi roolia, äidin ja 
aiisi~t~öntekijän. Yhteiskunnan velvollisiius on auttaa Kanta 
Iloitamaan osansa niin että perheen asiat pysyvät: järjestyksessä. 
- Porvarilliset piiolueer kansallisesta kokoomiiksesta Suomen 
maaseudiin puoliieeseen ovat maltillisia ja samalla perliekes- 
ke: zsia, ... perheen merkitystä ko~ostavia. Maltillisiin kunluvat yksi- 

lön oikeuksia, naisasiaa, ajavat vasemmistopiiolueetkin, niinit- 
täin Suomen Sosialidemokraattineii piioliie, Työvien ja Pien- 
viljelijäiii Sosialidemokraattinen Liitto ja Siiomen Kommonis- 
tinen puolue. Snomen Kansan Demokraattinen Liitto noudattaa 
yksinään radikaalia ideologiaa eli sanoo pyrkivänsä siihen, että 
miehetkin saisivat valita kotiin jäämisen ja ansiotyön välilli. 
Yhteisra Suomen puoliieille 011 sosiaalipoliittisten iindistusten 
ehdottaminen riippumatta yleisideologiasta, joka kuitenkin rat- 
kaisee, minka asioiden yhteydessä naisen asemaa tai sukiipuol- 
teii tasa-arvoisuutta käsitelläin. Vaikka kaikki puolueet vaati- 
vat parannuksia naisen asemaan, kaikki eivät esitii sukiipiioiten 
väiiseii tasa-arvoisuuden periaatetta. 

Mnltilliret povva~it: pelhe on yhteishunlznn, 
nainen pelheen ~yda+~ 

Rooli-ideologialtaan maltillisteiikin puolueiden kasitykset eroa- 
vat jonkin verran toisistaan. Konservatiiveja tavoitteita muis- 
turtavac eniten maaseudun puolueen ja kansallisen kokoomuk- 
sen ihanteet: "Kori kasvattajana: Hyvä koti on paras paikka 
hyvien eiarnäntapojen liasvattamisessa . . . Perheenäitien asemaa 
on helpotettava. Lasten kehityksen kannalta on tarkeaa, että 
äidit saisivat omista~itua inahdoliisimman paljon kodille ja lap- 
sille. Olisi selvitetriivä, voitaisiinko ns. äidinpalkkaa jossakin 
muodossa maksamalla paista siihen, että äideilli olisi mahdolli- 
suiis pysyä nykyistä enemmän kotona hakeiitumarta ~ilkopuoli- 
siin työpaiklcoihin" (IColcoomus 1967). Suomen pientalonpoi- 
kien piiolueen, nykyisen maaseiidiin puolueen v. 1759 laadi- 
tissa ohjelmassa halutaan toki tasa-arvoisuutta: "Pakottavista 



syistä kodin iilkopuolella kodin työta sliorittava nainen on 
s:iatettava tasa-arvoiseen asemaan miesten kanssa." Piiolue eli- 
dottaa kuten kokoomiiskin äidinpalkkaa. Piioliieohjeiman iaxl- 
suinat naisen asemasta ovat täynnä mystiikkaa ja agraarin ela- 
mäiimuodon iliailua: ". . .puolueemme katsoo, etta jokaisella on 
oikeus ihmisarvoon ja siiinaultselliseen äidinraltltaoreen, että 
jokaisella on oikeus kotiin ja ti~rvattnitn toimeeiitiiloon . . . 
eri5 kaikki uhraukset nuorisomme ja äitien liyvaksi terveyden- 
hoidosta atnmattikoulut~ikseen saakka on parhainta talo~idelli- 
suutta ja kansallista itsepuolustista.. . naisen Itoossapitavä ase- 
nia perheen sydätnenä on yliteiskunnassa tiinniistettava . . ." 

Liberaalisen kansanpuoliieen mielesti "erityisesti perlieen- 
äitien s~iiiriarvoiselle ja vailtealle työlle on annettava tukea ja 
tunnust~ista" (yleisohjelma). Ohjelmasta ei selviä, millaista 
perheenäidille annettavan tuen pitäisi olla. Mahdollisesti kaikki 
olijeln~assa esitetyt liberaalien iiyvät tavoitteet ovat tiilkittavis- 
sa tieksi, mutta ohjeimesta piiutt~iu ainakin radikaalin ideolo- 
gian kannalta ratkaiseva yliteiskunnan apu, esimerkiksi päivä- 
kotien lisäiiminen ja valvonta. Ruotsalainen kansanpuol~ie on 
konkreettisempi: "Perhepolitiikan tehtävänä on luoda iili<oiset 
edellytykset kotieiimälle, jolloin myös perheenemäntien taloii- 
delliset ja sosiaaliset edut seka eläketurvan tarve on otettava 
hiiomiooii . . ." RICP tarkastelee naisen asetilaa työvoimapoliitti- 
selta kannalta. Se ei piiliii perheennideistä, sen ohjelmassa 
vaailitaan samaa palkkaa samasta työsta ja tnolemmille sukii- 
puolille samoja sijoitt~iinisen ja ylenemisen mahdollisriiiksia. 
Ainoana porvarillisena puolueeiia se ehdottaa päiväliotieii, las- 
tenseimien ja leikkikoulujen perustarnista. Vastaavanlaiselta to- 
sin näyttaa Iiolioorn~iksen ehdotiis, etii aviopuolisoiden yhteis- 
verot~is tehtäisiin vapaaehtoiseksi. Vaikiittimena ei silti tarvitse 
olla sen, että kokoomus haluaisi naisen paasevän riippumatto- 
maksi miehestään, vaan se voi olla puolneen yleinen vasten. 
mielisyys valtion harjoittamaa yksityisten henkilöiden kontrol- 
lointia, mm. verotusta, kohtaan. 

Maltilliset porvarispnolneet vaativat yleistä tasa-arvois~iutta. 
"Maassa on säilytettävä sekä lait että kansalaisten vapaudet ja 
tasa-arvoisuus kunniassa.. ." (Kokoomus 1967). Todellakin 



söiiytettiuä, aktiivinen tasa-arvoisuuteen pyrkiminenhan johtaa 
toimenpiteisiin siikupoolten tasa-arvoistamiseksi. I<okoomiis, li- 
beraalinen kansanpuolue sen paremmin kiiiti ruotsalainen Iran- 
sanpuoluekaan eivät vaadi suoranaista naisen ja miehen tasa- 
arvoisi~i~tta. Nainen kelpaa niiden puolueohjelmiin perheen 
hyvinvointia parantavien sosiaalipoliittisten uudistusten yhtey- 
dessä. Perheelle on tärkeää, että perheenemännän suuriarvoista 
työtä arvostetaan, äkäinen äiti ja Itiukkiiinen vaimohan pilaa 
kodin koko tiinnelman. Naisykiiiö?~ asema ei h~iolestiita. Ny- 
kyisestä tilanteesta, naisten korkeista koulutusprosenteista ja 
villd<aasta osailistuinisesta kodin ulkopiioliseen työhöii johtiiii, 
ettei aivan konservatiivi ideologia Si~omessa menesty. Kuten 
jo hiiomattiin, ihanteita ei puolueilta silti piiutu. I<iintoisaa 
olisi tietaa, millä keinoin maase~idun puolue ailioisi ajaa työ- 
markkinoilta pois ne naiset, joilla ei ole työhön "pakottavia 
syitä". Tulisiko iiaiseii tiintemasta työnilosta rikos? Maltillisia 
ei asliarr~ita se, että miehet ja naiset monessa siihteessa karsi- 
noidaan, vaan se, että perheen asiat menevät sekaisin iiidin 
työssakäyiinin vuoksi. 

Porvarispiioiiieista vain kesltustapuolue tiinnustaa s~ikupuol- 
ten tasa-arvoisuusperiaatteen: "On toteutettava miesten ja nais- 
teii tasa-arvois~iiis sekä kaiisalaisteii yhdeiivertaisuiis lain edes- 
sä." Ohjelman inukaan samanarvoisesta työsiiorituksesta on mak- 
settava sama palkka, siis sukupuolten erilainen palkkaus oli 
korjattava. Toisessa, ennen viiodeii 1966 kansanedustajain vaa- 
leja laaditussa olijeiinassa ehdotetaan äidinpalkkaa ja nuorille 
naisille pakollista kansalaisltasvatuksen kiirssia. - Maltillisten 
mielestä on toimenpitein vaiti autettava naista hoitamaan äidin 
ja perheen lisäaiisioiden hankkijan roolit, jolloin siikiipriolten 
yliteiskiinnallisissa oikeiiksissa vallitsevat erot tasoittuvat. Ta- 
voitteena on erilnirziukiie~z tnra-arvoisuus: kun yhteiskunta aiit. 
taa ansioäitiä Iioitamaan kotinsa ja toisaalta korostaa kaikkien 
perheenäitien työn merkitystä, saadaan naiset keskenaan tasa- 
arvoisiksi. Sukupuolten välistä eriarvoisliiitta ei tunnusteta eika 
pideta pahana. Siikupi~olten erilaisuus katsotaan hyödylliseksi 
ja erilaisuuden kunnioittamisen katsotaan osoittavan tasa-arvoi- 
suuden vallitseinista. Vain asenneuiidistukset ovat tarpeen: ko- 



rostetaan isän aulitoriteetiii tärkeyttä lasten kasvatuksessa ja 
sosiaalipoliittisin uudisniksin autetaan naista olemaan todelli- 
nen äiti. 

Porvariston maltillisia läliirnpänä on vasemmistosta Työväen 
ja Pienviljelijäin Sosialidemoltraattinen Liitto. Ehdotukset 
iniiist~ittavat keslcustapuoli!eeii esittämiä. TPSL vaatii suliupuo- 
leeii perustivan syrjinnän poistamista ja naisille oikeutta ryli- 
tyä arnniatteiliiii, joiden ei voida osoittaa olevan heidän ter- 
veydelleen vaarallisia (ohjeliila 1967). TPSL:n Iahtökohtana 
ei ole perhe kuten keskustapuolueella, vaan tarkoitiilisena on 
mm. äidinpal1i:in avulla lisätä ja varmistaa naisyksilön oikeiik- 
sia työntekijänä ja perheenäitinä. TPSL:n kannattajista inel- 
koinen osa on työläisnaisia, joilla taloudellisista syistä ei ole 
iiiahdollisiiiitta valita aiisiotyöii ja kodinhoidoii välillä. Ohjel- 
man vaatiinus on tulkittavissa haluksi antaa heille sainanlai- 
neii oikeiis kuin ylempien sosiaalirylirnien naisille jaidä Ico- 
tiin lapsia hoitarniaii. 

Aidinpalkkaa ehdotti myös kokooin~is. Sen l'ahtöliolita on 
toinen kiiiii TPSL:n. ISokoomuksen, "koko kansan piiolueen", 
kannattajat ovat suureksi osaksi keskiluokkaa, jonka naisilla 
on muita parerninat tnahdollisuiidet valita ansiotyö tai kodin- 
hoito. ISotivaimo- ja äitiysihanteen täyttävät vain naiset, jotka 
sosiaalisesti ja raloudellisesti turvat~~n asemansa ansiosta voivat 
hoitaa itse lapsensa. Ne, joiden asiat ovat inuutenkin liyvin, 
saavat vieri äidintel~tävänsä täyttämisestä kiitosta, kun taas iiii- 
tä naisia, joilla on jo ennestään huolia, pian syytetain tiaisen 
perimmäisten velvollisuuksien laiminlyömisestä. Toisaalta tasa- 
arvoisiiutta korostavien aktiivisuusvaatimuksetliin tuottavat työ- 
liis- ja toin~ilienkilönaisilie hiiolta, kun he eivät ennätä yhteis- 
kiiniialliseen toimintaan eivätk'a nauti työstiin - heilleliäii 
jäävät vain hiionosti palkatut työt, joita ei tarjota mieliille. 
Naisia ei saada edes keskenaan tasa-arvoisiksi korostamalla ko- 
tiiiditi arvoa, jos kotiaidit ovat liyvin toitneent~ilevia, mutta 



ansioäidit vastaavasti kärsivät oman sosiaaliryhmänsä rasitteista. 
Ristiriitaiset ihanteet lisaavät sosiaalista eriarvoisuutta ja etaan- 
nyttävät ilimisryhmiä toisistaan. 

Sosialidemoltraattinen piiolue ja Suomen I<ommunistinen 
Puoliie ovat perinteisen naisasian linjalla. Sitä voi sanoa myös 
maltilliseksi ideologiaksi, jossa on vasemmistolaisia painotuksia. 
TPSLoon verrattuna puolueideii kannanotot ovat hieman ha- 
märiä. Viiodelta 1952 peräisin olevassa ohjelmassa SDP ei 
puhu mitään naisen asemasta, mutta taioi~spoliittisessa ja so- 
siaalipoliittisessa ohjelmassa (1963) esitetaao runsaasti naisen 
asemaa parantavia ehdotuksia. "Vuosikymnleniä vireilla olliir 
naisten ja miesten samapalkkais~ius on vihdoin kaytännössa 
toteutettava. Samapalkkaisuuden toteiittamiseen liittyy kiinteäs- 
ti työpaikoilla ja ainniatinharjoittamisen yhteydessä tapahtnvan 
syrjinnän estäminen.. . Työntekijaa ei saa irtisanoa avioliiton 
solmimisen tai raskaudentilan takia.. ." Vanhojen työväenpuo- 
lueiden peruja lienee sekin, että kumpikin sosiaiidemoltraatti- 
nen puolue huolehtii äitien terveydestä ja lasten kehitysmali- 
dollisuuksista. 

Suomen I<oinmunistinen Puolue näyttää Iahteneen SDPn lin- 
joille v. 1967 iaaditussa olijelmaiuonnoksessa. Siini ei ole min- 
käänlaisia suki~puolten tasa-arvoistamisvaatimuksia. Voimassa 
on kuitenkin vuoden 1957 ohjelma, joka haliiaa naisille lisaa 
oikeuksia, on siis iiaisasian ajaja: "Naisten ja nuorten työläis- 
ten erikoissiiojeliia on kehitettavä ja samasta työstä on taattava 
kaikille sama palkka ja mniit edut. On turvattava naisten tasa- 
vertaiset mahdollisiiudet saada ltouliit~~sta ja yletä ammatissaan." 
Tärkeai on, että ohjelmassa vaaditaan mahdollisuuksia. Oikeu- 
det ja mal~doll is~~~ider eivät riitä, jos pyritään sukiipiioliroolien 
hävittämiseen. Mutta se ei olekaan SDPn eikä SKPn paa- 
määrä - niiden ohjelmat eivät ehdota esim. lasten päivähoito- 
järjestelmiä. P~iolueet eivät ole ilmeisesti harkinneet naisten 
edellytyksia ja haltija käyttää piioliieiden avulla hankittuja oi- 
keuksia. Ylenemisen ja korkean koulut~iksen voi lainsaidäntö 
turvata, mutta sukupiioliroolien murtainiseksi piiolneidenkin on 
toimittava aktiivisesti. Jos naisilla on hyviä inahdollisui~ksia, 
mutta ei haliia uran luomiseen, oikeuksien harvoja käyttäjiä 



pian pideiäan poikkeuksellisen mask~iliinisiiia ja erityisen epa- 
naisellisina. 

Maltillinen sukup~iolirooli-ideoiogia ei ole positiivinen mui- 
den knin kohtnuden ystävien, kesltitietä ratkaisujensa kriteeri- 
nä pitivien mielestä. Vaikuttaa silta, ettei Suomessa kiyty srikii- 
puolirooiikesltustelu ole yltänyt puolueohjelmien laatijoiden 
kunl~iviin. Maltillisteti uusimmissakaan ohjelmissa ei edes vas- 
tcisteta radikaalia vaihtoehtoa naisen kal<soisroolille, sitä etia 
myös miehellä olisi kaksi roolia. Omia ltasityksia on senräan 
tarpeen lujittaa puolueen yleisideologiaa noiidattaviii ratkaistiin, 
joiden kiivitellaan tekevän Snornen naisen aseman entista pa- 
remmaksi. I<okooinus haluaa yhteisverotuksen tekemistä vapaa- 
ehtoiseksi, SDP samapalkkais~~ntta. Lumeliberaaliiitetlszi vuoksi 
inaltiliinen ideologia on niin naisille kuin miehillekin vasral- 
linen. Naimaton nainen on joka tapaul<sessa toisen luokan 
kansalainen, miehen töihin opetettu vanhapoil<a taas karsii ai- 
van kaytannöllisista syistä vaimon puutteesta. Kuii I<otiasioita 
pidetaan naisen elätilälle keskeisinä, ei anneta hänelle varaiik- 
settomia mahdollisuuksia edisty'a ammattiuralla. Työnantajille 
naiset naisina ovat marginaalijoukkoa, joka siikuprioleiisa iah- 
den ei pysty syventymään työhön yhtä hyvin koin miehet. 
Hyödyksi naiset ovat työvoimapulan vallitessa, palkkainenoista 
tingittaessä, PR-toiiniiinassa ja miehisen työympäristön pirista- 
misessi. 

Ainoa radikaali puolueohjelma oli SKDLlla (1967). "Ny- 
kyaikana hyviksytään jo yleisesti periaatteessa ajatus imisen ja 
mielien tasa-arvoisuudesta, mutta sen tote~ittamista kiytännössä 
jarruttavat yhteiskunnalliset olosiihteet seka vanhat ajatustottii- 
muliset ja roolieniiakkoliiiilot. Naisella ja miehella tulee olla 
yiitäläinen oikeus ja mahdoiiisuus omistaut~ia sekä työlleen että 
perheelleen" (kappaleesta Mies ja nainen, yleisjaksosta Sosiaa- 
lisen oikeudenmukaisiiuden yhteiskuntaan). SKDLii inielipi- 
teet in~iisnittavat Yhdistys 9:n ideologiaa, li-ansandeinokraatti- 



sesti vain paiiiotetaan yhteiskunnallisten toimenpiteiden oi- 
keutta ja tehoa. "Rooliennakkoluulojen murtaniinen ja jaike- 
vän perliesui~nnitteluii yleistäminen edellyrtää julkisen valist~is- 
ja tiedotustoiminiian lisaiinistä. Tissä mielessä teliostetaan eri- 
tyisesti koul~ilaitoksen ja yhteisl<unnan valvonnassa olevien tie- 
dotnsviilineideii osliurta.. . Demokratiaa voidaan toteutraa lap- 
senkin kohdalla ottamalla liuomioon hineii fyysiset ja psyykki- 
set tarpeensa ja antaiilalia liänelle mahdollisimmaii hyvät Icasvu- 
olosuhteet. Lapsi tarvitsee seka isan että äidin Ialieisyyrtä kas- 
vaakseen tasapainoiseksi yksilöl<si." 

SICUL ei ole kuiteiikaaii ainoa poliittinen rylimittymi, joka 
ohjelmassaaii tunniistaritiiu radikaalin sukiipuoiirooli-ideologian 
kannattajalisi. Seii jasenjärjestö, Siiomen Naisten Demokraatti- 
iieii Liirro, on laatinrit v. 1967 luonnoksen "Nainen, mies, de- 
mokratia" suliupriolirooleja kisittelevaksi ohjelmaksi (hyvaksyt- 
tiili kesäko~issa 1968). SNDI. liiottaa kansaiidemoluaartieii ta- 
paan siibeii, että sukupuoliroolien inurtamiseen tarvittavaa 
aseiiteenrnmitosta eiiistavät yliteiiiiiskoulti, työpailikade~iiokratia, 
viisipiiviinen työviikl<o ja tieteellinen tritkimustyökin, joka voi 
liiton mielesrä antaa uudistustyölle suoranaisia suuntaviivoja, 
ohjeita mitä pitiiisi tebdi. Ratkaisu löytyy siis SNDLii olijel- 
tnan rnuI<aan millin muassa puoliieeii inieiestä keskeisten insti- 
tiiutioideii avulla. Mutta miten asenteet rnuutruisivar tasa-ar. 
voisuiidelle yst~vällisilisi esiinerli-iksi viisipiivaisen työviikon 
ansiosta? Elleivär asenteet iniiutu, lauaiitai oii ansioäidille koti- 
töiden hoitopäivä, ja sunnuiitaina perhe odottaa entista parein- 
paa äidin tekemiä ruokaa. 

Svenska Ungdomin, morsalaisen kansaiipuoliieen niiorisojär- 
jestön, perliepoliittiiien ohjelma Diii familj och samhället (Per- 
heesi ja yhteisl<unta) vahvistetriin kesäkuussa 1967. Vaikka 
seka SNDLn että S u n  olijelmat ovat rooliradikaaleja, perus- 
tana olevan poliirrisen ideologian piiolesta ne eroavat toisistaaii. 
SU laati I>e~hepoliittisen ohjelman, ruotsalaisen kansanpuo- 
lueen mielestähän perhe on yliteiskiinnan perusyksikkö. SNDL 
taas otsikoi ohjelmansa yksilökohtaisesti, nainelz, mies, ja mu- 
kaan on otettu SI<DLlle kallis järjesteimä demokratia. Hyvin 
monet S u n  olijeltnan esittämät epäkohdat ovat samoja kuin 



Yhdistys 9:n juridisen työryhmän raportissa esitetyt. Vaatiiiins-. 
ten kriteerinä on yksilön viihtyvyys perheessä. IClimpikin oli- 
jelma vaatii lasten päivihoidon järjestämistä koiitien ja valtion 
toimenpitein seka palvelritaloja tai palveliialiieita. Perhepolitii- 
kassa saa S u n  ohjelman mukaan ko~ilu tärkeäii tehtävän, SU 
suosittaa lastentarhoja, I<oiiludemokratiaa yleisen deinokraatti- 
sen ajattelutavan laajentamiseksi, seksuaaliopet~ista, malidolli- 
suiitta valita koiiliiaineet riippumatta suliupuolesta, perhetaloli- 
den ja -0ikeiiden opetuksen yhdistäinistä kaiisalaistaito-oppiai- 
meseen, vanhempain iieiivonnaii järjestämistä per~~skoulun yh- 
teyteen ja psyl<oiogiii, psykiatrin sekä sosiaalil<iiraattoriii virko- 
jen periistamista. S u n  asevelvollisuiisohjelrnassa (Detnokra- 
tisera försvaret 1967) noudatetaan myös siikupiioliroolien pois- 
tamisen periaatetta: "S~ikupoolten vilisen tasa.arvoisuusperi- 
aatteen perristeella naisilleliin kiiiiliiisi asevelvollisuus. , . CU 
on sitä mieltä, että snkiipuolteii vilineii tasa-arvois~~iis saavu- 
tetaan korvaamalla asepalvelun aiiie~ittama tnlojen menetys 
iiiiehille paremminkin kuin naisten asevelvollisuuden tai työ- 
palvelun av~illa." C~iositiil<sensa SU antaa l'ihinnä työvoimapo- 
liittisin perustein: naiset voivat sodan aikana huolehtia, ettei 
maan taiouseiamä pyialidy. SUri niielestä väestönsuojeliiasioi- 
dcn opettamista naisille on tehostettava. 

Mielenkiintoista on, että radikaalit löytyvät sekä porvaris- 
että vasemmistopiiolueista. Sun,  SI<DLn ja SNDLn ohjel- 
mat osoittavat, ettei radikaalin sukiipiiolirooli-ideologiaii yhdis- 
täminen periaatteessa millaisiin poliittisiin ideologioiliin tahan- 
sa ole mahdotonta. Sitä ei pysty selittäinään r~iotsaiaisen kan. 
sari~~t~olueeii yleisiiberaaliiis eika SKDLn I<ansanrintamaluon- 
ne. Tiintliu siltä, että vain aivan konservatiivi ja dosniaattinen 
puoliieideoiogia pystyy torj~irnaan radikaalin siil<iipuolirooliajat- 
teliin. Vaikka perhettä pidettäisiinkin yhteiskunnan perusyksik- 
köna, kotiaidin ei silti tarvitse olla ihanne. Porvarilliset puo- 
Ineet voivat ohjelinissaankin korosrsa perheen merkitystä koko 
kansalle ja sanialla toimia aktiivisesti sukup~ioliroolien poista- 
miseksi. Tekee mieli viittaa, että niin on pakko telidiliin, 
jos puoliieet todella haliiavat perheenjäsenten viihtyvän ja on- 
nen pysyvän kotona. 



SDP vaatii kaikkien rajoitustcn poistamista, jatka asettavat naisen 
yleis- tai yksityisoikcudellisessa sulitecssa ala-arvoiscmpaan ase- 
maan kuin miehen (SDPn Forssan ohjelma 1903). 

Naisasia: Lainsäiidannön kautta on nainen, niin naitu kuin 
naimaton asetettava täyiiellisecn tasa-arvoon miehen kanssa (Maa- 
laisliiton ohjelma 1921). 

Nykypäivän piiolueet esittävät tasa-arvoisu~isvaatimuksensa 
toisin kuin einansipaation alkuajan piiolueet. Nyt puoliieet 
noiidattavat ohjelmissaan alistusperiaatetta: tekstissä ei ole eril- 
lisia kappaleita "naisen asema", "naisen ja miehen yhdenvertai- 
siiiis", jotka olivat vuosisadan alussa aivan tavallisia. Puolue- 
ohjelmien teksti jaetaan aihepiirieli eika parannusta kaipaa- 
vien epäkohtien iilukaan. Maltilliset käsittelevät naisen asemaa 
kiiteii perhetiakin sosiaalipoliittisissa jaksoissa. Malidollisesri 
esitysr;rvan rnuutos liittyy Suomen puolue-elämän yleiseen ke- 
hitykseen: hyvinvointi-ideologia, sosiaalipolitiikan l<orostami- 
nen on tunniisomaista puolueille. Koska perheenäidin ja var- 
sinkin kotiäidin oletetaan vastaavan koko perheen hyvinvoin- 
nista, on I~ionnollista, että hänen olonsa joiituvar koko kansan 
kehityksesta iiuolehtivieii poliitilckojen pohdittaviksi. Myös yh- 
teiskunnan politisoitumisen eli kaikkien puolueiden vaikutus- 
vallan kannalta naisen asemasta ja perheenäidin merkityksestä 
esitettyjen lausumien liittäminen sosiaalipoliitrisjiiii ehdotiilcsiin 
on tarl<oitiiksenmukaista. Saadaan ailcaan vail<utelma, etta aina- 
kin muutainissa asioissa Suomen riitaiset puolueet puhaltavat 
yhteen hiileen. Naimisissa olevat naiset ovat piioluetaktisesti 
ednllinen väestönosa - heitä on paljon, he ohjaavat kulutusta, 
he välittävät arvoja ja ihanteita uudelle sukupolvelle. Erillis- 
periaatetta noudattaa nykyisistä puolueisra puhtaasti vain SKDL 
miitta myös maasendun pnolueella on erillinen naisen asemaa 
käsittelevä kappale. 

K~iiisikymrnenliivulle asti puoliieet ovat olleet uskollisia viio- 
sisadan alun perinteelle: niin porvarit knin sosialistitkin vaati- 
vat sukiip~iolten tasa-arvoisuutta. Naisen asema näyttää olleeti 
vnosina 1900-1940 yhtä kiitollinen ja yleinen aihe kuin kiel- 



tolaki. Suomen ensimmäinen piioliieohjelma noudattaa kuten 
nykyiset alist~isperiaatetta, mahdollisesti liberaalisten aatteiden 
innoittamina ajettiin naisasiaakin: ". . . naisen oikens tieteelli- 
sen sivistykseii saantiin on hellästi li~iomioon otettava ja tyy- 
dytettävä niin kuin myös heidän oikeutensa pais:ä moneen 
julkiseen työtoirneen käsiksi pitää olla velvollisesti myönnetty- 
iia" (Liberaalisen puolueen ohjelma 1880). Selvin erillisperi- 
aatteen aikakausi on s~iomalaisen piiolueen ja katisallisen edis- 
tyspiiolueeii piiolueohjelinien ilrnestyinisen välillä vuosina 
1906--1939. 

Toisen maailmansodan jälkeen koti ja perhe ovat tilleec 
porvarillisten ohjelmiin naisasiain sijaan. Maalaisliiton ohjel- 
massa v. 1944 ori kohta Koti on yhteiskunnan sydan. Tosin jo 
isinmaallisen kaiisan!iilcl<eeii puoli~eohjelmassa 1932 esiintyi ot- 
sikko Perhe-elämän e<lellytyl<ser on turvattava. Neljäl<yin~nentä- 
luvulta lähtieii alkoivat varsinkin porvarispuolueet liittaa rait- 
tiuskysyrnykset perhe- ja kotiasioihin. Kieltolaiii kumoaminen 
teki raittiudesta ylcsityisasian, mutta selvimmin muutos näkyy 
vasta sodanjälkeisissä ohjelmissa. Yhteiskuntaa piti suojella ai- 
koholilta perheessä tapalit~ivan kasvatustyön ja kodin hengen 
aviilla. Raittiustyössä niin kiiin muussakin tapakasvat~iksessa 
naisen perlieenernäntana oletettiin löytavän paikkansa kodissa. 

Ennen sotia vasemmisto kiinnitti naisten työoloihin ja so- 
siaalisiin oiIteul<siin enemmän hiiomiota kuin porvarit. Sotien 
jail<een vasemmistop~ioliieiden keskeiset kasitteet eivät ole 
muuttuneet yhtä selvästi kuin porvarieii. Ohjelmialtin on il- 
mestynyt vähemmän, ja niiden uudistaminen on alkanut vasta 
kiiusilcyn~menliivun lopulla. I<äsitteet avioliitto, aviopuolisot, 
vanhemmat, yhteiskunta näyttävät olevaii vasetnmistolle mielui- 
sempia kuin "perhe" ja "koti". Silti puolueet vaativat yleeiisä 
saiiioja uudistuksia kiiiii porvarit. Samapalkkais~i~isperiaare on 
säilynyt vuonna 1906 laadinista Suomen Maalaisväestön Liiton 
ohjeliiiasta kiiiisikymrnenliiviille asti. Yhteisverotuksen poista- 
inista ja kiinnallisten seka työpaikkojen lastentarliojen perusta- 
mista esitti SKDL v. 1949 ohjelinassaan ensi kerran kaikkien 
puolueiden historiassa. I<uusikymmenluvun roolikeskustelu taas 
näkyy nykyisten radikaalien ohjelmista: vain SU, SKDL ja 
SNDL ehdottavat palveliitaloja ja palvelualueita. 

5 5  



Miten sitten s~ikupiiolirooli-ideologiat ilmenevät arkipäivän po- 
litiikassa? Suomen puolueet eivät yleensä esitä ohjelmissaan 
selvää ja järjesteiiiiillistä naisasia- tai tasa-arvoistamispolitiik- 
kaa. I<annanottojen epämääräisyys on etulcin - piiolueet eivät 
sido itseaan puol~~epoliittisesti toisarvoisiin ideologioihin. - 
Tarkastelen esimerkkeinä kolmea v:n 1967 valtiopäivillä esillä 
ollutta kysyinystä. 

Ryhmä, johon kiiiilui 1 2  keskustapuolueen, 4 kokocn~uksen. 
2 SDPn ja yksi 'TPSLn edustaja, jätti lakialoitteen: "Yliteis- 
kiiiinassz tapalit~inciden ja rapalit~ivieii miiutosren johdosta 
ovat maaseudolla toiiiiivat naiset joutuneet työsidonnaisiiureii- 
sa vuoksi iiiiii vaikeisiin olosiihteisiin, että sosiaalinen oikeii- 
deniiiukaisii~is vaatii toimenpiteitä. I<odinhoitoaviista annetun 
lain moma apu pitäisi saada käsittimaan kaikki kunnan kodit 
ja koskemaan niitäkin perheeiieinäntia, jotka kotitalouden lisäk- 
si hoitavat iiiyijskiri karjaa. Tiiapäisapiia on tiykyisin inalidoton 
saada. Tamän vuoksi kodinhoitajatoimen rinnalle olisi saman- 
arvoisena saatava erikoiskorilutettuja loinaemäntia." (Lak. al. 
n:o 52, l<aarloneii yin.) 

Talousvaliokunta ehdotti lakialoitteen liylkiimisti. Edus- 
kunnan taysistunnoissa käydyi,ssä keskusteinissa olivat oastak- 
kain inaaseutu ja kauprinki, tiiottajat ja kuluttajat. Aloite kaa- 
tui lähinnä vasemmiston ja oikeiston vastust~ikseen ainin 107- 
5 5 .  Vastiisrajien mielestä aloite ajoi vain yhden viestöryhman 
etuja; parannuksia voitaisiin saada aikaan ilman että erityinen 
maase~iduii I<odinlioitoapulaki olisi saidertävä. "Uuden lain ni- 
menä voisi olla laki I<untiailisesta karjanhoitoavusta", ansioäi- 
dillä on työpäivin jälkeen vielä kotityöikin, kuka niistä lomaa 
saa, väitettiin. 

I<eskiistap~ioleei Kerttu Saalasti käytti l<eskiistelun tiinnel- 
maa kiivaavan p~iheenvuoroii: "Tamä I<eskiistelu on erikoislaa- 
tuista, l<~!ii fabän ovat osallistuneet eduskunnan iiaisjäsenet var- 
sin liiiomattavasti. Miitta täytyy valittaa sitii, että eiiliiie ole 
löytäneet yhteistä linjaa sellaisessa asiassa, jossa on selvä epä- 
kohta yhteiskuiinassa havaittavissa." Ehkä osa ediisktinnan jä- 



senistä pitikin jiiiiri naisten yhteisesiiriryrilistä tehokkaana ja 
tarpeellisena. Ruotsalaisen kansanpuoliieen Ragnar Granvik 
puolusti aloitetta ja paheksui sitä, että siiuri osa vast~istajista 
oli naisia. "Naiset eiviir siis tahdo auttaa siedettävämpien olo- 
suhteiden liioinisessa sisarilleen t~iliansissa maaiaiskodeissa. Eli- 
dotan, että naiskansanediistajamme menisivät emäntien sijaisik- 
si yh?en kesän ajaksi, ehkäpä sitten käsitykset hiiikan sellceni- 
sivät." Paitsi lakiehdotukseii puolustajana Granvik riäyttää pa- 
heksiineen naisia myös mieskansaneiiustajana, ~ilkopiioliserin 
piioliiecttomana tarkkailijaiia. Mieskarlsanediistajat eivät ky- 
seisessa keskiistelussa tairitieet pitiia kotiavusta aniietiln lain 
rniiutosaloitetta tai siihen s isa l~vää  inaaseuduti emäntien on- 
gelrnaa omanaan, vakavana tai yhteisliunnallisena, inikäli pii- 
heeiiviiorojeii käyttämineii osoittaa vaikiittamishalua. iieitä to- 
ki oli aloitteen allekirjoittajina, inutui he osallistiiivat kesl<us. 
teliiun naisia passiivisemrnin. I<uiterlkin samassa istiinnossa 
olisi vuitii l<eskuste!la I<oko inaalaisväestön asemasta tai siitii, 
että metsätyöiäis-pienviljelijäviestö oli sukupuolesta riippu- 
matta liuoriossa asemassa. Tällainen raskasta työtä tekevä mies 
pääsee yleensä vain työttijmyyslomalle, hänen loiiialeireistään 
ei mikiän piiolue pidii lluolr~. 

Sosiaalideinokraattien 1-yyli Aallon mielestä "äitien työtaalc- 
kaa ei ratkaista enäii lähestiilkoonkaan lomaemänniliä, kotiavus- 
tajilla tai kodinhoitajilia. Yhteisliiinnaii pitäisi ryhtyä paljon 
siiiirisiiiinraisempiin, erityisesti yleistä mielipidettä rncokkaa- 
viin toimenpiteisiin. Aidinpaikan tiirvin moni varaton i i t i  voi- 
si itse jaadä kotiin hoitamaan lapsiaan.. . Yleistä niielipidettä 
pitäisi muokata myös liasvat~isk~syinylcsissä sellaiseksi, että lak- 
kaisimrne kasvattamasta tyttujä eri tavalla kiiin poikia, vaan 
pyrkisimme kasvattamaan vain työteliaitä ja ahkeria ihmisiä, 
jotlai eivät pelkaisi iarttim joka työhön mikä eteen sattiru . . ." 
Ilmeisesti Aalto on maltillisen ideologiati kannattaja, hänen yh- 
teiskunnallinen radikalisininsa ei m ~ i ~ i t a  yleistä mielipidettä 
s~ikupiiolirooleja murtavaksi. Piihuja ei kaiketi harkinnut äi- 
dinpalkl<aehdotaksensa seiirauksia, siili "yleisen mielipiteen 
inuiitos" ei sovi yliteen puheeiivuoron alkiiosan kanssa. Jos 
lapsia aletaan Icasvattaa sukiipuolesta riippumatta, millä periis- 



teella sitten nykyiset varattomatkaan äidit ja vain äidit saavat 
oikeiiden tai velvollisu~iden hoitaa itse lapsensa? 

Esiiiierkkinä olevan keskiistelun perusteella näyttää siltä, et- 
tä eduskiinnassakin ollaaii taipuvaisia noudattamaan sukupuoli- 
rooleja. 011 asioita, jotka jätetään naisten hoidettaviksi. Ellei- 
vät naiset sitten hoida niitä yksimielisesti, miehet paheksuvat. 
Käykö koko eduskuntatyössä, muissakin tapauksissa kuin juuri 
selostetussa, niin että naisten asioissa aloitteiden kohtalo on 
naisten yksimielisyyden varassa? Vailika naiset toimisivatkin 
kiiiiteänä ryhmäiiä, vail<utusmahdollisiiuksia on väliänlaisesti. 
Edusliunnassalian on naisia vain 34 eli 17 % koko jäsenistöstä. 

Ehdotlista laiksi Suomen l<aiisalaisuuden saamisesta ja me- 
nettämisestä atinetiin lain niuuttamisesta kasiteltiin eduskun- 
nassa marraskuussa 1967. Laki uudistettiin 28. kesäkiiuta 1968 
(Ies. Suomen asetuskokoelina 1968 N:o 401 'Kansalaisuiislalii'.) 
Ruotsalaisen kaiisaiipuoioceii Kristiati Gestrin jätti toivomus- 
ponnen: "Eduskunta katsoo tärkeäksi, että liallitiis kansalaisiiiis- 
lainsaadäntömme mahdollisesta kokonaisuudistuksesta riippu- 
matta kiireellisesti laadituttaisi ja antaisi eduskunnalle esityksen 
Suomen kansalaisuuden saamisesta ja nienettämisestä annetun 
lain moiittamisesta siten, että naisten tasa-arvoisiii~s kansalaisuii- 
deii osalta tulee tiaysiii toteiitetuksi." Kokoorni~ksen Saara For- 
sius esitti oman poiitensa, jonka mukaan laki ulkomaalaisen 
ottamisesta avioliiton perusteella Suomen kansalaiseksi tiilisi 
saattaa ylidentnukaiseksi muiden pohjoismaiden vastaavien sää- 
dösten kanssa. Gestrinin ponsi hyväksyttiin, Forsiiiksen hylit- 
tiin. Kompaakiii pontta vastiisti ja pelkkaa aloitetta puolsi 41 
ed~istajaa. Suliteellisesti suiirin osa vastiistajista oli SKDLn edus- 
tajia, 15 eli 37 % eduskuntaryhmästä. Seuraavaksi eniten oli so- 
siaalidemokraattisia vastiistajia, 17 edustajaa eli 31 % puolueen 
eduskuntaryhmästä. Keskustapuolueesta oli ponsien vastustajia 
8 edustajaa eli 15 % ryhinäst'a. - I<eskusteliiista ei löydy seli- 
tystä, miksi vastiistajista suurin osa oli vasemmistolaisia. Eikö 
kaiisalaisuuslainsäädantö tuiitliniit heistä tärkeältä, vastustivatko 
he tasa-arvoisiiusperiaatteen lausumista laissa vai esittikö pon- 
nen väärän edusknntaryhmän jäsen? 

Vnoden 1967 alussa tuli voimaan TEL- ja LEL-perhe-eläke- 



laki. Sen mukaan vain naispuolitien leski saa perhe-eiaketii 
Yleinen perhe-eläke kuulu~i monien puolueohjelmien viimei- 
simpiin tavoitteisiin. I(uusitoista sosiaalidemokraattista kansan- 
edustajaa teki v. 1967 aloitteen erityislapsilisalain miiiittami- 
seksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. "Tukea olisi rnaksetta- 
VR sekä niille lesl<ille, jotka ovat jäiineet huolehtimaan alailsäi- 
sistä lapsistaan että niille, jotka ovat leskilssi jaidessään jo 
täyttäneet 40 viiorta, lsoska näilli on tunnetusti vaikeuksia 
työhönsijoittumisessa. Työkykyisiilä miesp~iolisilla leskilii ei 
ole vastaavia vaikeuksia toimeent~ilon hankkimisessa omalla 
ansiotyöllä, joten tältä polijalta lähdettäessä on syytä rajoittaa 
leskentuki vaiti naisp~iolisiin leskiin." Naisten ansiotulot ovat 
todella keskitnaariti alhaise~npia kuin miesten. Mutta miesten 
joukossa on seka korkeimpien palkkojen nostajia että huono- 
paikkaisirnpia hanttityön tekijöitä, joiden ammattitaidottotniiiis 
vielä tekee sainnöllisen työn hankkimisen hankalaksi. Koskaan 
ei ehdoteta, että vaimonsa menetiitiyt sekatyömies jäisi kotiin 
Iioitainaan lapsia, leskeksi jaäneelli miehellä oletetaan kai ole- 
van viela vähemmin isän tunteita kuin elävän vaimon mie- 
hellä. Perustelnjeii ja nykyisen perhe-elakelain takana on aja- 
tus, että orpolasten tnlee joka tapanksessa saada naisen hoivaa. 
Leski-isä menköön uusiin naimisiin tai palkatkooti sitten niie- 
hei1 hyvilia ansioilla hoitajan. Miehen elatusvelvollisi~us on 
iaineii: Leski-isä tehköön kahta kauheammin töitä elattaäk- 
seen lapsensa ja maksaakseen lastenhoitok~ilut, ja elatiisveivol- 
lisiiiis seuraa vainajaa myös haudan t ~ ~ o l l e  puolen siten, että 
vain naisleski voi saada perhe-elaketta. 

Malrillisen sukup~iolirooli-ideologian valta-asemasta vai päiitel-. 
La, etfa Suomen puolueet haliiavat sekä olla edistyksellisiä että 
kunnioittaa perinteitä. Edistyksellisyys merkitsee sitä, etta puo- 
Iiieohjelma piiolueolijelinalta esitetäiin naisen asemaa parantavia 
ehdotuksia. Perinteiden kiinnioitus on taas sitä, että olijeirnissa 
säilytetiaan naisen asemaa koskevia lausumia. Suomen naisesta 
on tehty kansallisen ylpeilyn aihe sisun, saunan ja Sibeliiiksen 



rinnalle. Puolueet uskovat, että tarvitaan enaa vain iiluutamia 
pikku täydennyksiä, niin jo päästiiin tulevissa ohjelmissa totea- 
maan, että vuonna 1970 Suomen naisesta tiili täydellisen tasa- 
arvoinen miehen kanssa. 

Gunnar Fredrikssoniii artikkelista päiitellen näyttaä siik~ipuo- 
liroolikeskustelu vaikuttaneen Ruotsissa puoliieideti l<aniiatiot- 
toihin enemmän kuin meilli. Ruotsin puolueista yksi, lsristillis. 
ilemokraattinen puolue, oli selvä konservatiivi, radikaali ideolo- 
gia on saanut kannattajikseen sosiaalidemolsraatit, kommunis- 
tit ja osan kansanpuoluelaisista. Suomessa ei Iceskustelii ole 
yltänyt inaltillisten korviin edes niin, että porvarillisissa pno- 
Iiieohjelmissa vastiistettaisiin Yhdistys 9 :n  esittämiä ajatuksia. 
Ehkä naisen asemaa pidetaan jo ratkaistnna ongelmana tai 
sitten pelätääii rappeutuneen Ruotsin esimerkkii niin, ettei 
uskalleta edes mainita toisenlaisteii kuin inaltillisteil tai kon- 
servatiivieii ideologioiden oleinassaoloa. Oiigelmat on ollut 
Iielppo torjua inyös sen tähden, että alctiiviset ilimisasian aja- 
jat ovat olleet tiuoria ja joko tulevan asemansa tai perhetaus- 
tansa puolesta ki~uluneet yhteiskiinnaii ylakerrostiimaan. SLI- 
kupuoliroolilcesl<i~steiua on pidetty hemmoteltijen lasten kiii- 
kiitteluna, "hyvien päivien pahoinvointina", eikä ole tarkistet- 
tu, valittavatko uudet emansipaattorit vain oinia ohjaan. Jos 
oma vaimo ei valita, eivät muutkaan saa olla tyytymättömiä. 
Osa vast~ist~ilcsesta - joka kylla oii hyvin harvoin tullut vi- 
rallisesti julki - lienee johtunut inyös siitä, ettei realistina 
esiintyvä suomalainen oslco keneiikään (inuunkanii) pystyvän 
vilpittömyyteen. Niinpä siikripuolten tasa-arvoisiiutta ajavat he- 
rättävät epäluuloisuutta. Rohkaisevaa kuitenkin on, että radi- 
kaalin ideologian kannattajia on seka porvaristossa että va- 
semmistossa. 

Elina Haavio-Mannila toteaa, ettei siiomalaisten naisten va- 
pautuminen alistetusta asemasta ole tuonut mukanaan rasa- 
arvoisuutta liheskäin kaikilla eiiimänaloilla. "Epävirallisella ta- 
solla on selvästi nähtävissä eriarvoisuiitta ja erilaista kohtelua. 
Miesten ja naisten välisen veljeyden, inhimillisen yliteenk~i~i- 
Iiiv~iiideti, snkupuolierotteliin poistamisen toteiittaiiiispyrkimyk- 
setkin ovat vielä siiurelta osalta tiedostamattomia." Tiedosta- 



rnista edistäisi huomattavasti  johdonmulcainen poli t i ikka.  Se 

taas vaatii, e t tä  su l<~~puol i rool iongelma t i innustetaan puolueoli- 
jelmissiikin. 
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H O L G E R  R O T I < I R C H  

Yhdistys 9 -uudistusten jouduttajana 

Viime kevaanä nähtiin äitienpäivän aattona Helsingisia iloi- 
nen, värikas kolkiie. Miikana oli lapsia, lastenvaiinuja, äitejä, 
isii, lapsettoinia, julisteita, ilmapalloja, yhteensä noin 150 hen- 
kilöä. Edessä kulki pillipiipari soittaen lastenlauliija. Marssi 
kävi Senaatintorilta ediiskuntatalolle liesl<eii vilkkainta lauantai- 
liikennettä. Ediiskuntatalon ediistalla pidettiin puheita, joissa 
vaadittiin yhteisk~intaa kiinnittimaan hiiomiota lasten päivä- 
hoidon laajentamiseen ja teliosramiseen. 

Mielenosoitus oli Yhdistys 9:n järjestämä, ja se sai laajaa 
hiiomiota osa!<seen seka paivälelidissä että radiossa ja relevisios- 
sa. Yhdistyksen vaatimuksia lasten piivähoidoii iiiidistamises- 
ta, päivähoitopaikkojen lisaanlisestä ja perhepäivähoidon s~iiin- 
taviivojen Iiiomisesta pidettiin yleensi ajankohtaisina ja tärkei- 
nä (ks. myös. s. 32).  

Kuten tiinnettua tilanne on todella vakava: meillä on noin 
140 000 alle (;-vuotiasta lasta, joiden molemmat vanhemmat 
ovat ansiotyössä. Silti päivähoitopailikoja on vain 12 000 lap- 
selle. Miiiden on tyydyttävi erilaisiin hatäratkaisuihin, jotka 
usein suoraan vahingoittavat lasta. 

Mielenosoituskiill<ue oli yksi, ehkä näkyvin Yhdistys 9:ii 
toimi lasten päivähoidon järjestämiseksi. Sen takana oli kui- 
tenkin laaja työ. Yhdistyl<sen piirissä oli kahden vuoden ajan 
toiminut lasten päivähoitoryhmä, joka oli kartoittanut vallitse- 
van tilanteen seka pyrkinyt miiokkaamaan mielipiteifa. Ryh- 
män parhaimpana asiaiahteenä olivat sen jäsenen Leila Risäsen 
liankkirnat tiedot lasten päivähoidosta Pohjoismaissa ja Neil- 
rostoliitossa. Heti Yhdistys 9:n ensimmäisessä seminaarissa 
kasiteltiiii mm. lasten päivähoitokysytnyksiä, ja yhdistyksen jäse- 
net olivat jatkuvasti piiheissaan ja kirjoit~iksissaan kiinnittäneet 
fahan huomiota. Hiihtikurissa 1968 yhdistys jätti sosiaaliminis- 
terille kirjelmän lasten päivähoidon järjestämisestä. Aitienpäi- 



vän aattona järjestetty rnieleiiosoitiiskiiikue oli tavallaan kaiken 
t iniin tutkimus- ja informaatiotoiminnan iinipeiiturna: yhdelia 
iskulla pyrittiin kiinnittamain yleinen huomio vallitseviin epä- 
kohtiin. 

Toiminta lasten päivähoidon parantamiseksi ei tietenkäin 
lopu tähän. Toimintaprosessi on kuitenkin hyvin kuvaava Yh- 
distys 9:n menettelylle yleensä. Ensin tutkitaan kulloistakin 
aluetta ja yritetään selvittäii nykytilanne ja läliitulevaisu~iden 
näkymät. Tämän jälkeen tiedotetaan yhdistyksen ehdotukset 
epäkohtien poistamiseksi viranomaisille ja muille lienkilöille, 
jotka voivat vaikuttaa asian korjaamiseen. Lol?ulta järjestetiiin 
mielenosoitus, liesl<ustelu tms., jotta saataisiin kaniiatista esitet- 
tyjen mu~itosehdotusten taakse. 

Elina Haavio-Mannila osoittaa kevailii 1968 ilmestyneessä kir- 
jassaan Suomalainen nainen ja mies tieteellisin perustein, kuin- 
1i.r ihmisten kiyttäytyminen to~lellisii~idessa poikl~eaa odotetus- 
ta sukiipuolirooleihin perustiivasta kaavamaisesta kiyttiytyo~i- 
sestä. On selvai, että syntyy vaikeuksia ja usein pahojalcin ris- 
tiriitoja, kiin yhteiskiinnassa vallitsee tietty kaava tai noriiiijär- 
jestelinä, jota ihmisten pitäisi noudattaa siikupuolensa mukaan, 
mutta jota he käytännössä eivät voi tai halua noudattaa. 

Meilii on edelleen yleisesti vallitsevana kasityksenä vnrsin- 
kin miesten keskuudessa, että miehen tiilee paaasiallisesti vas- 
tata perheen elättämisesia. Toisaalta katsotaan, et t i  naisen tili- 
si suurin piirtein pysytellä kodin- ja lastenhoitotehtävissä, aina- 
kin niin kanan kiiin lapset ovat alle ko~il~iiän. 

Suliiipuoli sinänsä on merliityksetön esimerkiksi ammatin- 
valinnassa. Suki~pi~olirooleihin sisältyvät odotukset menevät tal- 
iä hetkellä knitenkin paljon syvemmälle koin biologisten syi- 
den johdosta olisi välttäinätöntä, ja tämä johtaa kasvattamiseen 
kaavoittiineihin sukiipuolirooleihin. 

Syntyvä tiilos on kielteinen kummankin srikupiiolen kannal- 
ta. Naiset joiit~ivat talaiidellisesti ja I<oul~it~ikseltaaii syrjittyyn 
ryhmään. Tämä vie helposti eristäytymiseeii muista ihmisistä 



oman perheen pariin. Naimisissa olevat jäävät usein täysin 
rii~pnviksi aviornieliistiaan seka taloudellisesti että henkisesti. 
Miehiä koskevaa syrjintaa ei koeta yhtä konkreettisena, mutta 
siitä huolimatta se vaikuttaa lieidin elän%aansä kielteiselli ta- 
valla. Miehet jout~ivat vallitsevan norrnijarjestelrnän mukaan 
kantamaan taloiidelliseil paiivastiiiin, ja ssrnalla heidit eriste- 
tain siiuressa mairin t~in~ie-elimistä ja perhe-elämän lälieisyy- 
desii. Johtiiukohan tästä, että Suomessa allioholisrni ja itsernur- 
hat ovat paljon yleisempia miesten kuin naisten keskui~dessa 
(ks. Risto Jaalilcolaii tässä Iiirjassa oleva kirjoitus). 

Ne  kaavat, joiden mukaan lapset kasvatetaan stikirp~iolensa 
rniikaisiin rooleihin, eivät enai  vastaa todellista tilannetta. Var- 
siiikiii perinteinen naisenrooli ja nyl<ypäivän yhteiskunta ovat 
toisilleen perin vastakkaiset. 

Culiiipuoliroolikeskiisteiussa voidaan inäiiritellä kolme paaiiii- 
jaa: 1) Perinteinen suliupiiolirooli-ideologia, joka haluaa sai- 
lyttää perheen sisäisen työnjaon niin etri mies käy ansiotyössä 
ja vaimo omistaut~iii yksinomaan kodille ja pei-lieelleen. 2) 
Maltillinen s~ik~ipriolirooli-ideologia, jonka lihtökohtana on, 
että tiaisella on kaksi roolia, kodin ja perheen hoitaminen seka 
ansiotyö. Päimäiiränä on helpottaa naisen tehtiivii niin että 
han jaksaa suoriutua kaksinaisesta tehtävästaan. 3) Radikaali 
s~iliupiiolirooli-ideologia, joka perustuu siihen, että seka mie- 
hellä että naisella on kalisi roolia, ansiorooli ja perherooli. 
Nainen tietenkin syntiyttaa ja imettäa lapsen. Mutta mitään 
perustetta ei ole sille, että hän tämiin vuoksi yksin hoitaisi 
lapset ja kodinlioidon, vaan nämä tehiivät jaetaan miehen ja 
naisen vililli. 

Kesli~istelu sukupuolirooleista alkoi Suomessa varsinaisesti 
v. 1965 (ks. Katarina Eskolan kirjoitus edella). Ruotsissa l<es- 
kustelua suki?puolirooleista oli täilöiil käyty noin viiden vuo- 
den ajan. Ero Suomessa ja Ruotsissa käydyn kesl<ustelun vä- 
lillä oli Haavia-Mannilan inukaan, että Ruotsissa myös viran- 
omaiset tukivat roolitaistelijoita, koska työvoimapulan vuoksi 
haluttiiii lisätä kotirouvien siirtymistä ansiotyöhön. Siiomessa 
tilanne oli toinen, naiset olivat paljon yleisemmin kuin Ruot- 
sissa ansiotyössä, ja työvoimapulan sijasta esiintyi osittain työt- 



tömyytta. Siiurimpina epakohtina ineillä olivat lasten päiva- 
hoidon yhteisknnnailisen järjestelyn miltei täydellinen laimin- 
lyönti, naisten alhainen palkkataso, samasta työstä työtiteliijän 
snkup~~olen mukaan maksettavat erisiiuruiset palkat ja naisten 
erittäin huono mahdollisuus saavnttaa johtavia asemia. 

Viranomaisten ja poliittisten puolueideii valinpitamattömyys 
ja haluttomiii~s ryhtyä perusteellisiin uudistuksiin asiaintilan 
korjaamiseksi tietenkin lisäsivät tarvetta saada aikaan iniiutoksia 
muilla keinoin. Voidaan vaittiaa, että viranomaiset ja useat 
puoliieet asennoit~iivat päinvastoin kuin Ruotsissa. N e  olivat 
perinteisen sukupuolirooli-ideologian kannattajia ja katsoivat, 
että naisen luonnollisena telitaväiia on hoitaa kotia ja perhet- 
taan. Jos haneii oli pakko käydi ansiotyössä, tämä on paha, 
josta inalidoilisimman pian pitäisi paasta erooti. Missään ta- 
pauksessa ei piiaisi rakentaa lisää paivälioteja, koska se hel- 
pottaisi ansiotyössä olevien äitieli asemaa ja olisi myös omiaan 
hoiiliutteleinaan kotona olevia äitejä työmarkkinoille. 

Viranomaiset pistivät painsä pensaaseen toivossa, että on- 
gelmat haviavat ellei niitä tiedosteta. Tämän vuoksi syntyi liike 
muuttamaan tätä asiaintilaa. (Ruotsissa ei ole vastaavaa jarjes- 
toi.) Lokakiinssa 1965 viitisenkymiientä henkilöä kokoontni 
kesliustellaliseen s~ikupuolirooleista ja mahdollisuuksista muut- 
taa vallitsevaa sukiipiiolten välistä rooli- ja työnjakoa. Kolious 
asetti yhdel~sanhenkisen työrylimäii kehittämään asiaa eteen- 
päin. Nai11 syntyi Ryhmä 9. Sen julkisuudessa esittämäsia pe- 
riaateolijelnlasta syntyi vilkas keskustelii. Helmikiiiissa 1966 
työryliinä ehdotti yhdistyksen periistaniista, ja niin synyi Yh.. 
distys 9 - Förening 9 r.y. Sen eiisimmaiseksi piiheenjohtajaksi 
valittiin fil.lis. Margaretha Mickwitz. 

Yhdistys 9:n piäinaäraiiä on sen saintöjen mukaan miiiittaa 
yhteiskunnassa vallitsevaa sukiipuolten välistä rooli- ja työn- 
jakoa nykyisfa oikeiidenmukaisemmaksi ja tarkoituksenmukai- 
seinmaksi. Oikeudeiimukaisiius tarkoittaa, että yksilöllä on su. 
kupuolesta riippumatta mahdollisuus totenttaa itseaan; tarkoi- 
tuksenmukaisuus, että yksilöliiset kyvyt saatetaan teliokkaim- 
nialla inalidollisella tavalla yhteiskunnan paiveliikseen. Piimää- 
ransä saavuttamiselisi yhdistys 
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1. edisraa siikupuoiiroolien t~itkimista, erityisesti miten roolei- 
hin kasvattaminen tapahtuu, ja miten ne vaikuttavat eri 
elimän aloilla, esimerltiksi työelamässä, perlieessä ja vapaan 
kansalaiscoiminnan alueilla seka miten niiden vaikutus il- 
riienee lainsäädännössä, 

2. pyrkii rnuuttainaan yliteiskuntaa siten, että sul<~ip~ioleen pe- 
rustuva työnjako haviää niiltä alueilta, joilla se ei ole tar- 
koltiiksenrnukainen. 

Yhdistys 9 toimii siten ensinimäisenä järjestönä Suomessa 
radikaalin sukopiiolirooli-ideologian peliaatteiden mukaisesti ja 
kiinnitfai hiiomionsa seka naisen että miehen suk~ip~ioliroolin 
tarkoitiiksenmukaisuureeti. Yhdistys 9 ei siis ole naisasiajirjes- 
tö sanan varsinaisessa merkityksessä, vaikka se pyrkiikin paraii- 
tamaan iiaiscn asemaa. Mikään järjestö ei aikaisemmin ole kiiii- 
nittänyt hiiomiota miehen nykyiseen rooliin eikä asettaniit sen 
tarl<oitiikseiimukaisuutta. kyseenalaiseksi. Yhdistyksen yli 400 
jäsenestä onkin noin kolinasosa inirhii. 

Junri tämä asetelma, ettei paapyrkirnyksena ole sopeuttaa 
naista miesyhreisl<untaan ja helpottaa hänen mahdollisiiul<siaan 
toimia siinä, vaan todella pyrkia muuttamaan koko yhteisltun- 
nan rakennettzz niin, että sekä rniel~illä että naisilla olisi mah- 
dollisuus toteuttaa itseaan kykyjensä mukaan ja ylidistaa iahei- 
nen perhesuhde ansiotyössä käymiseen, oli ilmeisesti se iiiisi 
uiott~iviiiis, joka al~issa aiheiitti niin paljon närkästystä varsiii- 
kin naisasiajärjestöjen taholta. Palaan tah'in kysyrnykseeti 
tionnernpana. 

Vaikka Yhdistys 9 on toiminut vasta runsaat kaksi viiotta 
se on saanut osakseen paljonkin huomiota. Mira Yhdistys 9 
on sitten tehnyt? 

Elika paras tapa selostaa Yhdistys 9:n toimintamnotoja ja 
aikaansaannoksia on noiidattaa aikaisemmin mainitsemaani kol- 
mijakoa: tiitkiminen, vaikuttaminen ja toiminta tuen saami- 
seksi. 

Yhdistys 9:n jnlitokunta asetti ensimmäisenä toimenaan jou- 
kon työryhmiä titkimaan ja kartoittamaan eri aloilla vallitse- 



vaa tilannetta. TJusia työryhmiä on asetettu myöiiemmin tar- 
peen vaatiessa. Vuonna 1967 työryhmiä oli yhdeksän: turki- 
musrylimä, asumisryhmä, juridinen ryhmä, seksuaaliryhtna, las- 
ten päiväl~oitoryhmä, kotitalousrylunä, eyöinarkkinaryhmä, am- 
mattikasvat~~sryhmä ja kasvatusryhmä. Iiasvatusryhm? on jaettu 
kolmeen alarylimain: kotikasvatusta, koululi-asvatusta ja jouk- 
kotiedotusvälineiden vaikiitusta tiltkiviin ryhmiin. 

Työryhmien jäsenmäärä on vaihdellut neljästä yli kahteen- 
kymmeneen, ja niihin ovat voineet liittyä kaikki aii. kysymyk- 
sisr'i kiinnostineet yhdistyksen jäsenet sekä ulkopi~oliset 1.' , sian- 
t~intijat. 

Työryhmät esittivät tutkimustensa tulokset yhdistykselle vii- 
me vuoden lopiilla ja tämän vuoden aliissa. Useita näistä 
raporteista on pidettävä lopullisina: tilanne on selvitetty, nyt 
toiminta oii kesl<itettävä epäkohtien poistamiseen ja ehdotettu- 
jen ~iiidistusten toteuttaniiseen. Tällaisen tilaniiekartoituli-sen 
ovat tehneet koritaloosrylimä, lasten päivähoitoryhmä, selisiiaali- 
ryliinä ja juridinen ryhmä. Ensiksi mainitnt kolme työryhmaa 
onkin nyt lakkautetru. Lasten piivähoitoryhmän sijasta on rnuo- 
dostertii iskuryhmä, joka yrittää saada lasten päivähoitoryhrnän 
ehilot~iI<set toteutet~~iksi. 

Esimerkkinä voidaan mainita seksuaalityöryhmin raportti, 
jota Iiimino Leppo selostaa tarliemmin roisaalla fassä kirjassa. 
Siini selvireriän sukupiiolten väliset biologiset ja psykologiset 
erot, seksiiaalikayträytyinisen suki~p~iolieror ja kaksinaisinoraalin 
syirii. Seksuaalityöryhmän ehdotusten mukaan Yhdistys 9 on 
paittanyt telida aloitteen valtakiinnallisen suk~ipiiolivalisrusj~ 
jestöii perustamisesta, joka roimisi samojen periaatteiden tnu- 
kaan kuin ruotsalainen Riksförbundet för sexuell upplysning 
(RFSU). Lisäksi yhdistys on hyväksynyt joukon ponsia ehkiisy- 
valistiilcsen lisäämisesta koiiliiissa ja äitiysnewnloissa, ehkiisy- 
vilineiden jakeliiii Iielpottamisesta ei "varjele terveyrtäsi" -hen- 
gessä vaan "voiko hän luottaa sinuun" -hengessä sekä abortti- 
kysymyksesta. 

Juridinen työryhmä selvittelee raportissaan ne Suomen lain- 
saadännöii kolidat, joissa ihrnisec asetetaan eri asemaan suku- 
puolensa pemsteella. Vaikka yleisesti vallitsee se iiäsitys, että 



lainsaidännössämine kohdellaan naisia ja miehiä yhtäliisesti, 
työryhmän raportti kuitenkin osoittaa, ettei aina ole näin. Työ- 
ryliinä toteaa, että syy sukupuolten erilaiseen kohteliiun kieltä- 
inättä on usein ilimisteti asenteissa eikä lainsaadännössä. Mnt- 
ta ellei iainsaädintö ole yhdenvertainen, ei asenteitakaan voida 
iniiottaa. Juridisen työryhmän raportin pexusteella Yhdistys 9 
paatti ehdottaa lainsäädäntöömme 25 korjausta. En selosta niitä 
tässä, vaan viittaan Haavio-Marinilan teokseen Suomalainen 
nainen ja mies, jossa sivliilla 50-54 selostetaan tärkeimmät 
näisri ni~iiitosehdotiiksista. 

Kasittelen kuitenlcin lyhyesti kohtaa, joka on aiheuttanut vii- 
me aikoina eniten keskiisteliia ja vasnistiista. Yhdistys 9 eh- 
dottaa nimittäin, että äitiyslomaa piderinettaisiin lailla väliin- 
tiliin kuudeksi kiiukaiideksi siten, että vaiihemmat saisivat kiim- 
pikin kolme kuiikautta lapseii syntymisestä ailieunivaa palkal- 
lista lomaa. 

Tarkoitiis on, että äiti olisi lapsensa kanssa ensimmäiset 
kolme kutikau~:ra. Tamaii jälkeen iiseimiiiat lopettavat imetfa- 
rnisen, jolloiii isä voi hoitaa lasta yhtä hyvin kuin joku per- 
heen ulkopuolinen. Ehdotuksella pyritaan saavuttamaan senraa- 
vat edut: 

Lapsi olisi ensimmaiset 6 kuiikautta omien vanhempiensa 
huostassa. Airi saisi nyliyistä pitemmiii loman. Se, etti isä 
hoitaisi lastaan äidin palatessa ansiotyöhön, olisi useimmiten 
parempi ratkaisn kuiii lapsen sijoittaminen inuualle. (Lasten- 
seimeen lapsen voi sijoittaa vasta sen täytettyä kolisi kun- 
kautta.) Jarjestelmä edellyttaa, että iia haluaisi jaada kotiin 
hoitamaan lastaan seka että hän valmistaut~iisi rahan teiitäväan 
sarnalla tavalla kuin äidit nyt tekevät. 

Lapsen hoitaminen pitkän yhtäjaksoisen ajan saattaisi isän 
hyvin Iaheiseen kosketukseen lapsensa kanssa. Kanen kiiiity- 
myksensä lapseensa voimistuisi ja h i n  luultavasti myös vast- 
edes seuraisi lapsensa kehitystä ja osallistiiisi tämän kasvatuk- 
seen kiinteämmin kuin isilli iiseimmiten nyt on tapana. 

Työnantajalle järjestelmä olisi edullinen, koska han ei me- 
nettäisi naistyöntekijaa 6 kuukaudeksi vaan ainoastaan kol- 
meksi. Työntekijä ei myöskaan joutuisi olemaan liian pitkaan 



poissa työpaikalta. Liiaksi nuoret naiset ja miehet olisivat työn- 
antajan silmissä tasaveroisia työntekijöitä, joten naisiin kohdis- 
tettua mahdollisten lasten syntyinisesia aiheiituvaa syrjintää ei 
enää esiintyisi. 

Isän osuus tassä järjestelmässä herättäa tavallisesti huomiota. 
Mikäan Yhdistys 9:n esitfimä kanta ei ole ailieuttaniit niin 
paljon ivaa, karkeiiksia ja asiattomia väitteita kuin tämä ehdo- 
t~is.  Tämä osoittaa, kuinka vieraantuneena lapsensa hoitamises- 
ta ja kasvattainisesta isää pidetään. Se osoittaa myös k~iinlsa 
syvälle iskostrineita vallitsevat sulsup~ioliroolit ovat. 

Kun Yhdistys 9 perustettiin, se sai osalcseeii samalla tavalla 
ivaa, karkeulrsia ja asiattomuuksia. Mutta asiallisten peruste- 
liijeii edessä arvostelijat joko iiiuiittivat inieltään tai hiljentyi- 
vät. Yhdistys 9:ää alettiin ilmeisesti pitää yhteiii lukuisista 
riaisasiajärjestöistä, jotka tavallisesti eivät hairitse kansalaisten 
mielenrauhaa. Mutta konkreettinen toteamus, että isaikin voitai- 
siin kayttaa lastenlioitoon eika vain rahan hankkimiseen synnyï- 
ti hammennystä ja malidollisesti pelkoa: snifahan seuraisi jos 
vallitsevaa roolijärjestelmää todella iniiutettaisiin? 

Tiitkimusryhmän työstä mainittakoon, että se on ehdottaniit 
luk~tisia suk~ipuolirooleja liisittelevii t~itkimusaiheita Helsingin 
yliopiston Sosiologian laitokselle. Lisäksi työryhmän jäsen Kirs- 
ti Wartiovaara on laatinut luettelon siiomalaiseo naisen asemaa 
kasittelevista kirjallisuudesta. Luettelo on painettu, ja Yhdistys 
9 myy sitä seka itse että kirjakauppojen välitykselli. 

On selvaa, että mitä enemmän lopullisia työrylimien raport- 
teja saadaan, sifa enemmän Yhdistys 9:n luonne rniiutt~i~i tiit- 

kivasta järjestöstä aktiiviseksi, suoraa toimintaa harjoittavaksi 
järjestöksi. 

Yhdistys 9 on pyrkinyt vaikuttamaan asioista vastiiussa ole- 
viin henkilöihin eri tavoin. Yhdistys on esimerkiksi ne~ivotellut 
k~ilk~ilaitosten ja yleisten töiden ministeriön ammatinvalinnan- 
ohjaustoimiston kanssa ainmatinvalinnassa esille tulevista suku- 
puoliroolien aiheuttamista ongelmista. Yleistä perhe-eläkelakia 
kasiteltaessä eduskunnassa Yhdistys 9 esitti perustellun ehdo- 
tuksen perhe-eläkkeen myöiifamisestä myös miespuolisille les- 
kiile. Ehdotits toimitettiin kaikille p~ioloeille ja niiden edits- 



Icuntaryliinille. Koiiiukasvatusryhma järjesti viime keväiinä se- 
minaarin aiheesta Si~kiipuoliroolit koiiliissa opettajakorkealioii- 
lulaisille, auskultanteille ja teineille. Viime huhtikuussa Yhdis- 
tys 9 jätti sosiaaliministerille, Iiiiten edellä mainittiin, ehdotiik- 
sen lasten päivähoidon järjestämisestii. Työmarkkinoilla vallit- 
sevista epälcolidista on ryhdytty nei~vottelemaan ammatillisten 
keskusjärjestöjen kanssa (tästä tarkemmin I<ati Peltolan tässä 
kirjassa olevassa kirjoiti~lcsessa). Asumispalvelun kehitfamises- 
ta on keskusteltii valtio11 ja kiiiitien virliamiesten kanssa sekä 
rakentajien, tiitkijoiden ja rahoittajien cdustajieii kanssa. 

Ole~i~assaolonsa aikana Yhdistys 9 on melkein joka viikko 
saanut aanensä Ic~iiiluvilie jiilkis~iiidessa. Yhdistys on ensinnä- 
Iiin itse iisein esiintynyt lehdistössä liyselyjen, chdotiisteii tai 
vastineiden allekirjoittajana. Miitta täikeämpai on, etfi sen jä- 
senet ovat osallistiineet keskusteliiiliiii julkisissa tilaisiiuksissa, 
lehdistössä, radiossa ja televisiossa. He ovat laatitieet artiklielei- 
ta sekä radio- ja tv-ohjelmia, ja heitä on haastateltu päivä- ja 
viikkolehdissä seka Suomessa etti ull<omailla. Yi~clist~ksell'i on 
myös ollut tilaisiiu: toimittaa eräideii ailcakaiislehtien erikois- 
numeroja (FBT, Sosiologia, Ylioppilasleliti) ja avustaa Teini- 
lehteä yhden seksu:ialinumeron ja kolmen sukupiiolirooleja 
ko~ilussa käsitteievin numeron jiilkaisemisessa. Yhdistyksen 
työryhmien raportteja on julkaistii useissa lehdissi. Yhdistyksen 
järjestamät kaksi seminaaria saivat hiiomiota osakseeii jiiikis~iu- 
dessa sainoin kuin joukl<otiedotusvaiineet aina ovar olleet kiin- 
nostuneita yhdistyksen esitelmöitsijöistä. 

Yhdistylisen järjestamät esitelma- ja keskiisteliitilaisi~~idet 
ovar käsitelleet arnlnatinvalintaa ja ryömarkkiiialey~yrn~ksiä, su- 
kup~iolirooleja yleisluontoisesti (Eva Moberg, Joachim Israel, 
Betty Friedaii), perhepolitiikkaa (ministeri Camilla Odhnoff) 
ja asumispalvelua (arkkitehti Ingrid ji~ssil). 

Mitä Yhdistys 9 on sitten saavuttanut, sen lisiksi että ihmi.. 
set vähitelleii alkavat tietäii seIi olemassaolosta? On tietenkin 
erittäin vaikea osoirraa Iionki-eettisia ti~loksia, koska kysy.yinys 
on ensisijaisesti asenteiden muuttamisesta. Eräitä tulolisia voi 
kriitenkiii sanoa saavutetuil. 

Ensinnäkin Suoniessa on virinnyt vilkas I<eskustelu siikupiio- 



iirnnleihin iiittyvisti ongelmista, eivätka viranomaiset enaa voi 
iimmistaa silmiaan niiltä. Yhdistys 9:n aloitteesta on ryhdytty 
tekemään useita tntkimuksia; erait ovat jo valmiit, toiset val- 
mistuvat piakkoin. Sassä yhteydessä on syytä l<orostaa Elina 
Haavio-Mannilan tänä vnonna ilmestyneen teoksen Suomalai- 
nen nainen ja mies keskeistä merkitystä. 

Yhdistys 9:n perustamiskokouksessa liyväksytyssä ohjelmassa 
mainitaan ainoana konkreettisena iahitavoitteena valtion toi- 
mikunnan asettaminen kisitteleinään s~~kupuolirooleihin liitty- 
viä ongelmia. Puoli vnotta myöhernrnin, syksyllä 1966, valtio- 
ne~ivosto asettikin komitean tutkimaan naisen asemaa Suomes- 
sa. Yhdistys 9:n hetättäinä keskustelu varmasti osaltaaii vaikiit- 
ti tähäii. 

IConkreettisena saavutuksena voidaan pitää myös perinteisen 
naisasialiikkeen asenteen m~i~ittiirnista. Alussa naisasialiike s~ili- 
tautiii kielteisesti Yhdistys 9:ääll. Asenne oli s~iurin piirtein 
se, ettei Yhdistys 9 naisasiajärjestöjen mielestä esittänyt rnitain 
vnrsitiaisesti untta, miti  mnut järjestöt eivät olisi esittäneet 
paljon ail<aisemmiii. Näiden oli vaikea ymmärtää, ettei Ylidis- 
tys 9 ollut uusi tarmokas naisasiajärjestö, vaan että yhdistys 
todella vakavasti pyrki myös miehen roolin muuttamiseen ja 
vaati, että myös mies ottaisi kannettavakseen osiiutensa per- 
heen ja kodin hoitamisesta aiheuttivasta rasitul<scsta. Tällaista 
vaatimusta iiaisasialiike ei koskaan ole esittänyt vaan on pikem- 
minkin oinali-s~iiiiit maltillisen suki~pi~olirooli-ideoiogisen kan- 
taan. 
nai1 ja pyrl<iriyt auttamaan naista selviytymään kaksoisroolis. 

Esiincrkkinä muuttuneista asenteista voidaan mainita, etti 
kun Yhdistys 9:n jolitokuiita keskusteli Suomen Naisjärjestö- 
jen IZeskiisliiton johtol<~~nnan kanssa ensimmäisen kerran linli- 
tikuussa 1967, oli sulitautuminen erittäin pidittyväinen ja nsit. 
tain kielteinen. Tiliä hetkeliia seka Naisjärjestöjen Keskuslii- 
ton piiheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat Yhdistys 9:n 
jäseniä. Moni muuI<in huoinattava naisasiajohtaja on nyttem- 
inin liittynyt Yhdistys 9:n jäseneksi. Erait naisasiajärjestöt pyr- 
kivät toimimaan yhteistyössä Yhdistys 9:n kanssa, ja miehen 
rooliin kiinnitetään yhä enemmän huomiota. 



Toisen esimerkin miiuttiineista asenteista tarjoaa S~iomen 
Kiilttnnrirahaston naistoimikunta, joka on muodostett~i uudel- 
leen siten, että sen jäseninä on nyttemmin myös miehia. 

Kaikkein ilahduttavin oli ehkä se tunnustus, jonka ulko- 
asiainministeriö antoi yhdistyksen toiminnalle marraskuussa 
1967. Tiliöin uUcooasiainministeriö pyysi yhiiistyksen la~isun- 
toa YK:n p?asiliteerin kyselyyn, jonka aviilla pyritaan selvittä- 
mään naisten nykyistä osiiiitta ao. vaitioii taloudellisessa ja so- 
siaalisessa kehityksessä. Siiomen liallit~iksen virallinen vastaus 
YIClle ral<enti~ii suurilta osin yhdistyksen la~is~innolle. Halli- 
tul<sen vastauksen viimeisestä kappaleesta kiy ilmi, että Suo- 
men hallitiis on radikaalin siiltupiiolirooli-ideoiogian kannalla. 
Tasa-arvoisiiiideii saavuttamisen edellytyloena se nimittäin pi- 
täi iilyös miehen roolin muuttamista. Kyseinen kappale kuu- 
ILIU seuraavasti: 

"Pitkin tähtiimen suunnitelmassa naisen aseman parantami- 
seksi voidaan todeta, että naisen aseman muiittamitien väitta- 
mattä edellyttää miehen aseman muuttumista seka että miehen 
aseman muuttuminen ei merkitse menetystä tai huonnntiimista 
vaan päinvastoin laajentaa hänen inhiinillistä kokemuspiiriaan. 
Elleivät miehet ja naiset ota kantaakseeii samanlaista vastiiiita 
yliteiskiintaansa ja perhettääii kohtaan ja ellei heille anneta 
oikeutta ja mahdollisuutta valita elämäntelitavänsä yksilöllisten 
kykyjensä ja taiputnristensa perusteella perinteisten sril<tipi~oli- 
roolien sijasta, ei tiile olemaan mahdollista saavuttaa täyttä 
tasavertaisuutta naisten ja miesten välill'i." 

Mitka ovat sitten tulevaisuuden niil<ymät? Voisi kysyä Elina 
Haavio-Mannilan tavoin: onko suk~ipuoliroolien muuttuminen 
osa kehitysprosessista, joka muiittaa historian kulkiia? Minusta 
tuntuu. että näin on. 

Haavio-Mannila, Elina, Suomalainen nainen ja mies, Helsinki 1968 
Dahlström, Edmund, Anaiys av könsroiidebatten, teoksessa Kviiinors 

iiv och arbete, Tukholma 1962 



Rexed, Bror, Michct ja naiset, snatominen ja fysiologinen artikkeli 
reoksesta Sukupuolten roolit, toim. Ingrid Fredriksson, Porvoo 1966 

Yhdisrgs 9, juii<iisen ryhm=n raportti, marraskuu 1967, seksuaaliryh. 
män raportti, helmikuu 1968 



M A R I A  H E I I i I N H A R I i A  

Television valtaus 

Nyt kun on paljon pohdittu sitä, miten elatnänm~iotoamme va- 
vahduttavat isk~irylimät saisivat asiaansa levitetyksi laajemmille 
piireille, olen tissa minäkin laatinut eräiinlaisia toimintamalle- 
ja, sanoi lapsu~idcnystävättäreni Ethel kaiiniina kesäpäivänä. 
Valrnistauduiiiiine Naiiieii & iiiies & lapsi -yhdistyksen mieleo- 
osoitiismarssiin niitä vuol<ranantajia vastaan, jotka kieltäytyivät 
v~~okroainasta as~iiitoja lapsiperheille, vaikka perhe olisi maksa- 
nut kahdeksaiikiii kuukauden vuokraeniiakot~. 

Paitsi edellä inaiiiitt~iun yhdistykseen Ethel kuul~ii myös 
Pulialikojcn iskuryliiiiKan, Laitoksiin s~iljett~ijen naisten yhdis. 
tykseeii, Irnperinlisrniii vastaiseeii taisteluryhmään, sen Sotia 
vastustavaan liikknvaan osastoon, Porvarillista ylivaltaa kuinoa- 
vaan kirjalliseen yhdistykseen, Avioliittoiiistitii~~tion muutta- 
inistarvetta politivaan tutkijaryhmään ja AlkuperäistÄ Iiristin- 
uskoa puoltavaaii (etupaissä laulavaan) ns. Helatorstaiii liik- 
keeseen. Aikaiseininin baii oli kiiiiliinxit myös Piiolueettoiniin 
huiiianisteiliin, mutta eronnut sieltä jo aikoja ennen Iiiiin tuo 
ryliinittymä oli aloittanut paisuinisensa. Itse k~i~il i i in ainoastaan 
Nainen & mies & lapsi -yhdistykseen, Imperialismin vastaiseen 
taisteliiryhmäiin ja Helatorstain liikkeeseen. Kaikki ystävämme 
ja tiittumme Iiiiuluivat myös yhteen tai ~iseampaan ryhmaan. 
- Näiila iskujo~ikot koostuvat etupäässä sainoista aineksista, 

Ethel sanoi. - Oletko liiiomann~it, että esim. Lilli Liiinatai- 
nen aviomieliineen ja lapsineen kulkee kaikissa inahdollisissa 
mielenosoituksissa laulaen, tiedotteita jakaen ja tarroja liimail.. 
Len ja etta koko perhe näyttaa nykyääii tavattoman rasittii- 
neelta? Iiylla meidän O N  saatava riiitta neitseellistä jäsenistua, 
ettei ihmisten tarvitse hajottaa voimiaan näin näätiiiyttiivän 
laajalle. 
- N o  mitä olet ajatelliit keinoksi? Iiysyin varovasti; Ethe- 

Iin silmät olivat alkaneet kimaltaa tavalla, joka oli minulle 
liiankin t u t t ~ i .  



-. Meidän on koottava riviinme, vailattava Mainos-TV 1 ja 
Mainos-TV 2, syösiavä niiden juontajat Kauppa-Lopo ja Tiike- 
rihai vallasta ja alettava käyttää niitä omien tarkoitiisperieinine 
miikaisesti, Ethel sanoi selaillen kiilikeästi papereitaan. - Mei- 
din on solutettava ideologiaamme huomaainattomasti ja jous- 
taen näihin iarkeisiin vaikiittajavälineisiin. Ei rnitaan äkkinäistä 
kaaiinetta, vaan ovelasti siiomalaiseen elämänmuotoon sopeu- 
tettnja ideoiden välittämistapoja, edelleen mainosten muodos- 
sa tieteiikin. Esiin. "Esso-tiikeri on paperitiikeri". 
- I<i~uie, mitenkähän tuossa idea menee perille.. . 
- Oli, no tuo ei kenties ollut aivan onnistunut, Ethel pii- 

hui ja löysi paperipinosta hyvin tiheästi kirjoitetun arkin. - 
hramä ovat varsinaisia ideoitani: 

"Menevä mies menee juliste kidessä Jenkkilan sriiirlahetys- 
tön edustalle kiyttäeii voi veljet väkivahvaa Fooling-Doy -deo- 
doranttia! " 

"On etiioikeiis olla nainen. Vietnamin naisten solidaaris~ii~s- 
päivänäkin saa käyttai rnielenosoitusliulkueessa Lady 1. -hel- 
miäissilinänieikkiä . . . On etiioikeus olla nainen!" 
- Tuohan on aivan sairasta, ininä sanoin kalveten. 
- Mutta herranjestas, kai tämä on meidän ainoa keinoinme, 

Ethel sanoi. - Edelleen: 
"Voi ressuklcia, hän ei voi käyttai tavallista deodoranttia 

pitkin kuuman Icesän mielenosoituksissa, sillä hiostuessaaii hä. 
neii ihonsa ärtyy. Auttakaamme hinta  marssittaessa on Miiii- 
Marilyii -taIkkideodorantti sopivin!" 

"Sini raiitahermoiiien mies, asepalveliista kieltäytyessäsi vali- 
vista itseäsi Kirifer-kapselilla, se on totinen annos rautaa! I<i- 
riferilli Iierrnot rautaisilisi!" 

"Lily of the Valley, koko lcehoil raikastussarja. .. Lily-tyttö 
saa kaiken anteeksi, jopa senkin ettei muista Imperialismiii 
vastaisen marssin kaikkia säkeistöjä. Lily-tyttö saa kaiken aii- 
teeksi . . ." 

"The Painting Brothers, punainen maalisarja kesämölckejä ja 
raiitasaiinoja varten, sopii myös julistemaalaukseen. Yes Sir, 
the Red Painting Brothers!" 

"Iloa visyneiile naisille (myös vankiloihin): Silver-Sisters 



hiustenhoitosarja, mieltä virkistävä uut~ius erityisesti niille, joil- 
la on hiiren-, maantien- tai hampunvarinen tukka. Cilver- 
Sisters, nyt myös vankiloihin!" 

"Viisas aviomies auttaa vaimoaan astiainpesussa. Bubbles- 
astiainpesuaine, sopiva miehisillekin kasille." 

"Moderni ja tasa-arvoinen perhe valitsee autokseen Lime- 
housen; ketteryytensä takia erityisen sopiva aidinkin ajettavak- 
si esimerkiksi äitienpäivän vastaisessa mielenosoitulisessa." 

Ethel lopetti ja istuimme vaiti. 
- Bi kiiule, kylla siniilla nyt on tuossa jokin perustavaa 

laatua oleva eritfain komplisoit~i ajatusharhatittima, minä sanoin 
lopulta. 

.- No juu.. . Mutta muutos tapahtiiukin hitaasti ja omi- 
triisia kiertoteitä pitkin, vitkaan mutta sitä varmemmin, Ethel 
sanoi ja pyyhkäisi nenäliinalla otsaansa. 

Istiiiiiiine taas vaiti. Seinän takaa naapurin puolelta alkoi 
liantautiia Mainos-TV l : t i  Perheenäitien rentoutiimishetken oh- 
jelmaa. Komean .Mallorcalla niskettuneen Tiikerihain tavan- 
iniikainen rentouttava nauriinpuuska ja sitten irtoripsia ja eri- 
laisia peruukkeja kayttävän Kauppa-Lopon viserrys. 

-. Sen ällä-kirjain lespaa taas, Ethel sanoi ja huokasi. Mi- 
neii silmiaan näytti peittavan erianlaineii Irelm~i. 





L E I L A  R A S A N E N  J A  R I T V A  M A J U R I  

Lasten p~ivabsito Suomessa 

Pikkulapsi ei ole pikkiiasia. Lapsi ja Iiänen päivälioitonsa ja[.. 
jestäminen on suuri asia, joka on nähty niin mitattöinäiiä, että 
yhteiskunta on iioitanut sen iiskomattoman huonosti. Suomi on 
naapiiiimailiinsa verrattiina lasten päivähoidon talcainaa. 

Eräitä päivähoidon jälkijätröisyyden syiia: 

- Valtion ja kuntien päiittävissä climissä ei ole nihtg ongelmaa 
tai sitä ei ale pidetty tärkeänä. Ehki pä%ttävät henkilöt ovat 
pitäneet lastcn päivähoidon tarvetta toisarvoisena, vain nai- 
sille kuuluvana ongelmana? 

- Ei ole pidetty suotavana, cttä alle kouiuiliäisten lasten äidit 
Isipvät rpössä. Työssä liiynnin cstämiscksi on päivähoidon 
laajentamista jarrutettu. 

- Vielä 1950-luvulla esitettiin arveluja (t~~tkimuksissakin), e t t i  
päi~ähaitokys~mys tulee suurelta osalta ratkeamaan itsestaiii: 
kun clintaso nousee, äidit jäiivät kotiin. Ticdämme, että niin 
ei ole käynyt, eivätkä tulevaisuuden ennusteet anna aihetta 
tällaiseen olcttainuksecn. 

Päivälioitotilanteen vaikeudesta huolimatta naisten työssä- 
käynti on jatkiivasti lisaantynyt. Vuonna 1955 kävi 35 % alle 
kouluikäisten lasten äideistä ansiotyössä, vuonna 1965 maita 
oli kohonniit yli 40 %:iin. Yhteiskiinnalta odotetaan teliok- 
kaita toiiiienpiteita lasten päivähoidon järjestämiseksi. 

Naiset niotaiitoelimässä ei ole uiisi ilmiö; vuosisadan alusta 
iihtieli he ovat muodostaneet noin kolmasosan työvoimasta. 
Agraariyliteiskiinnassa valtaosa työvoimaan kuuluvista naisista 
oli maatilatalouksien emäntia, jotka pitivät huolta lapsistaan 
työnsä ohessa. Teollistiineessa yhteiskunnassa työ tapahtuu 
enimmäkseen kodin ulkopuoleila, jolloiii lapsille on jarjestettä- 
vä päivähoito. Vuonna 1967 naisista, joilla oli alle 7-viiotiaita 



lapsia, liuuliii työvoimaan 208 900 ja kotirouviria oli 198 400 
naista (Ristirnaki). 

Naisten oikeiitta ansiotyöhön ei lciistetä enaa yleisesti, miitta 
naiset joiituvat helposti syrjinnän kohteiksi. YICn julistnkses- 
sa naisiin kohdistiivan syrjiniiän poistamisesta sanotaati, että 
"naisilla ja miehilli on yhtäläirieri oikeiis arninattikoullit~iI<seen, 
työhön, ammatin ja työn vapaaseen valintaan seka ylenerniseen 
ammatissa tai työssä ilman avioliittoon tai muihin syihin pe- 
rustuvaa syrjintää". 

Miesten ja naisten yhtälaista oikeiitta ansiotyöhön ei I<ni- 
tenlcaan ole t'iysin tiinniistett~i: pienten lasten äitien ansio- 
työn oikens on jatk~ivaii kiistelyn kohteena, kun taas isien 
oikeutta työhön ei aseteta lcyseenalaiseksi. Aitien ar~siotyön 
vieroks~iminen on viivästyttänyt lasten päivähoidon järjestämis- 
tä. Päivähoitoa ei ole tahdottu järjestaa, "ettei äiteja houkii- 
tekaisi työliöii". 

Aitieii työhönosallistumisesta liuoliinatta yhteiskunnan ja 
perheen viliset suhteet ovat säilyneet muuttumattomina ja sen 
haavekiivan miikaisesti järjestettyinä, että isä kay työssä, äiti 
hoitaa lapset. Yliteisk~inta ei tunne vastiiutaan työntekijöiden 
lapsista. Lasteiihoitoteht:vien jalcamineo perheen ja yhteiskiiii- 
nan kesken on arvioitava uudelleen. Yhteiskunnan on hy- 
väksyttävä taydellisesti työntekijän oikeiis perustaa perhe, liank- 
kia lapsia ja liiiolehtia niistä. Hyvilcsyrnista ei ole sellainen 
menettely, joka pakottaa työtitekijin luopiimaaii ~yöstaari vuo- 
sikausiksi Iaster~ hoitaiilisra varten. Asia ei muutu, vaikka las- 
tenhoidosta maksettaisiin korvaus ("äidinpalkka"). Hyvaksymi- 
oen merkitsee sitä, että yhteiskunta tukee työntekijöiden pyr- 
kimyksia ylidistäa työ ja lastenlioito parliaalla mahdollisella ta- 
valla. Kaikilla päivähoitoa tarvitsevilla lapsilla on oltava mah- 
dollisu~is päivähoitoon turvallisessa ja virikkeitä antavassa yrn- 
päristössä. Pienten lasten vanhemmille on myös järjestettävä 
lyliyempia työpäiviä, mahdollisuus ottaa huoiiiioon lastenlioidon 
vaatimnkset työaikojen järjestelyssä, pitempii äitiys- ja isyys- 
lornia ja lornia sairaiden lasten hoitoa varten. 

Työntekijöiden lastenhoitoetuudet on jarjestettava snkiipuol- 
ten tasa-arvoisuusperiaatetta noudattaen. Lastenlioitotehtävia ei 



enää voida asettaa yksin äidille loukkaamatta syvällisesti nais- 
ten ja miesten tasa-arvoisuutta vanhempina ja työntekijöinä tai 
lasten oikeutta nauttia molempien vanhempien hoidosta. 

Sult~ipi~olten tasa-arvoisu~iden toteuttaminen vain työeiämäs- 
sä oli inalidottornuus. Neiivostoliitossa tasa-arvoisuuden vaati- 
mukset on pyritty täyttämään vain työelamässä. Naisten ja 
miesten yhtäliineil oikeus työhön on tunnustettu ja naispuo- 
iisille työntekijöille on varattu huomattavia lastenhoitoetiiuk- 
sia ja jiilkista päivähoitoa on järjestetty laajasti. Iiuireiikaaii 
naisten ja miesten yhtäiäisiä oikeuksia ja velvollisii~iksia kodiii- 
Iioitajina, lastenl<asvattajina ja perheenjäseiiinä ei ole ioteiitettii. 
Niinpä siellikin naiset ovat edelleen kotitöiden koli t~~~itto- 
rnasti rasittamia (lis. myös ICristina Rotkirchin kirjoitus). 

TYOSSA ICAYVIEN VANHEMPIEN LASTEN 
PAIVAHOITO 

Molempien huoltajien tai ainoan huoltajan liokopäivätyön ta- 
kia päivähoitoa tarvitsevia lapsia meillä oli vuonna 1965 noio 
132 000, heistii 92 000 Iraup~ingeissa ja kaiippaloissa, 40 000 
inaalaisl<unnissa. Lisältsi oli korkeakoiiluopislrelijoilh noin 
5 400 alle koiiluikaistä lasta. Päivähoitoa rarvitsevien lultumää- 
rä kasvaa. Seuraavalla sivolla olevan arvion rnuliaan 1975 koko- 
päivätyössä kayvien äitien alle kouluikaisiä lapsia olisi 165 000. 

Entä miten päivähoito on sitä tarvitseville järjestynyt? Las- 
tenseimien ja lastentarliojen kokopäiväosastoilla sai vuonna 
1965 päivähoidon vain noin 9 % kokopäivätyössä olevien nais- 
ten lapsista. I<okopäivähoitoon voidaan tiianpiiiitteen takia ot- 
taa vain yksinäisten perheenhuoltajien tai erityisen vaikeissa 
sosiaalisissa tai taloudellisissa olosuhteissa elävien perheiden 
lapsia. Noin neljäsosa oli kotiapulaisten hoidossa, loput iso- 
vaiiheinpien luona tai vieraassa perheessä ns. perliepäivälioi- 
dossa. Useita tuhansia lapsia oli, ja on epäilemättä edeileen- 
Icin, päivisin kotona iliiiaii hoitajaa. 

Lasteliseinzet on tarl<oitettii 6 kl<.-3-vuotiaille lapsille, ja ne 
toimivat ympäri vuoden. Sosiaaliininisteriön 1964 tekemän ti- 

6 - Miesren maailman. . . s i 



Kaikki 0-6 
Vuosi Ansioäitien 0-6 viiotiaat lapset 

vuotiaat 

246 000 
286 000 
318 000 

Maalaiskunnar 

307 000 
291 000 
261 000 

Koko maa 

553 000 
577 000 
579 000 

Luhmaarä 

I<aupungit 
ja kauppalat 

IZokofiiiivatyö~ra kiyuien nnirten nlle Roulz~ikaiste+z lnsten 
a~vioitu lukunzidrii u. 196,i ja kehitys u. 1970-1975. 

% kaikista 
0-6 vuotiaista 

92 000 
111 000 
129 000 

Maalaiskunnat 

40 000 
39 000 
37 000 

Koko maa 

132 000 

laston miikaaii Siiomessa oli t'allöin 93 i<unnallista lastenseimei 
ja niissä 2563 hoitopaikkaa seka 30 yksityistä valtionapua saa- 
vaa laitosta, iiiisia 786 hoitopaikkaa. Lastenseimia oli siis yh- 
teensä 123 ja hoitopaikkoja 3149. 

Laajennetut lditenseimet eli fiaivikodit ovat laitoksia, joissa 
on I<okopäivähoidossa seka seimi-ikaisia että lastentarhaikäisia 
(3-7-v~iotiaita). Naitä oli 1964 tilaston mukaan 88, joista 
kuniiallisia 34 (Iioitopaikkoja 1090) ja yl<sityisiä 54 (hoito- 
paikkoja 1696). 

Lastenta~hiit on tarkoitettu 3-7-v~iotiaille, ja niissä on seka 
piioli- että I<okopiivaosastoja. Valtionapuun oikeutettuja kun- 
nallisia ja yksityisia lastentarhoja oli vuonna 1964 yhteensa 
301 ja I<okopäivähoitopail<koja yhteensa 5952 (piiolipaiväpaik- 
koja 13 797). 

38 
39 
40 

13 
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14 

24 
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Lapsiryhmie+z koko 

Piivälioitolaitosten arvostelua ovat aiiielittaneet mm: 
- lapsiryhmien koko 
- lienkilökunnan mairä ja k o n i ~ ~ t ~ ~ s  
- eräiit laitoksissa esiiiityvät asenteet. 
Lapsiryhmien siiuri koko selia lastenseimissä etia lastentar- 

hoissa on huiitava epäkohta. Seimissä on noin 6-7 lasta yhtä 
hoitajaa kohti ja 12 lasta yhtä koulutettiia hoitohenl<iloi kohti. 
Sosiaaliministeriön jakamissa lastenseimien ralcennetta ja toi- 
mintaa koskevissa ohjeissa esitetään, että yhden hoitohenl<ilön 
osalle saisi tulla 5-6 lasta ja koulutettuja hoitajia tulisi olla 
yksi 8-10 lasta kohti. Sosiaaliiniiiisteriö ei valvo suositustensa 
tote~ittamism. Ja mikä ~ierkitys on suositiiksilla, joita ei ole 
ministeriössä edes alleliirjoitett~i? - R~iotsiti sosiaaliininisre- 
iiö suosittaa yhtä Iioitohenkiloi iieljaa seimi-ikäistä kohti. Tosin 
tavoitteeseen ei ole vielä päästy. 

Lastentarhoissa ryhmien koko on 25 lasta iastä riippiimatta. 
Vertailu iniiihin Pohjoismaihin on Si~omelle epäed~illiiien: 

Hoitomuoto ja lasten ikä Lapsiryhinieti su~iruus 

Icolcopäiv? .osastot S~iomi Riiotsi Tanska Norja 
3 - 4 viiotiaat 25 12 15 15 
5 - 6 viiotiaat 25 15 15 18 

Valtion asettaman lasten päivälioitolaitostoirnik~~niian mie- 
tinnössä 1.967 todetaan asiaiitiintevin perusteluin, että "olisi 
syytä harkita ineillakin lapsiryhmien pienentämistii". Syyia on 
pienentämiseen, ei harkitsemiseen. 

Hoitohenkilölcuiinan ko~iliitukseeri oli niaassainiile suhtaudiitt~i 
sangen ylimalkaisesti. 

Eräissä tutkiinuksissa on havaittu, että Puolan ja Israelin siih- 
teeilisen hyvin järjestetyissä seimissä lasten oppirnisrnalidoili- 
suudet aikuiskontaktien avulla jäävät hiukan vähäisiminil<si 



kuin kotona. Mika lienee tilanne Siiomen valvomattomissa las- 
tenseimissä, joissa kouli~tettujen lastenlioitajien osalle tnlee 12 
lasta? Tasoa tulisi kohottaa lisäämalia hoitajien I~il<umiCaraa ja 
henkilökunnan koulutusta. Siiomessa ei varsinaisesti valmisteta 
pienten lasten tyhmähoitoon perehtyneita työiitekijöitä. Lasten- 
hoitajien yksivuotinen kansakoiilukurssiin perustuva knuli~ti~s 
Lasreniinnassa on aivan riittämätön; terveideii lasten kehityksen 
ohjailu, ryhmätoiminnan järjestäminen ja lapsipsykologian tun- 
temus jäävit opetuksessa all<uasteelle. Alle I<olmivuotiaiden las- 
ten ryhmähoito ei ole helpompaa kuin yli kolmiviintiaiden. Kui- 
tenkin seimilasten hoirajiksi kelpaavat väliemman lioulut~~sta 
saaneet henkiiöt kuin laste~itarhalasten. 

Kaikkia ei miellytä lastentarbojen uskonnollinen toiminta. 
Lastentarhoissa opetetaan lapsille uslionnollisia laiiluja, joissa 

kerrotaan Jumalan armosta, syntien anteeksisaa~i~isesta ja kuo- 
lemanjälkeises~i elamäsfi. Kerran viikossa pidetain raamatun- 
selitystuiiti, ja päivittäin rukoillaaii useita kertoja. On kuultri 
joidenkin opettajien liarrastavaii vanhaa hyvää kurinpitokeinoa 
"Jumala raiikaisee jos et tottele". 

Lastentarliojen eriänä tehtävänä on "kotiliasvatiiksen tiilterni- 
nen". Leikki-ikiisteii ideologinen opetus yhteisknntian laitok- 
sessa ei kuitenkaan uslronnonvapauslakia notidattavassa nylty- 
Suninessa kuul~ine tähän tulremiseen. Ohjesäännöt eivät velvoi- 
ta lastentarhanopettajia uskonnonopetiikseen, vaan se on opet- 
tajan oman harkinnan varassa. 

Milrsi uskontokasvatus saa perustua lastenmrhanopettajieu 
harkintaan? Miksi iiseimmat opettajat harkitsevat sen tarpeel- 
liseksi? 

Selitystä voi ensinnäkin hakea asenteesta "uskonto kiiul~iu 
kotikasvatukseen - lastentarha tukee kotikasvatusta". Toiseksi 
lastentarhalaitos on alun perin ollut voiiiiakkaasti kristillisen 
hengen sävyttämä. Tulevat lastentarhanopettajat kiertävät har- 
joittelijoina tarhoissa ja näkevät niissä sukupolvien ajan vallin- 
neen kiytännön: hengelliset laulut, r~iokariikonkset ja raama- 



tiinselitykset kiiul~ivat asiaan. Vaisnistuttuaan he menettelevat 
oppimansa esikuvan mukaan. Kolmas syy on epäilemättä ylei- 
nen opetiistoiminnan uskonnollinen perinne, jota valtiokirkko- 
järjestelmä siiosii. 

PAIVAHOITOLAITOSTEN HALLINTO JA RAHOITUS 

Nallilzto 

Lastenseimet, -tarliat ja päiväl<odit ovat sosiaaliiilinisteriön vä- 
littömän erityisvaivonnan ja tarkastuksen alaisia.Vuonsia 1964 
Suoinessa oli 608 päivähoitolaitosta. Naiden valvonnasta huo- 
lehti sosiaaliministeriössä yksi viranomainen, jonka toiiiiialaan 
lisälisi kiiuluu lukuisia muita liallinnollisia tehtävia. Sosiaali- 
miiiisteriön sn:aräyksestä sosiaalihuollon piiritarkastajat voi- 
vat myös suorittaa tarkastriksia. Näillä virkailijoiila ei kuiten- 
kaan ole tarvittavaa asiantiinteinusta. 

Päivähoitolaitoksista vaisi valtionapna nauttivat lastentarhat 
ovat ieliokkaaii valvonnaii alaisia. H~iolimatta siitä, et t i  eiisim- 
iiiäinen iastenseimi perustettiin jo 73 vuotta sitten, niiden toi- 
minta osi yha vailla lakisaateistä perustaa. Usko iastenseiiilien 
vahingollisuuteen on niin vankka, ettei snitaan telida niiden 
toiinintaedellytysten korjaamiseksi. 

Lasten päivähoidon hallinto on I<ehittysnätön. Sosiaaliininis 
teriö on ainoa liallinnoilisien elin, jolla oli lain suoma oikeus 
valvoa päivähoitolaitosten toiinintaa. Valvonta kärsii virkaili- 
joiden puutteesta ja vähäisist~ toimintavalniuksista. Niinpä las- 
ten päivähoidontarkastaja ei voi asitaa ministeriöstä ohjeita kun- 
tiille, ellei niitä pyydetä. Halliiinollinen porras inaakiisitatasol- 
la olisi välttämätön. Lääiiinhallitustesi yhteyteen kaavailtuihin 
läänin sosiaalitoiinistoiliin voitaisiin harkita hallinnollisen väli- 
portaan perustamista. Lisäksi tulisi kunnan al~ieella tapahtuvan 
päivähoidon hallinto keskittaa tietylle kunnan elirnelle, jonka 
toimialaan sisaltyisivät lastenseimet, -tarhat, yksityiset leikki- 
koiil~it, puistotätitoiminta ja perhepäivähoito. 

Hallinto ei ole vain valvontaa. Päivälioitotoiii~eti lialiintoa 
tulee kehittää niin, etfa kokosiaisvaltaisen suunnitteliin ja kun- 
ta- ja laitosl<ohtaisen ohjauksen osuus kasvaa tärkeimniaksi. 



Rahoitus 

Lasteiitarliat voivat saada valtionapiia toimintamenoihinsa. Las- 
tenseimet ja päiväkodit ovat täysin vailla valtionapua. 

Lastentariiojen valtinnaviin osuiis on lain mukaan kolmannes 
kohtuiillisiksi harkituista vitosimenoista. Tamä lainkohta on 
tiiottanut I<äytännössä suiiria hankaluuksia. Ensinnäkin, mitka 
menot voidaan katsoa kolituiillisiksi? Laki määrittelee farkeim- 
mät kohteet, inutta tulkinnan varaa on riittämiin. Esimerkkejä: 
piano katsotaan toiininnalle välttämättömäksi, mutta ei k~iulu 
valtionavlin piiriin. Lasten leikki- ja askarteluvälineiden han- 
kinta- ja korja~ismenot luetaan kolit~iiillisiiii vunsimenoihiii; 
keinuja, kiipeilytelineita, puolapiiita ei. Lastenhiioneiden kalus- 
rusrnenoista korvataan kolmannes, miitta opettajain huoneen 
kalustiiksesta ei, koska se ei ole "lastenlioitoa ja kasvatusta 
varten vdlttärnätöntä". Jos tiioli, pöytä, matto, peili tai lamppu 
ostetaan eteiseen, keittiöön tai lasten tiloihin, oli korvaus oi- 
keutettu, jos heiikilökunnaii huoneeseen, ei korvaiista stiorite- 
ta. Ii11 jäyl&yys ailie~~ttaa tarpeetonta työtä. I<aikissa lasten- 
tarlioissa joudutaari pitimaan kaksinkertaista tilinpitoa: toista 
kaikista menoista ja toista valtionapuun oikeutetuista metioista. 
Lastentarhat eivät ole täysin tietoisia siitä, mitki hankitiiiar 
kuuliivat korvauksen piiriin. Seurauksena on, etfa sosiaaliininis- 
teriön ainoa lasteii päivähoidon tarkastaja käy l'api tarhojen 
lähettainiä yksityiskohtaisia hankintaluetteloita ja ostoknitteja. 

Ktiii valtionapii siioritetaaii lasteiitarliojen tilitysten perus- 
teella, jo~idiitaan jokaisen tarhan osalle tuleva korvaus laske- 
maan erikseen. Lastentarha lähetfaa Iaskelmansa sosiaalirninis- 
teriöön. Siellä se tarkastetaan ja l'ahetetaan edelleen tarkastetta- 
vaksi valtioiitalouden tarkast~~stoimistoon. Tilien pennilleen las- 
kettu täsmäys oli iiäennäisti, mutta jokainen liavaittii virhe fiy- 
tyy tarkastaa. Jonkin markan vajauksen fahden joudutaan teke- 
mään tarkastustyötä tuntikaupalla. 

Ruotsissa valtionap~i suoritetaan mairäs~imrnana kutakin hy- 
väksyttyä hoitopaikkaa Icohti, Norjassa avustus on osastokoh- 
tainen. Tanskassa korvaus siioritetaan tilitysten perusteella, mut- 
ta tilitykset hoitaa erillinen toimisto. Lastenpäivähoitolaitos- 



komitea oli elidottaniit siirtyiiiistä paikkaliohtaiseen mäaraavi~s- 
tiikseen myös Suomessa. 

Piivähoitolaitokset eivät ole oikeiitettuja valtionapuun periis- 
tamisk~istannusten osalta. Paivälioitnlaitosverkoston nopea laa- 
jentaminen on kuitenkin välttäinätöntä. Tatä voidaan teliok- 
kaasri edistää korvaamalla osa yerustainiskiistannuksista. Mai- 
nittakoon, etia kaikissa muissa Polijoismaissa valtio osallist~iu 
päivöhoitolaitosten rakennriskiistaiin~ksiiii. 

Piivähoitolaitosten per~istamiskustaniiukset vaihtelevat. Hel- 
singissä arvioitiin, että 100-paikkainen arkkitehdin erikseen 
s~iutinitteleina lastentarha maksaa noin yhden nykymiljoonan. 
Valitettavasti arkkitehdin siiunnittelu ei aina takaa sitä, etfa 
lasteiitarhoille ominaiset vaatim~ikset tulevat liiio~nioo~iotetiiik- 
si. Kaksi vuotta sitten valmistiii Helsingin Roihuvuoreeii uusi 
lastentarha- ja seirnirakenn~is, jossa meluntorjunra oli kokonaan 
"unohdettu". 

Nykyisin sosiaaliministeriö hyväksyy lasteiitarliojen pohja- 
piirustukset. Sen tiilisi edistaä lastentarhojeii ja -seimien teol- 
lisra valinistainista. Tarvittaisiin iiiuiitamia viipaleista kootta- 
via tyyppirarhoja ja -seimia, joiden kokoonpanoa voitaisiin jat- 
kiivasti kehittää karttiivien kokemusten mukaan. Ne valrnistui- 
sivat lyhyessä ajassa, ja sarjatuotanto aleiitaisi Iiustanniiksia. 
Kiistaoiiukset olisivat etukateen tilaajan tiedossa. 

PERHEPAIVAEIOITO ELI PAIV?iHOITO YI<SITYIS- 
I<ODEISSA 

Hoitopaikkojeii riitiainättömyys lastenseimissä ja lastentarliois- 
sa on johtanut siihen, että lapsia on yha enemmän perhepäivä- 
hoidossa. Hyviakin hoitopaikkoja on, mutta valitettavan paljon 
on myös epäkohtia. Rinnastus vanhaan liiiiitolaisjärjeste1maan 
ei ole aivan aiheeton: lapsi annetaan usein hoitoon pietiiinpään 
maksuun tyytyvälle. 

Seuraava ikävännäköinen Iiiettelo perhepäivähoidossa esiin- 
tyvistä epäkohdista perustiiu terveydenhoitoviranomaisten ha- 
vaiiitoihiii: 
- Ravinto on yksipiiolista ja heikkoa. Tämä saattaa johtua 



Ii~ionoista säilytys- ja valmistusmalidollisuiiksista, tieiamat- 
tömyydestä, va1inpi;imättömyydestä tai pyrkimyksestä saada 
päivähoitomaks~ista mahdollisimman paljon piihdasta voit- 
toa. 

- Piiväuneen ei ole tilaisuutta tai nukkiiminen ori eliäsaän- 
nö!listä ja tiittärnätöntä. 

- Koti on sorkiiiiieti ja epäsiisti. S i m ä  on ymmärrettävaa, 
kun yksiöö~il<in saatetaaii ottaa omien lasten lisäksi useita 
vieraita lapsia. 

- Lapsille ei varata leikkitilaa, välineistä puhumatt:akaan, eikä 
heitä ohjata leikeissä ja askartelussa. 

- Hoitajien vastuu lapsista on vähäinen, eika Iioidon jatku- 
vuiidesta ole vartiiiiutta. Ei ole harvinaista, että lastenneu- 
voloissa saadaan kiiulla lapsen olleen muutaman kiiuka~iden 
aikana useissa eri hoitopaikoissa. 

- Vanlieminat eivät yleensä tiedi mitiiiii hoitajan ~erveyderi- 
tilasta. On ilmennyt tapauksia, joissa hoitaja on sairastanut 
tarttuvaa tautia tai ollrit psyykkisesti sairas. 

Hiljattain uiisitun lain rnukaaii perhepiivähoito tulee valvoii- 
tian alaiseksi eriiiss8 erikois$afiuuk.ri.rsa. Erityisten syiden nojalla 
sosiaalilautakuiita voi jiäattai, että lasta on hinen ollessaan per- 
Iiepäivälioidossa pidettävä kasvattilapsen asemassa. Sosiaalivi- 
raiioinaiset voivat myös paatiaa, mikili epäkohtia on tullut ilmi, 
kiiinlia motita lasta ja minkä ikäisia lapsia kodissa saa saman-. 
aikaisesti Iioitaa. Ehdotiis ei tarkoita kaikkien perhepaivähoito- 
paikkojen ottamista valvonnan piiriin. Se antaisi vaiti lasten- 
siiojeli~viranomaisiile valtuudet puuttua kaikkein pahimpiin 
epäkohtiin. 

Myönteisemmaii yhteistyön mahdollisiiuden tarjoaa kj~ntien 
jirjcst2nza jn vnlvoiiza peihepihihoito. Siinä lapsia hoitavat ko- 
deissaan kiinnan valitseinat ja sopiviksi katsomat henkilöt, jot- 
ka ovat työsuhteessa kuntaan. Hoitajilie järjestetain koulutiista 
kiirssien ja I~ientojen muodossa. Kunta hiiolehtii lasten koteihin 
sijoituksesta ja hoidon jatkuvasta valvonnasta. Sijoituksissa py- 
riiaän ottamaan huornioon kunkin lapsen yksilölliset tarpeet 
ja viihtyvyys. Lapsiryhmät pidetain riittävän pieninä. Valvonta 
kiiiiiuii järjestelmän normaaliin toimintaan ja ori luonteeltaan 



upastairaa ja luottamiista Iierättivaa, ei poliisitoilita. I<utita osal- 
listuu piivähoitomaksuihin. 

Kuntien perhepäivähoitoa kokeillaan parliailiaan useilla paik- 
kakunnilla eri piiolilla S~iomea. Ensimmäinen kokeilu aloitet- 
tiin Kotlrassa kaksi vuotta sitten. Ylidistys 9 Iäbetti syksyllä 
1967 tiedustelun kokeilusta ja sen onnistusiiisesta niille paikka- 
kunnille, joissa siti oli kanirnmin harjoitetni. Vastaiikset osoit- 
tivat, etta seka hoitajat etta vanhemmat ovat suhtaiitineet val- 
vott~iuti päivähoitoon myönteisesti. Annettuja ohjeita oli yleeii- 
sä noiidatettu. I<äytännöllinen jirjesteiy oli jossain niäarin kir- 
javaa: eri paikkakunnilla sijoinista ja valvontaa hoitivat eri 
elimer; hoitomaksiit, lioitajien verotus ym. vaihtelivat jonkin 
verran. Varsinaista Iioulutiista hoitajille oli annettu ainoastaan 
I<otkassa, missä oli jirjestetty luentotilaisiiuksia. Maiialla oli 
jaettu kirjallisia ohjeita. Tietenkin järjestelmän on jossakin 
mairin joustettava li~intien erikoisolosuhteiden mukaisesti, rntit- 
ta kovin siiuren kirjavii~iden ja ehka turhan haparoinnin estä- 
miseksi tarvittaisiin ilmeisesti valtalruniiallinen perhepäivahoi- 
toa organisoiva elin. 

Perhepäivähoidon järjestämiseen k~innalliselle polijaile ei ole 
siihtaudutt~i täysin varauksitta. Joillakin nudistulrsiin pyrkivilli 
tahoilla sitä on pidetty myönnytykseili pelkkaa kotihoitoa puol- 
tavien käsityksille. On niyös pelätcy, eikä vrirmaankaan aiheetta, 
että kunnallinen per11epXivälioito saattaisi jarruttaa kipeisti tar- 
vittiijen lastenseimien ja fastentarhojen perustamista. Voi vain 
toivoa, etti paivälioitolaki, jonlra ehdotusta parhaillaan valmis- 
tellaan, estaa pelätyn su~intaisen kehityksen. 

Jos kunnallista perhepaivähoitoa keliitetään edellä liaavailiul. 
ia tavalla, ja muistetaan, että se on iinnakknismz~oto, se voisi 
jatkuvasti toimia laitosmaisen päivähoidon myöiiteisenii tiiyden- 
tajanä. Todennäköisesti aina tulee olemaan lapsia, joille ei ai- 
nakaan vuosien mittainen kokopäivähoito lasrenseiinissä tai -tai.- 
hoissa sovi. Varsinkin lastenseimi-ikäisille hyvä perhepiiivihoi- 
to olisi usein paikallaan. 

Kaililiea kodeissa tapalitivaa päivähoitoa tnskin voi kurisial- 
listaa. Ei-kunnallisen perliepäivähoidon epäkohtia poistaisi epäi- 
iemattn, jos jokainen vieraita lapsia pitemmäksi aikaa piivä- 



hoitoon ottava henkilö olisi lain mukaan ilnzoiturueluollinen. 
Kun hoitaja olisi velvollinen ilmoittamaan sosiaaliviranomaisil- 
le ottavansa lapsia päivähoitoon, tämä jo todennäköisesti kar- 
sisi pois heikoimmat hoitopaikat. K~innallisia päivähoitopaik- 
koja valvovat virkailijat voisivat antaa ohjeita, kirjallisia tai 
siiullisia, myös näille ei-kunnallisille hoitajille. 
- Kiinnallinen perhepäivähoito on paikallaan laitoshoitoa täy- 

dentavänä perliepäivähoidon miiotona. 
-- Sen organisoiminen ei saa estaa uusien lastenseimien ja 

-tarhojen perustamista. 
- Laitos- ja perhepäivähoidon on toimittava saman organi- 

saatiori alaisena ja tarjottava perheille tehokasta ja jousta- 
vaa perhehoitopalvelua. 

Vihdoinkin saadaan äidin lastenhoito- ja kotitalo~istyö sille kiiu- 
l~ivaan arvoon ja kunniaan: äideille ryhdytaan maksamaan 
palkkaa! Nain lienevät iiseat kasittaneet ti~nteisiin vetoava11 
äidinpalkka-ajatiikseii, josta parin vuoden ajan oli kohuttii. Ai- 
dinpalkka-kasitteen sisältö on jäänyt epäselväksi, koska samaa 
nimitystä on käytetty kahdesta eri asiasta, Espoon kaiippaian 
kokeiliista ja perhekustannusteii tasauskoinitean mietinnössaan 
esittämästä ehdotuksesta. 

Espoon kauppalassa ryhdyttiin kokeilemaan v. 1966 tarve- 
harkintaan perustuvaa "äidinpalkan" maksamista. (Espoossa eh- 
dotetaan kaytetfaväksi rnieluurninin nimitystä koditihoitotuki.) 
Tätä kodinhoitotukea maksettiin v. 1967 kui~delletoista inoiii- 
lapsiselle vähavaraiselle perheelle. Kunta on maksanut tue11 
Iiuoltoavun määrärahoista. Sen erottaa liuoltoavl~sta se, ettei 
takaisinmaksun periaate ole voimassa. Mainittakooii, että iiseat 
kodinlioitotukea saaneet perheet ovat aikaisemmin saaneet liuol- 
toapua. Kodinhoitotiiki rajoithiu vain pieneen määrään kaik- 
kein vaikeimmissa taloiidellisissa ja sosiaalisissa oloissa eliviä 
monilapsisia perheitä. Perheille on maksettu se minimimaarä, 
joka sallii äidin työstä poisjäämisen. Tällainen maksujarjestel- 
mä edellyttiaa tietenkin sosiaalilautal<unnalta pitkille menevää 



perhekohtaista kisittelyä. - I<odiiihoitotukea ryhdyttiin mak- 
samaan siksi, että se on kiinnalle lialveiiipi ratkaisi1 kuin las- 
tenseimien ja lastentarhojen periistarninen ja yliapitaminen, ja 
siksi, ertä pidetain lapselle ediilliseinpana olla kotona kuin 
päivähoidossa. 

Espoossa tehtiin sosiaalilautakiinnan toimeksiannosta tutki- 
miis alle kouluikäisten päivähoidosta ja sen tarpeesta, ja sainal- 
la pyrittiin selvittämään äitieri siihtautuinista "äidinpalkkaaii". 
Se oli haastatrelututkimus, jonka kohteena oli tietyn tiilorajan 
alapiiolella olevia perheitä. ICysymykseen "voisitteko ajatella 
~nahdollisniitta jiiidä kotiin työstänne, jos Teille makset taisiiii 
niin, ertä se olisi taloudellisesti mahdollista", vastasi 67 %; 
äideistä niyöntiuästi. Haastattelul<ysymyksen asertelu o!, kovii~ 
jolidatieleva: myönteinen vastaiis näin asetettiiuii l<ysyiriyI<seeri 
tLintuu todennäköiseltä. Entä miksi 33 % äideistä, liuonosti 
palkati~ssa työssä olevia naisia, ei vastanniic kysymykseen ilrnaii 
muuta rnyöntävästi? 

Lastensiiojelun I<esl<usliiron järjestämässä lasten päivähoidoii 
asiantuntijaseminaarissa helmik~iussa 1968 pohdittiin myös mil- 
lainen olisi naisten mahdollisuus palata takaisin työelamaiii, 
jos he olisivat miintarnan vuodeii kotona äidinpalkan tiirvin. 
Seminaarissa tuli esiin sellainenkin ehdotus, et t i  äideille an- 
nettaisiiri yöpaikastaan palkatonta lomaa siksi ajaksi kiin per- 
heen lapset ovat pienia. Perheessä saattaa olla pieniä lapsia 
hyvinkin monien viiosien ajan. Yhdenkin lapsen varttumisen 
aika vaiivastn vaikkapa kolrnivuotiaal<si olisi todentiäköisesti 
useimpien työnantajien mielestä liian pitkä loma. Aivan selvai 
on, että tällainen järjestely huonontaisi tiiiitiivasti n ~ '  isten ase- 
maa työmarkkinoilla. -- Täytynee kuitenkin pitää positiivisena, 
etti edes keski~stellaan iidiil työhön paliiusta. Helrnikiiussa 1966 
iiimittäin eris silloinen miesininisteri keksi esittaa aivoituksen, 
että iiaisille maksettaisiin äidinpalkkaa lasten ollessa pieniä ja 
sen jälkeen pientä eliketta. Naisen elämäntehtävä ja -tarkoitus 
olisi siis olla vain synnyttäjä ja emo. Kapeana oli nähty naisen 
elatnäntie Suotnessa a.d. 1966! 

Valtion asettama perhek~istanniisreti tasauskornitea jiilkaisi 
mietintönsä toukoknussa 1966. 



IZomitea ehdottaa: ns. äidinpalkkiota ryhdytään maksamaan 
kotona oleville äideille, jotka itse hoitavat pienokaisensa, aiiiksi 
yhden vuoden ja myöhemmin piteininältä ajalta synnytysloman 
paattymisesta lukien. Komitean perustelut "äidinpalkan" käy- 
täntöönottoon S~ioinessa ovat ensisijaisesti väestöpoliittiset k11- 
te11 esikuvamaassa Ranskassakin. Ranskassa se otettiin kaytan- 
töön jo vuonna 1935, ja sen toivottiin lisäävän synty- 
vyyttä. Eräs perhepolitiikan tärkeä tavoite on komitean mie- 
lestä väestön riittävä kasvu, joka takaisi riittävän työvoiman ja 
sita kautta taloudellisen kasvun. Vaestön laaduii suotiiisan ke- 
hityksen kannalta komitea pitää tirkeänä, että äidit itse hoita- 
vat lapsiaan ainakin kolmevuotiaaksi. Kosla pienten lasten ai- 
dit yieensii ovat nuoria ja siiositt~~ja työmarkkinoilla, tulisi ai- 
dinpalkkion olla riittavän suuri, jotta se pystyisi ho~ikuttele- 
maan (kiiten komitea ilmaisee) äitejä jaamaan kotiin. IZonii- 
tea katsoo, että väestön kasviin tiirvaamiseksi tarvitaan suhteel- 
lisen paljoii erityisesti 3--4-lapsisia perheitä. (Työssii käyvät 
naiset synnyttiiviit yleensä väheminäii kriiti kotona olevat.) - 
Ajatiis, että valtio rylityisi hoiikuttelemaan nuoria naisia kotiin 
"teliokkaiksi synnyttäjiksi", tuntuii epämieliyttävältä. 

Ranskassa, voimakkaan perhepolitiikan maassa, saavat palkan- 
saajaperlieet, joissa vaimo oli kotona, äidinpalkkaa (ns. yhden 
paikan lisää), jos perheessä oii yksi alle viisivuotias lapsi tai 
vähiiitaan kaksi lasta. Yhdestä lapsesta maksetaan 2 5  ink/ltk, 
kahdesta lapsesta yhteensä 50 mk/kli, kolmesta lapsesta kii~i- 
detiteen lapseen saakka 60 mk/kk. Lapsilisät ovat sii~ireinmat. 

I'eriiekiistann~isten tasa~iskoinitean kaavailema äidinpalkka 
ttilisi meillakiii ilmeisesti peittämään vain vihaisen osan nai- 
sen paikkatuloista. Valtion maksama Zidinpalkka ei missään 
tapauksessa voisi olla niin siiuri, että se korvaisi mu~ialla suo- 
ritetusta aiisiotyöstä saadut tulot. Eräänä myönteiseni puolena 
äidinpalkan käytäntööii ottamiseksi on esitetty, että se olisi 
näkyva osoitiis kotitaloustyön ja äidin kasvatiistyön arvostami- 
sesta. Muutaman kyminenmarkkasen maksamisella voisi olla 
aivan päinvastaiiien vaikutus: onhan työn arvostaminen yleen- 
sä suorassa siihteessa siitä mali-settavaan palkkaan. Jos äidin- 
palkkaa maltsettaisiiii, kuten Ranskassa, riippumatta aviomiehen 



tiiloista vain äidin I<otona oleminen ehtona, tiiltaisiin iahinnä 
tiikemaan niitä perheitä, jotka tukea väliiteii tarvitsisivat. Syys- 
tä voisi puhua "nei~larahasta kotirouville". Entä miten suhta~i- 
duttaisiin yksinäisiin perheenhiioltajanaisiin, joita on runsaasti? 

Yhdistys 9 on saaniit moitteita siifa, että se suhtautumalla 
äidinpalkka-ajatukseen kriittisesti esiintyy naisten etujen vas- 
taisesti. Moitteet voidaan osoittaa vaäiksi. 

Aidinpalkkaa puolustavina näkökohtina naisen kannalta on 
esitetty mm. seuraavia argiimentteja: 

Naisilla on  huonot 9alhat; miksi he siis kavisivat työssä, jos 
heille luodaan iiiahdoliisuus jaidä liotiin nauttitnaan äidiiipalk- 
kaa. 

Yhdistys 9: naisteii aiipalltkaus on epalcohta, joka on kor- 
jattava toteuttamalla samapallckaisiiuden periaate ja aktivoimal- 
la naisia hankkimaan ammattikoiiliitus. 

Naisilla on  hahrinkermine~z työtnahka amioäiteina; Iieid". ail on 
paras "yksinkertaistaa" se jäämällä kotiaideiksi. 

Yhdistys 9: lasten lioitaminen ja kodin taloustyöt kuuluvat 
yhtilailla perheen molemtnille vanhemmille: On paasfavä van- 
heiituiieesta asenteesta, että ne kuuluvat yksinomaan naiselle. 
On I<ehitettäva sellaista lapsiystävällistä ajatteliia, joka ottaa 
liuomioon työaikojen järjestelysia pienten lasten vanhempieli 
ja lasten tarpeet. 

Nainen oli luotu olemaan koiomi 

Apinat ja I~iolaihmiset oti vedetty esiin todisteltaessa, että 
naisen biologinen tarve vaatii häntä olemaan kotona - se riit- 
räköön atomiajan naiselle kun kerran iiiolanaisellekin. 

Yhdistys 9: työelämain osallistun~inen ja sen tuoma sisältö 
ja kontal<tit ovat itsestään selvia ihmisen, miehen ja naisen, 
eläinain kiiuluvia asioita. Haluamme yhteiskuntaa I<ehitettiavan 
siten, etfa työelatnä ja lasten hoitaminen voidaan perlieesia on- 
tiistuneesti yhdistaa. 



Vnlilznalz unpnur: naisella oii oltava mahdollisuus ilman talou. 
dellisia pakotteita ratkaista haliiaako han olla kotona ja hoitaa 
lapsiaan vai Icäydä ansiotyössä. 

Todellista valinnai~vapautta ei näiden kahden välille tuo äi- 
dinpalkka. Vasta kun lapsille voidaan tarvittaessa saada hyvä 
päivähoito, naisten tasa-arvoisiius työelämässä ja perheessä to- 
teiiniu, voidaan puhua valinnan vapaudesta ilman pakotteita. 

Tiedämme, ettei tällaista vapautta vielä ole. Monet naiset 
kokevat nykyisen ylimenokaiideo (uskomme nykyisten epäoi- 
keiidenin~ikaisuuksien poistamiseen) epäkohdat kipeinä. Kun- 
tiesi liuoltoavun Iiioiiteineii kodinlioitotiiki vaikeimmassa ase- 
massa oleville naisille lienee paikallaan ylimenokauden liatä- 
ratkaisuna. Mutta liätäratkaisusta ei saa tulla kehityksen jarrua. 
Tuntuu nimittäin kuin äidinpalkka-ajat~iksiri pyrittäisiin palaa- 
maan menneeseen elamanmuotooo, agraariyhteiskunnan idyl- 
liin, sen sijaan että li-atsottaisiin eteeiiiiäin. Menneeseenhan ei 
ole paluiita. Eva Moliergin sanoin: ". . . mitä on jäljelli siitä 
keskeisesta ja rikkaasta tehtävästä, joka perheenaidiliia oli yh- 
teisli-uniiassa ennen teollistainista. Vain rippeet ovat jäljell'a 
työsfa, joka entien oli kokonaan integroit~in~it tuotantooii. Ja 
nyt nämä tehiivien rippeet olisi hoidettava sellaisessa erisfay- 
tyneisyydessä joka ensieti oli liarvinaisuus. Esikaupungeissa asu- 
vien roiivien eläinän ikavyys ja I<apeiis tiinnustetaan vasta nyt 
ongelsnaksi. Kaikille pitäisi olla pRiviii selvaa, että se ei voi 
olla mallina tulevaisuudesi yhteiskiisiiian s~iutiiiittelussa." .,, 
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P I R K I C O  S A A R I N E N  

Kotona vai pai-vaholdossa 

Rva A on valmistunut pitkin koulutuksen vastineeseen ammat- 
tiin, jota hän pitai elämäntehtävänään ja kutsrimuksenaan. Viela 
alle kouluikiiset lapset ovat kotona apulaisen hoidossa äidin 
ollessa poissa. 

Rva B on valmistuniit pitkän kouliiruksen vaatineescen ammat- 
tiin jne. Vastoin omin toivomuksiaan h i n  on jättänyt työnsä ja 
hoitaa perheensä kotona. 

Rva C on valmistunut jnc. Nyt hän pitai itsestään selvänä 
omistautua kokonaan kodille ja lapsille, se on hanen nykyinen 
kutsumustyönsä. 

Nti D:Ilä ja leskirouva E:llä ehkä on ammatti, ehkei. Mutta 
heilli ei onneksi ole ollut mitain valinnan vaikeuksia. Itsensä ja 
lapsensa on clätcttävä työssä kiyrnällä, pantava lapset minnc saa 
ja oltava liikoja ajattelematta elimintelitäviä, kutsumuksia ja 
muita haihatteluja. 

Ja niin edelleen. Yksilöllisiä, erilaisia tapauksia. Erilaisia 
äitejä. Erilaisia lapsia. Erilaisia olosuhteita. 

Mitä sanovat naapurit? 

"Ja mikä pakko senkin on, mies kylli tienaa liiankin kanssa. 
Toiset on työttöminä jn toiset vaan istuu vihreälii oksalla kiin 
sinnc on kerran paisseet. Mutta kelpaalian niiden. A~iulaiset pesce 
lapsenpyykin." 

''No kylli ei siinäkain ihminen leivisiiäänsä l<iytä. Menee kallis 
oppi hukkaan. Ei mitäiin inuuta kuin kotona on." 

Ni ink in  edelleen. Erilaisia periaatteita, katsomuksia, mieli- 
piteitä. Vaatimuksia, joiden perustelut ovat toisilleen vastakkai- 
sia, tai joita ei oikeastaan perustella lainkaan. 

I<11ka on oilteassa? 
Voiko yleensä tällaisessa asiassa mikaan osapuoli tai mikään 

näkökanta yksin olla oikeassa? Voiko sittenltaan, vaikka olisi 
todettn, etta on keskimäärin enemmän sellaisia seurauksia tästä 
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Ii~iin tuosta tai etfi on keskiinäiirin enemmän sellaisia äitejä 
tms? Oiiko silloinkaan pitävia perusteita vaatia, että kaikkien 
tulisi menetellä jonkin kesliimääräisen mukaisesti? 

Kysymys on tarpeeksi monitahoinen senkin jälkeen, kun on 
karsinut kohteesta pois moiiia tärkeitä alueita: elintasokysy- 
rnykset, taloudellisen pakon, naisten merkityksen yhteisön työ- 
elämän kannalta jne. Mielipide-eroille jaa kyllin tilaa, vaikka 
tarkasteltaisiin asiaa vain äitien inielenterveydeii ja viihtyvyy- 
den seka lasten kehityksen kannalta. 
- Seiiraavassa muutamia iiäkökolitia, joista on esitetty ai- 

van vastakkaisiakin mielipiteifa ja periisteluja. 

Mik* nzevkityi iiitihilh~iiolla on? 

"Lapsen myölienlpieii ilimissiiliteideii kehittymisen kannalta on 
ensiarvoisen tärkeai, että hiii on yhden henliilön hoidossa 
ensiinmäiset ikiviiotetisa. Luoniiostnan tämä henkilö on lapsen 
äiti. Ellei se ole iilahdoliista, tilalla voi olla yksi pysyvä hoitaja. 
Timä ensiminäineii läheinen ihmissuhde inuodostaa lapsen 
kail&ieii niyöhempien sosiaalisten koiitaktien perustan. Jos se 
oii inyönteineii ja tili-vallisiiuden tiinnetta luova, lapsi myöliein- 
min pystyy lielpoininin solrnitnaa~i inuita sosiaalisia suhteita. 
Aidin oikea paikka on Iiotona lapsen luona." 

"Lapsen myölieinpiiii kehitystä ajatellen on erittäin tärkeää, 
että hän pieiiestii pitäeii tottuu luomaan useita samaiiaikaisia 
liheisiä henkilösuliteita. Ei ole ediilcsi, jos lapsi on vain äitinsä 
tai yleensä yhden henkilön hoidossa. Useista sainanailiaisisra 
kontakteista oli myös se etu, että lapsella on  jäljella aina jokin 
Iäheiiien henliilösuiide siiniikin tapaiiksessa, ettii jokin niistä 
Icatkeaisi. Aidin mahdolliiien me~ietyskiän ei tällöin muodos- 
tuisi ylitä siiureksi jarkytykseksi Iciiin iniiuteii." 

Icuinpaakin edellä esitettyä teoriaa on meillä sovellettii kay- 
tännössä ja kummankin kannattajat vetoavat tutkimusten t ~ i -  

loksiin. Ei !iene mitaan inahdollisiiuksia nykyisen tiedon varassa 
ratkaista, "kumpi on oikeassa". Joinmankurnman julistaminen 
jonliinlaiseksi viralliseksi opiksi on hieman epäilytfavaa. 
Vnikuttauntko ensi.m?niirten ikiiuuosien nikaiset koke?izukiei 
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rntkaisevasti yksilön I>ersoo~znIli.iuzitee~z ja nzyöhenzpiiän käyt- 
tij~tymiseeni 

"Ne kokemukset, joita pikkulapsi saa, sävyttävät koko Kanen 
nlyöhempaa kehittymistään. Varsinkaan negatiivisten kokemus- 
ten ja puutteiden jäikia ei voida täysin korjata, vaikka olo- 
suhteet ja kasvati~svaikutukset myöhemtiiin olisivat ediilliseii?. 
mat. Tamä koskee lapsen koko persoonallisuutta, yhtä hyvitl 
tunne-elamaa k~i in  älykkyyttä tai kielellistä kehittymistä jne." 

"Lapsi on erinomaisen joiistava olento, joka varsin pitkille 
pystyy ottamaan kiinni aikaisemmista epäedullisista olosuhteis- 
ta johtuneen kehityksen hidastimiseti ja jonka persoonallisuus 
kestaa vaurioitumatta melko epatavallisiakin vail<utiiksia." 

ICiimmankin silielipiteeii edustajat esittävät esimerkkejä 
kantansa nieksi. Jall<in~mäisestä viimeisimpiä on eräs 8-17 
vuoden ikäisilii tehty nitkisiins (Gardner-Hniukas-Bz~rchinal). 
ICaikilia 29:IIä nuorella oli ollut yleisen kasityksen iiiukaan 
hyvin epäediillinen ensimmäinen ikavnosi. He olivat viett" aiieet 
sen lastenkodissa, jossa hoitajat olivat alituiseen vaihtuneet. 
Ei ollut mitaan malidollisuuksia esimerkiksi iilieskään norrnaa- 
Iin äiti-lapsi -suhteen (hoitaja-lapsi -siihteen) inuodostumiseen. 
Sutliijat selvittelivat heidan koul~issa menestymistiän, sosiaalis- 
ta sopeut~~inistaan, iihdistuneisuuttaan, kiyttäytymistäiin tirhau- 
matilanteissa jne. monien eriiaisten testien aviiila. Yleisnilos 
oli, että. nämä lapset eivit millaan twaila poikenneet vertailu- 
ryhmän lapsista (paitsi yhden testin yhden miiutt~ijaii kohdal- 
la). Ilmeisesti tämä epätavallisien ensisnmäineii ikävuosi ei ollut 
jiittänyt pysyvia jälkia lapsiin. 

ICun Stukiitin lapset olivat lastentarhassa, häntä askarrutti 
kysymys, mitä lapset siitä hyötyivät ja kiiinka kanan mahdolli- 
nen hyöty kesti. Stiikht keräsi laajahkon ja iiionipuolisen ai- 
neiston kansakoulun 1-luoltkalaisista. ICoerylimaiin k~~iiinvat oli- 
vat kiyneet leikkikoulua, vertailuryhmän lapset olivat olleet 
pelkastään kotona. 

Vertailtavina kohteina olivat terveydentila, koi~liimenest~s, 
harrastukset, sosiaaiinen sopeutuminen. Tuloksena oli joitakin 
merkitsevia eroja puoleen ja toiseen. Leikkikoiilussa olleet oli- 



vat niinii viiosina sairastelleet enemmän kuin kotona olleet, 
mutta vastaavasti viimeksi mainitut sairastelivat enemmän eii- 
siininäisenä kansakooluvi~otenaaii. Hyvin ymmarrettivaa myös 
on, etii koeryhmän harrastikset olivat jotenkin lioulumaiserri- 
pia kuin vertailuryhmän. Heidin sanavarastonsa oli kehitty- 
neempi ja he t~ilivat paremmin toimeen omin aviiin. I<OLI~LI- 
s~~nrit~ikset  olivat opettajien arviointien mukaan ensiininiiseii 
kansakouluvi~oden lopussa Iiieiilan pareininat koin vastaavat 
vertailriryhinän stioritiiliset. 

Leikkiko~ilon vaikiinis siis iialiyi vieli kansalioulun kaynnin 
alussa. Osa lapsista oli mukana jatkotutkimiiksessa. I<ansaliou- 
lun kolmannella liiokalla erot jo olivat tyystin tasoittuneet. 
I<ouliist~oritnkset eivit olleet paren~pia, ei myösliäiin sosiaali- 
nen sopeutuvous. 

Samäntyyppiset tutkimukset eivit siis kerro ainakaan paa- 
asiassa siitä, millaisia lapset ovat juuri hoitoaikaiiaan. Saattaa 
olla, että monia eroja esiintyisi silloin, esimerkiksi t~iniie-ela- 
män tai sopeut~ivu~iden tai harrastusten alueilla. Mutta sen tie 
kiiitenkin osoittavat, että lapsiiudenaikaiset vail<titukset eivät 
ainakaan kaikissa tapa~iksissa ole Iähteinittömän pysyviä. 

Piiaihoito vaikuttnn lnpseen niin, kotihoito niiin 

"Ei tarvitse inuuta kuin tarlikailla päivähoidossa, varsinkin ko- 
knpäivähoidossa, olevien lasten kayttaytyiiiistä, kun tulee va- 
kuuttiineeksi siiia, miia hoito on heihin vaikuttanut. Myös 
eräiden ti~tkimusten mukaan he ovat itsevnrtnempia, vähern- 
män tniikantuvia, piittaavat vihemmän ~an~ais t~iks is ta  jne." 

Toiset taas toteavat: 
"Tutkimukset ovat todella osoittaneet merl<itseviä eroja lioi- 

tolasten ja. liotilasten välilia. Tama on tosiasia. Mutta tulosten 
tulkinnat ovat monesti olleet hatiliöityji. Nakee väitettävin, 
että erot johtf~isivnt näistä erilaisista hoitomuodoista; esimer- 
kiksi päivähoitolasten häiriintyneisyys siitä, että he ovat päivi- 
hoidossa. On jätetty kolonaan l~isittelemittii se mahdollisuus, 
että esimerkiksi äidin persoonallisiiude1la, Kanen käyttäytyini- 
sclläan tms. olisi myös jotain yhteyttä asiaaii." 



On syytä olettaa (esim. Moore, 2) että myös päivälioidossa 
olleiden lasten äidit keskiniäiirin ovat erilaisia kuin kotona 
lapsiaan hoitavat äidit. Kaikki eivät ole yhti halul<l<aita järjes- 
tamaan lapsiaaii päivähoitoon, jos on valinnan varaa, ja myös 
työssäkiynti- tai Iiotonaolotilanne sinänsä aiheuttaa erilaista 
kiyttäytynlistä lasta Icohtaan. 

Jos näin on, on päioälioitolasten erilaiseen käyttäytyiniseei~ 
kotona oleviin verrattuna ainakin linlme (luultavasti samanai- 
kaisina vaikiittavaa) selitystä: 1.. päivähoito siiiäiisä vaikuttaa 
lapseen tietylla tavalla, 2. lasten peritty ralcenne on erilainen, 
he ovat tietynlainen valikoitiinut ryhmä, koska heidän äitinsä- 
kiii ovat erilaisia, 3. ansiotyössä kiyvät ja kotona pysyvät äidit 
kolitelevat lapsiaan kotona eri tavoin. 

Juuri tätä kirjoittaessani pihalta alkoi kuulua hirmuinen me- 
kastus. Pari-kolmevuotias poika huutaa täyttä kurkkua, nuori nai- 
iien retiiumit 11iÄiirä kädcstä ja pauhaa lähes yhti kovaäänisesti: 
"Vai hyvä Jumala kuinka mä hermostun sun kanssas! Jos et heti 
lakkaa huuramasta niin mä kylli haen katahkan!" Lieneekö sitten 
kori- vai ansioäiti vai apulainen. Paiasia on kai tässä meidän kai]- 
niiltarnme, että hin on tyytymätön johonkiri ja purkaa sen lapseen. 

Meilli on Ii~ultavasti kiinnitetty eiiiteii hiiomiota eiisiiilmäi- 
seen Icolitaan. Toinen kohta, lapsiaineksen valikoituneis~ius, 
oli otettu li~ioii~iooii eräissä t~itkimuksissa. IColiiiaiinesta kohdas- 
ta ei ole paljonIiaan keskiistelni. I<uitenkin on syytä olettaa, 
että äidin tasapaiiiois~iiis, rasittiineisuus, tyytymdtt6iiiyys jne. 
sävyttävät lapseii kohtelua ja iieijast~ivat siten myös lapsen 
käyttäytymisessä. 

Askeisen pikkupojan kovaääninen kasvatus on nyt jatkunut 
tovin. "Heti takaisin! Odntas, kun isä tulee illalla kotiin!" Ilmei- 
sesti siis kotiiiti. Miltähän lapsesta tuiituu? Auttaisikohan, jos hä- 
neilii olisi vaikkapa puoli päivää toinenkin hoitaja? hliltäliän 
äidistä tuntuu? Auttaisikohan, jos hinelli olisi muutakin tckcmistä 
kuin hermostua lastcn kanssa? 

Sand esitti tutl<imuksessaan min. sellaiseii tuloksen, että yö- 
kasteiiia esiintyi vähiten lapsilla, joiden äidit kävivät osapäivä- 



työssä. Voisi kehitelli esimerliiksi sellaista nilliintaa, etta näi- 
den äitien suhtautumineti lapseen on olliit siiotnisinta. H e  eivät 
ole liian väsyneiti ja rasittuneita työstä tulti~aan, niin kuin 
ehliä kokopäivätyön jälkeen olisivat. He eivät myösliaan ole 
alituiseen hollioamassa, vaatimassa tai muuten "kasvattamassa" 
lasta. Pieni erillaan olo saattaa olla eduksi sekä lapselle että 
iidille. 

T z ~ t k i m u k s e t  ovat osoittaneet, ettii . . . T n t k i m u k s i i n  ei  v o i  
l f~ot tan,  koska n e  nlztnvat niin ristiriitaisin ~ ~ l o k s i a  

Tiitkiinulisia selostettaessa tai niihin viitattaessa syyllistytaan 
toisinaan scuraavaiilaisiin epäilyttäviin inenettelyiliin: 
- Ei anneta luliijalle tarpeeksi aineksia, jotta han voisi tehda 

omat johtopaatölisensä. Ei esimerkiksi mainita, milli tavalla 
koehenkilöt on valitt~i, esimerkiksi minka sosiaali luo kai^ lapsis- 
ta on kysymys, per~istnvatko t~iloliset vanhempien haastattelui- 
hin vai lasten tarlikailiiun vai projektiivisiin testeihin jne. 
- Tuloksia yleistetään liiaksi. Aina selostaja ei tiedäkaän 

tarpeeksi yksityiskohtia titkirnuksesta, jota h in  ehliä ei ole 
itse lukenut kokonaan, tai han jättaa huomiotta monia rajoitta- 
via näliökohtia. Oletetaan esimerkiksi ilman in~iiita, että jossain 
tietyssä liulttuuripiirissä todetut saannönmiikaisuudet ilmene- 
vät aivan toisenlaisissakin olosuhteissa. Siirretaaii jotkin ylem- 
n ~ ä n  keskiluokan lapsista tehdyt t~itkimiistulokset koskemaan 
koko väestön lasten liiyttäytyinistä jne. 
- Tiiloksista tehdään syysiihdetta olettavia jolitopäätölisia, 

vaikka selitysperusteet saattavat todellisiiudessa olla aivan 
toiset. 
- Selostaja valilioi tieten tai hiiomaainattaan esiteltävik- 

seen vain tietyntyyppisiä t~itkimuksia tai tietynlaisia tuloksia. 
Tähan saattaa olla monia syitä. Joku on innost~iniit ajamaan 
jotakin oikeaksi katsomaaiisa asiaa ja "unohtaa" sitä vastaan pu- 
huvat seikat. Tai hän yrittää olla tasapiiofinen, mutta on liiin- 
nostiinut enemmän oman näkökantansa puolesta puhiivista t11- 
loksista ja esitteleekin niitä laveammin. Tai hän itse asiassa 



tuntee vain satt~imanvaraisen valikoiman tutkimuksia ja silti 
esiintyy kuin hallitsisi aihepiirin. 

(Tästäkin kirjoitiiksesta lultija varmaan iöytaa ylla mainitnn 
tapaista hnomauttamisra. Lisäkehotns yleens'a kriittisyyteen lie- 
nee paikallaan.) 

Vai.i.toji~ e i  sun unobtan 

"Aidillä on vaistotoirnintojensa varassa parhaat edellytykset 
haolelitia lapsestaan. Vastaavasti lapsen vaisto saa liänet kiin- 
tymään äitiinsä. Näin äidiila ja lapsella on parhaat biologiset 
edellytykset hoitajan ja hoidettavan välisen suhteen  muodosti^- 
iniseeii ja yllipiriiiniseeii.'' 

Toinen, vastakkainen mielipide: "Vaistotoitiiinnot ovat valli- 
tellen inenettäiieet merkitystään. Kehityksen alkuasteilla ne 
ovat olleet välttämättömiä yksilöii ja lajin sailyinisen kannalta. 
Viela nytkin elainten sosiaalinen ryhinittyininen tapalitiiii vais- 
tojen varassa ja noudattaa vuosituhansia vanhoja mnotoja. KiiI- 
lakin esimerkii<si on tarkka tietty tehtavaiisä, oma roolinsa, jota 
se ei pysty muuttamaati toiseksi - esimerkiksi 'työinehiV'; a.sen 
rooli'. 

Ihminen sen sijaan pystyy ltäyttäytymaan yk.rilöllise.rti. Esi- 
merkiksi ihmisten sosiaalinen järjestäytyininen ei tapalidii pel- 
kastaiiii vaistonvaraisesti, vaan paljolti opitun periisteelln. Työn- 
j:rkn ei ole yksinomaan ennaltamaarättyä, vaan valinnan inali- 
dollisuultsia on enemmän. Riippuu suuressa mairin esimerkiksi 
ko~~liitiiksesta, millaisiin tehtäviin yksilö sijoirtu~i. Ihmisyksilö 
voi vaikiittaa elatnänkiilkuunsa huomattavasti etiemmän kiiiti 
eläin, joka toimii pelkastaan vaistojensa varassa." 

TiIla ei tietenkään tarkoiteta sitä, ettei vaistoiila olisi enai 
tnitaan tekemistä ilimisten kayttäytyniisessa. Mutta on iltneistä, 
että iiiiden merlcitys on vähaiseinpi kuin eliiinillä ja että 
niiden voimakkuudessa on suuria yksilöjenvälisiäkin eroja. Jo- 
k i ~  varinasti kolcee äidinvaiston subjektiivisesti liyvin velvoit- 
tavana, joki1 jättaa lapsensa lieitteille tai pahoinpitelee hinta 
- ja kaikkia asteita näiden valiltä. 011 ti~skin realistista yrit- 
taä saada kaikkia tässäkään s~~hteessa samanlaisiksi. Tuskin 



näiden ääripäiden edustajat edes täysin pystyvät ymmärtämään 
toistensa kiyttaytymisen syitä, saati sitten itse muuttumaan. 

Lapsen kohdalla taas on todennäköistä, ettei lapsi koe bio- 
logista yliteenkiiiiluv~~utta äidin kanssa vaiston varassa, vaan 
yrnmärtää seii vasta inyöhernmin, oppimisen tuloksena. Pikku- 
lapsi kiintyy siihen henkilöön, jolta se tottiiii saamaan ruokaa 
ja hoivaa, oli se sitteii äiti, isoäiti, kasvatusaiti tms. Se oppii kai- 
paamaan iiiiiietiomaan biologista äitiaan vasta sen jälkeen, kun 
se on saanut tietaä, ettei sen siilienastinen hoitaja, kasvatus- 
äiti, olekaan sen "oma" äiti. 

Pelkkiii kotihoibonjpiivihoitoa on saosittava/u2ltettlïvn, 
koska .viiri2 lapselle kehiltyy hyziii//hzionoja Iz~onteenpiirteitu~ 
Riiyttiiytyt3'71zir7~uiotoja jne. 

"Päivähoitolapsista tulee itsevarmeinpia, vähemmän inukaiiti~- 
via, liovakorvaisempia, itsenäisempia, aggressiivisempia. Ha- 
luamme/emine Iialria kasvattaa heistä sellaisia." 

"Pelkastäiin kotona kasvaiieista tulee mukautuvampia, riippu- 
vaiseinpia vanhenipieii hyväksymisestä, hiljaisempia, syyllisyy- 
dentuntoisempia, Iierkempii rangaistuksille ja moitteille. Ha- 
luamme/emme halua lapsista kasvavan sellaisia aikuisia." 

Oletetaan, että todella olisi Iiiotettavasti pyscytty osoittamaan, 
millaisia vaikutiiksia erilaisilla hoitomuodoilla on lapseen. Seii 
jälkeen vaikiitukset varmaankin joutuvat arvostelujen kohteiksi: 
ICumpi on pnrempi hoitomuoto, koti- vai päivähoito? Mika 
päivähoidon muoto on pnrar? 

Pari näkökohtaa riittinee saattamaan epailyksenalaiseksi, että 
näihin kysyinyksiin voitaisiin vastata siioraviivaisesti. 

09% k3,ryrnys drvoarvostelmirtn ja kasvatwtavoitteista, joi- 
den alueella eriintyy erilairia mielipiteitii, nzuttn ei  ehdottorizia 
kiiteereja 

ICasvatuksen tavoitteista oii vanhastaan esitetty toisilleen aivan 
vastakkaisia käsityksii - k~impiakin erittäin perusteltuina. Esi- 
merkiksi yksilöllisten edellytysten kehittämisen ja sosiaalisen 



kasvatiiksen painottaniiss~iliteet ovat vanha kiistakysymys, ja 
luultavasti aina tulee olemaan vanliempia, jotka haluavat kas- 
vattaa lapsistaan liiljaisia, kilttejä, sopentuvia, ja vanhempia, 
jotka kehittävät lastensa oma-aloitteisu~~tta, itsenäisyyttä, aktii- 
vis~iutta, piioiensa pitämisen hallia ja taitoa, asioihin piiuttii- 
mista jne. Monet muutkin, eivät ainoastaan vanhemmat, kat- 
sovat asiakseen sanoa sanansa lasten kasvattamisen tavoitteista 
ja periaatteiden käytäntöön soveltamisesta. 

I<asvatustavoitteet vaihtelevat, ne ovat erilaisia eri kulttiiuri- 
piireissä, eri aikakaiisina. Sarnassakiii yhteisössä tiettynä aika- 
na esiintyy vaihteliia. Paitsi sitä, että pojille ja tytöille on eri 
normit ja tavoitteet, eri yhteiskuntaluokat ja myös yksityiset 
vanhemmat ajattelevat näistä asioista eri tavoin. M~iodostiiu 
myös ns. yleinen mielipide. Sitä yritetain usein ohjata tiettyyn 
suuntaan, mutta se ei silti I<unioa sitä tosiasiaa, että toisin 
ajattelevillakin saattaa olla painavat perusteet. 

- Kaikki eiuat ole samanlairia (äidit, lnpset, päivihoiiopai- 
kat, henkilökz~nta jne.) eiuii~kii sanzaiknnv. /liiat unikutii eri 
ykrilöihin samulla tavalla 

Kun ryhtyy analysoimaan eri yhdistelmäinahdollisuiiksia, kaikki 
yleistäminen tuntuu kovin epäoikeutet~ilta. On esimerkiksi arka 
ainoa lapsi, joka on saanut paljon htiomiota osakseen ja joka 
joutuu yhtakkia valmistelematta suureen, ahtaaseen, meluisaan 
lastentarhaan. Kukaan ei ehdi tai jaksa kiinnittaa lapseen sa- 
nottavaa huomiota: tarhan henkilökunta on rasittunutta kun 
lapsia on liian paljon, ja äidill'a on työ- tai muita hiiolia. - 
Tai suuren perheen liiemaii kehityksessaan jälkeen jäänyt, ali- 
taissa köyhissä oloissa elävä lapsi paasee edes rniiutamaksi tun- 
niksi kauniiseen lastentarhaan, missä on  leikkikaluja ja askarte- 
luvälineitä ja missä hän saa ohjausta ja ystävällistä kohtelua. 
- Tai lapsi, joka aamuisin kesken uniensa tetuiitetaan naapii- 
tiin ja jonka väsynyt äiti hakee illalla töistä tullessaan ja jonka 
ohjelmasta päivän mittaan kukaan ei oikein tieda. - Tai lapsi, 
jonka äiti kiy osapäivätyössä aainiipäivisin ja jolle on erittäin 
tarkeaa pz" . astä "leikkikouluun" ja aina iltapäivalla kertoa äidille, 



mifi untta on oppinut. - Tai lapsi, johon äiti ehtii "hermos- 
tila" monia kertoja päivän mittaan ollessaan yksin sen kanssa 
kotosalla. - Tai "suuri onnellinen perhe", jossa äidillä on ai- 
Icaa ja halua olla lastensa kanssa, jne. 

Luetteloa voisi jatkaa - lisää yksityistapauksia, joita voisi 
käyttää perusteluina mitä erilaisinmille mielipiteille lasten 
päivähoidon järjestelyiksi. 

Yliteiskunta asettaa monia velvollisuuksia jäsenilleen ja aiit- 
taa heitä seka kontrolloi heidän toimiaan. Meilla tämä asioihin 
punttiiminen on siihteellisen joustavaa. On esimerliiksi olipi- 
velvollisiiiis. Yhteiskunta edesaiittaa opinsaantia pitämalli yllä 
vaivottiija kouliija, mutta vanhemmat voivat halutessaan antaa 
lapsilleen vastaavan opetuksen myös muulla tavoin. Vastuu on 
vanhempien, lcontrolli yhteisli~iniian. 

Esikouluil<aisten hoito ei tietenkaali ole samaa kuin kou- 
Iiinkaynti. Mutta eikö yhteiskunnalla olisi siinäkin mahdolli- 
suus tuntuvasti auttaa vanhempia, varsinkin äitejä? Voisiko 
odottaa yhteiskunnan tarjoavan erityyppiitii apua, josta van- 
hemmat voisivat valita kiiliunliin yksityistapa~ikseen mielestään 
parhaiten soveltuvan? 

Monet varmasti edelleenkin olisivat - ehkä eri syistä - 
kotihoidon kannalla. 

Jotkut pitäisivät kokcinaistilanteen - äidin, ao. lapsen, miiiii~ 
perheen -- kannalta edullisempana vierasta hoitoa. Mahdolli- 
suiiksiensa mukaan joku tällöin pitäisi parhaana ratkaisnna 
kotona olevaa apiilaista. Joku Iahettäisi mieliiiimmiii tai olo- 
suhteiden pakosta lapsen seimeen, tarliaan, yksityiseen perliee- 
seen jne. ja olisi varmaankin I<iitollitien tietäessian siellä sna- 
tavan Iioidon olevan valvottua. 

I<ailren Icaikkiaan: 
Onko olemassa painavia syitä pnhumassa sitä vastaan, että 

lnpren hoito sz6unniteltuisiin yksilöllisesti kzwrakin tapanksessa 
fa ets2 tallöi?z kotihoidon v,i?ztzalla olisi tarjolla erilaisia kontïol- 
loitfrja, kehittymuun zialmiitn hoitouz~ihtoehtoja? Lasten päivä- 
Iioitokysymyksessä on monia muiittijia. Itse piiahenkiiöt, lapset, 
ovat perityltä rakenteeltaan erilaisia yksilöitä, ja heidin alttiu- 



tensa erilaisille yinpäristövaiktitoksille on erilainen. Lisäksi tii- 

levat erilaiset ä id i t  ja ympäristöolot. Na i s t a  muodostuu  käytän- 
nössä suiiri joukko erilaisia ylidistelmiä. M i k a  tahansa yleistys, 

joka jättää t ämän  moninaisuuden huomioon  ottamatta,  o n  kay- 
matön,  jos asiaa hallitaan tarkastella yksilön kannalta.  
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K I M M O  L E P P O  

Erilaisuudesta ja eriarvoisuudesta 
sukupuoli-elamassa 

Pyrkimys siikiipuolten väliseen tasa-arvoisuuteen sukiipuoii- 
elimiin aiiieella kohtaa varsin voimakasta vastiistista. Suurim- 
pana esteeni tainän elämänalueen demokratisoitiiinise1le on 
aikojen knlnessa vakiint~in~it stereotyyppinen ajattelu miehen 
ja naisen biologisista ja psyykltisistä periiseroista,'joiden ilman 
muilta Icatsotaan johtavan erilaisiin oormeihin ja odotiiksiiii 
eri sukiipuolille. Miehille ja naisille asetettuja erilaisia vaati- 
muksia, ns. l<aksinaismoraalia, tyydytään useimmiten periiste- 
lernaao ennakkoluuloin, jotka piietaan näennaisten biologisten 
tai psylologisten todisteiden rniiotooii. 

Tasa-arvoisuiiden vaatiin~iltseii ydin on siinä, etfi eriarvoisu~i- 
det on voitava peri~stella. Sassa kirjoituksessa pyritään osoitta- 
maan, että ltaksinaismoraalille ei nyky-yhteiski~nnassa ole jar- 
kevia perusteita. Kaksinaismoraali on seksiiaalikielteiseii ja 
patriarltaalisen yhteiskiinnan jäte, joka huonosti niveltyy deiiio- 
ktaattisen yhteiskunnan tasa-arvoisunden ja siivaitsev~iuden pe- 
riaatteisiin. 

Niin kaiian kuin piihumme anatomiasta ja fysiologiasta, ei 
synny riitaa sukiipiiolten vaiisis<a eroista. Iiiista alkaa vasta 
lciin pyritain selvittamaän näiden erojen kaytannöllisia ja so- 
siaalisia senraamiiksia. On kylli totta, että mies ja nainen eroa- 
vat toisistaan jolta soli~ltaan, mutta on erittäin arvel~ittavaa tehdä 
tämän per~isteella johtopaatuksii siitä, mikä Itayttaytyminen 
k~iuloii naiselle jn mikä miehelle. On myös totta, että miehet 
ovat lieskiinäiirin voimaltkaampia kuin naiset, miitta tasta voi- 
taisiin tehdi mitä erilaisimpia jolitopaatöksia. Eräs mahdolli- 
nen kanta esimerkiksi olisi, että koska lcodinhoitoon ki~ul~ivat 



tehtävät suiirelta osin ovat fyysisesti raskaita, ne näiltä osin 
kuuluvat miehen tehtäväksi, edellytfien ettei nainen satu ole- 
maan iniestääii voimakkaampi. 

H~iomattavimmat biologiset suli~~piiolierot liittyvät a) sek- 
suaalianatoiniaan ja -fysiologiaan, b) fyysiseen siiorit~~skykyyn, 
ja C) sairastavii~iteen ja liuolleisuiiteen. Jo ennen kuin tarkas- 
telen näitä yksityisliohtaisemmin, on syytä hiiomauttaa, ettei 
biologiassakaan voida tarkastella organismia ilman ynipäristöa, 
jossa se elää, ts. monet biologiset erot tarkoittavat itse asiassa 
eroja sopeutumisessa tiettyyn ympäristöön. 

Biologineii periisero miehen ja tiaisen välill'a on tietysti sii- 
viinjatkamistapal~turnnssa. Taina ero periist~i~i suk~ikromosomien 
vailiutiiksesta tapaht~ivaan suki~pi~olielinten erilaistiiiniseeii si- 
kiökaudella, jolloin poikasikiön Y-kromosoini aikaansaa kivek- 
sissi tapahtuvan liormonierityksen ja mask~iliinisten sukupoo- 
lieiinten kehittymisen. Ilman tätä hormonivail<uti~sta kehitys 
kulkee feminiiniseeii suuntaan. Lapsimsaikana sukiirauliaset erit- 
tävät sangen pieniä horiiionimääriä, ja niinpä tyttöjen ja poi- 
kieli valill'a ei eiinen puberteettia ole sanottavia fyysisiä eroja 
suki~puoiielimiä lukuun ottamatta. Murrosiässä sukurauliasteii 
aktivoitimiilen aiheuttaa anatomis-fysiologisen erilaistumisen, 
sekundaaristen siilciipuolioininaismksien kehittymiseii. Molem.. 
milla siikupuoliila erittyy sekä androgeeneja että estrogeeneja, 
miehell'i eneiiimän edellisiä, i~aisella enemmän jälliimmäisiä. 
Androgeenit aiheuttavat lihasvoiman I<ehitqmisen. Todennä- 
I<öisesti androgeenit ovat myös pääasia!liiien selisuaaliseen 
r eak~ iok~ l<~yn  vailuittava hormoni, joskaaii sukupuolir~ietin voi- 
makkuiis ei suinkaan ole suoraan verrannollinen aiidrogeeni- 
eritykseen. Estrngeenierityliseen kytkeytyy läheisesti fysiolngi- 
nen sukiipuoliero sukukypsässä iässä: naisen seksuaalifysioln- 
gian jaksollisuus, joka merkitsee hedehöiqmismahdollisuut- 
ta kerran kuussa, knn taas mies on jatkuvasti Iiedelmöitysky- 
kyinen. 

Niiden biologisten erojen seurauliset riippuvat suurelta osal- 
ta siitä miten niihin suhtaudiitaan. Esimerkiksi juuri naisen 
kuukautiskierto ei sanottavasti vaikiita naisen kykyyn tai ha- 
luun olla sukup~iolisiihteessa, mutta miltei kaikissa t~innetuissa 



yhteiskunnissa rneiistruoivan naisen sukupiiolitoirnintoja rajoi- 
tetaan tavalla tai toisella. Tätä pidetään jopa yhtenä rnoni- 
avioisiiuden syistä. 

Myös iiziisen biologinen tehtävä synnytfajänä riippuu suuresti 
ympäristösrä. Prirnitiivisissä yhteiskunnissa, joissa ei tuiiiieta 
syntyvyyden säännöstelyä, nainen on koko sukukypsän ikäiisä 
joko raskaana tai iïnettaa lasta. I<eskiinäärin nainen näissä 
oloissa synnyttää 10 lasta elämänsä aikana, ts. raskaus- ja imetys- 
ajat ovat noin tieljiiines elinajasta. iVykyisessä teoilisu~isyhteis- 
kunnassa nainen on raskaana keskimairiii 1/30 elinajastaan, 
ja h in  eiäi keskimairin 3 0 4 5  vuotta viimeisen lapsensa syn- 
tytnäii jälkeen. Synnytylcsi!lä on siis naisen elämaa miäraävä- 
nä teliijinä paljon vähiisempi merkitys nyt kuin ennen. 

Fyysiseltä snoritiskyvyltain sukupuolet eroavat aikiiisina kes- 
kiiniärin merkitsevästi. I<eskiarvoajattelu oli kuitenkin bar- 
haaiijolinivaa ja vie helposti epätariioitiikse~lir1cdiseeii ja epä.. 
oilieiidenin~ilcaiseen l<arsinointiin, koska unohdetaan, että jakaii- 
tliiiiat menevät paljolti paillekkäic (Rexed 1966). On esimer- 
kiksi Iiuoinattava joiilrko naisia, jotka ovat vahvempia kiiiii hiio- 
niattava joukko iiiiehiä. Useimmiten fyysisiin s~iorit~~seroihin 
viittaaininen esimerkiksi työnjaosta puhuttaessa on pelkkä en- 
iiakkoluulo, sainatilainen kuin naisten opiskelun eväiimiiieii w o -  
sisata sitten Iieidaii Iicikoinpiin älynlalijoilii~2sa r~iittaamalla. ATy 
kyaaii on oikeastaan aika harvoja töitä, joita voi perusteiliisti 
pitäi naisille liian raskaina. Toisaalta on olernassa erittäin ras- 
kaita töitä, jotka kuitenkiii periiiteeliisesti katsotaan vain nai- 
sille kiiiiiuviksi, esimerkiksi monet siivoustyöt ja kroonisesti 
sairaiden lioiro. 

Miesten sairastav~ius ja kuolleisuus ovat siiiirernmat kuin 
naisren. Tämä ero aikaa jo sikiökaudella ja jatkii~i läpi elamän. 
Vastasyntyneen pojan keskimairäinen jäljelia oleva elinaika 
on Suomessa nykyäiin noin 66 vuotta, tytöilia taas 73 viiurta. 
Ero ei tieteiiliään ole pelkistään biologinen, vaan myös sosiaa- 
liset tekijät vaikuttavat siihen mm. stressisairaiiksieii, onnetro- 
mliiiksien ja itseinurhien kautta. Joka tapauksessa on osoitettu, 
että biologista polijaa kiiolleisu~~serolle oli olemassa. (Tirnii on 
tapahtiinut vertaamalla täsmälleen samanlaisissa olos~ihteissa 



elaneitä munkkeja ja niinnia, joiden kolidaila voidaan eiimi- 
noida useimpien sosiaalisten erojen vaikiit~is.) 

Siikupiiolten välisten psykologisten erojen Iöytaininen ei ole 
vaikeaa, mutta niiden tulkinta on. Differentiaalipsykologian 
oppikirjoissa (Aiiastasi 1959, Heinonen 1964) esitetain koko 
joiikko psykologisissa Irylry-, lahjakkuus- ja persoonallisiiuspiir- 
teissa havaittavia eroja: miehet ovat keskimäiirin etevimpiä 
matemaattista päättelykykyä vaativissa tehtävissä, avaruussiili- 
teiden tajussa ja mel<aaiiisissa kyvyissä, naiset taas saiiavarasto-, 
sanasuj~ivuos- ja inuistitehtävissä. Persoonallisu~ispiirteissä ovat 
siiurimmat erot (Cattell 1965) siinä, että naiset ovat keski- 
mairiii vähemmän dominoivia, sensitiivisempiä ja konservatii- 
visempia I<uiii miehet. Tärkeiia on kuitenkin huomata, mit5 
Cattell itse sanoo näiden erojen merl<itylrsestä: 

"Hieman yllätyksenä niille, joiden ihanteena on suurempi ja sel- 
vempi sukupuolten eroavuus . . . , tutkimukset osoittavat miehiili 
ja naisilla olevan varsin samanlaisen persoonallisuuspiirteiden ra- 
kenteen. Persoonallisuuden pciuspiirteiden osalta on tärkein ha- 
vainto selvästikin se, että miehet ja naiset ovat ensisijaisesti inhi. 
millisiä persoonallisuuksia ja toissijaisesti jompaakumpaa suku.. 
puolta." 

011 vaikeaa tehdä kausaalisia tiilkintoja sukupuolteii välisistä 
psykologisista eroista, koska persoonallisuuden kehitys oii niin 
inonimi~tkainen ja monisyinen tapahtuma. Seksuaalipsykologian 
alalla tämä on ehkä kaikkein vaikeinta, koska seka biologisia 
että sosiaalisia eroja on olemassa, ja niiden suhteellisen osuu- 
den selvittäminen ("nature-ntirttire problem") on hankalaa, 
varsinkin kun ko. liäyttäytymineii on ylipäätaan ihmisilia vai- 
keasti ti~tkittavissa. Alemmilla eläimillä biologisten sukupuoli- 
erojen merkitys on lielpornmin ti~tkittavissa, ja yleisesti ottaen 
voidaan sanoa, että koiraat ovat aktiivisempia ja aggressiivi- 
sempia kuin naaraat. On kuitenkin vaarin yleistää tätä totea- 
musta koskemaan seksuaalista käyttäyrymistä edes elaimilia, ili- 



misistä piihuinattakaan. "Yleisesti uskotaan, etra useimpien la- 
jien koiraat t'aydellisesti liallitsevat paritteliitilanteessa ja aina 
toimivat aktiivisesti yhdyntai edeltävassa kosislieliissa. Mikiän 
ei ole kauempana totuiidesta. Aloitteen jakaut~iminen vaihte- 
lee lajista toiseen, mutta yleensä on ltyseessä vuorovaikiitussuh- 
de, jossa molesnmat osapuolet ovat seksuaalisesti aggressiivisia 
ja kumpikin kiihottaa toista" (Ford &Beach 1951). 

Evoluution aikana on Iiorinoiiieo merkitys kayttäytyinistä 
saatelevänä tekijänä jatkuvasti vähentynyt samalla Itun aivo- 
kiioren os~ius on tullut tärkeiminaksi. Tämä merkitsee kasva- 

' i iitiista. vaa oppimisen, kol<emul<sen ja sosiaalisen miljöön v i k  
Silti ei pida vaittaa, ettei horsnoneilla olisi snerkitystä myös 
ihmisen seksuaalisessa I<äyttaytyrnisessä. Ne ovat kylli välttä- 
mättömiä norinaalieii seltsuaalitoimintojen keliittymiselle, mut- 
ta on mahdotonta tiilkita miesten ja naisten kayttaytyiniseroja 
puhtaasti hormonaalisella pohjalla. Ensinnäkin on osoitetti 
(Ford 81 Beach 19511, että miesten ja naisten sel<suaalineii 
abtiivisiius ja passiivisuus vaihtelevat k~ilttiiiirista toiseen ja kyt- 
keytyvät monin tavoin yliteiskiinnassa vallitseviin työnjaI<o-, 
elinkeino-, iiskonto- ja perhetel<ijöiliin. Toiseksi on osoitettu 
(Money 1965), että psyl<oseks~iaaiinen erilaistuminen voi ta- 
pahtua vastoin geiieettistä (siikukromosomitj s~ikiipuolta, hor- 
monaalista suki~p~iolta, s~ikurauhasten perusteella paateltävaa 
srikup~iolta ja myös vastoin seka sisäisten että ulkoisten suku- 
puolielinten ilmaisemaa sukupuolta. Moiieyn (ja Hampsonin 
1965) tiitkimukset, jotka on tehty 10 viime vuoden aikana 
Jniins Hopkins -yliopistossa, perustuvat paaasiassa herinafrodiit- 
tiaineistoiliin. Niissä tapaiiksissa vanhemmat saattavat melko 
sattumanvaraisesti pitää vastasyntynytta lasta joko poikana tai 
tyttönä ja kasvattaa Iianet sen mukaisesti. On hiiomattii, etra 
näissä tapauksissa "kasvatiissukupuolta" voidaan vaihtaa alle 
1,5 viioden ikaan asti ilman haitallisia jälkiseiirauksia, mutta 
sen jailieen tehdyissä knrjauksissa esiintyy usein seltsiiaalisen 
identiteetin kehirysiiairiöitia. Money Bi Hampson esittävät tut- 
kimustensa perusteella hypoteesin psykoseksuaalisesta "nentra- 
liteetista" syntymähetkellä ja väittävät, että erilaistuminen ta- 
pahniu siiiinnilleen samoihin aikoihin kuin kielen oppiminen 



yqiiristötekijöiden (laajasti yminarrettyna, siiaitää myös esi- 
merkiksi oman ruumiinrakenteen kokemisen) voikut~ilisesta. 

Epäilemättä Moneyn & Han~psonin teoria vetoaa Iiyviii 
niihin, jotka pyrkivät kolionaan kieltämään biologisten tekijöi- 
den merkityksen psykoseksiiaalisessa erilaistumisessa. Siila on 
liriitenkin Irieltämättömiä heikkouksia (Diamond 1965, Ham- 
biirg & Hinde 1966). Hermafrodiitit ovat poiklieustapauksia, 
joiden pohjalta on rohkeaa ialiteä yleistamaän (inuistiittaa fassa 
suhteessa psykoanalyyttisen teorian inuodostiista, jonka inoiiet 
rooliradikaalit kiistävät juuri tälla argumentilla). Monessa ta- 
paulisessa Iiavainnot voitaisiin tulkita siliiökautisten hortnoni- 
vaikutusten seurauksiksi. Toinen koiilul<~inta katsookin, että 
niinenoinaan sikiökautinen androgeenistimulaatio - sen ohel- 
la että se johtaa sukupiiolielinten erilaistiimiseen - vaikuttaa 
myös aivoihin ja ailie~ittaa psykoseksuaalisia eroja (Yo~irig 1965, 
Diainond 1965). Nainä tutkijat perustelevat teoriaansa ele- 
ganteilla eläinkokeilla, sosiaalisesti eristettyjen apinoiden kayt- 
täytyinisen sp-eroilla (Harlow 1965) selta siili, että jo vasta- 
syntyneiden ja pienten lasten käyttiytyinisessä on slil<iipiioli- 
eroja. Tässä Iiooul~~luintaliiistassa oii vaikea ottaa kantaa, koska 
iiiolernrnilla on liian vähän normaalia ihmisen kehitystä kos-. 
kevia todisteita. Sillä lletkellä oli elikä viisainta yhtyä Beachin 
(1965) toteainiikseen: 

"Asettan~atta kyseenalaiseksi yksilöllise~i kokcmiil<scii ja sosiaiiliscn 
oppimisen ensisijaista merkitystä 'suiiupuoliioolin' ('gender role' 
tarkoittaa tässä oikeammin psykoscl<suiialista erilaisuiitta) kehitgk- 
scssä, voidaan l~ansritutionzalisteii tekijöiden mahdollista vailiu- 
tusta pitää toistaiseksi ratkaisemattomana kysyinyksenä." 

Joka tapaiilisessa tiedäminc, että yinpäristötekijain aviiila 
voidaan tavattomasti muunnelia (in~iuniiellaan ja on aina ja 
kaikkialla muuiineltu) siikripuoiteri käyttäytymiseii eroja. Bio- 
psykologinen potentiaali on valtava verrattuna ICaytettyihin 
mahdollis~iuksiin, ja kysymys siita, mihin suuntaan miesten ja 
naisten kayttaytymiseroja pitäisi kehittää, ei ole biologinen vaan 
arvo- ja asenneliysymys. Useasti kuiilee väitettävän, ettemme 
viela tiedä tarpeeksi sukupiiolten biopsykologisista eroista us- 



kaltaaksemine muuttaa s~ikupoolten rooleja. Tiedimme aivan 
hyvin, että useimmat yleisesti hyväksytyt käsitykset sukupuo- 
lien erilaisiiiidesta ovat voimakkaasti liioiteltuja ja ralcenti~vat 
liarhaanjohtavalle keskiarvoajattelulle ja näennäisbiologisille to- 
disteille. Sukupuolten käyttäytymiserot ovat miiuttiineet li~io- 
mattwasti länsimaiden historian aikana ja tulevat mu~ittiiinaan 
edelleen. Tamän kehityksen syyt, vaikiitukset ja esteet eivät 
ole biologisia vaan sosiaalisia. 

Psykologitien lcoiiliikiinta, joka ehkä enemmän kiiin muut 
on vaikuttanut sukupuolten eroja koskevaan ajatteluun, on 
psykoaiialyysi. Psykoanalyyttinen teoria miehen ja naisen sek- 
sualiteetista on oppirakeiinelman hatarimpia. Alkeislogiikaii 
oppikirjassa (Cohen & Nagel 1934) todetaaii Freiidin niask~i- 
liinisuutta ja feininiiiiisyyttä I<osl<evien käsitteiden sekavuiis. 
Biografioissa todetaan Freiidin sitoiitiineisii~is vi~osisadanvaili- 
teen patriarkaalisen perheenisän iiaiskäsitykseen (Jones 1953 
-57, Rieff 1959), mutta monet psykiatrit esitiavät yhä edel- 
leen tieteen sanana anatomisen determinismin sävyttämää teo- 
riaa, jonka mukaan kypsä nainen on passiivinen ja masokisti- 
nen, ja näistä piirteistä poikkeaminen selitetäiin peniskateiiden 
ilinentymaksi. Oii vaikea selittaa riman teorian pohjalta sitä 
vaihtelua, niitä aktiivisuudessa ja masokistisuudessa esiintyy 
(Ford & Beach 1951), ja on todettava, etfa myös psykoanalyy- 
tikkojen omassa piirissä on esitetty muitakiii t~ilkintamahdolli- 
suuksia (Thompson, Horney, Albert Ellis). Askettiiin on il- 
mestynyt naisen seksualiteettia psykoanalyyttiselta kannalta tar- 
kasteleva teos (Massermanin toimittama "Sexiiality of Woinan" 
1966), jossa erait kirjoittajat omaksuvat varsin kriittisen kan- 
nan koiilukuntansa ortodoksiseen kasitykseen naisen seksuali- 
teetista. Vaariii on se, että ilmeisesti sinänsä todet havainnot 
vuosisadanvaihteen Wienistä esitetäiin käytännössä yleismaail- 
mallisina ja muuttumattomina ja että niihin vedoten pyritään 
yllapitäinään tiettyjä koiiservatiiveja ihanteita (nainen kotona, 
mies aktiivisena ja nainen passiivisena s~ikiipiiolikayttäytymi- 
sessä) "tieteellisesti perusteltuina". On varottava, ettei rooli- 
radikalismissa syyllistytä vastaavaan yksipuolisuuteen. On myön- 
iiettäva todeetmjen psykologisten erojen oleinassaolo, mutta siih- 
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tauduttava kriittisesti niiden tulliintoihiii ja niistä tehtäviin 
johtopaatöksiin. 011 tähdennettävä, että biologiset mahdollisuu- 
det ovat siiurelisi osaksi käyttämättä, että biologiset rajoitukset 
jaivät käytännöllisesti katsoen erilaiseen osuuteen suviinjatka- 
mistehtävässä, ja että kysymys työnjaosta, oikeuksista ja velvolli- 
siiuksista (niin seksiiaalisista kuin miiistalcin) on pohjimmal- 
taan moraalinen, tarkoitiiksenm~ikaisuiis- ja oikeudenmiikai- 
suusongelrna. 

Niiden, jotka ovat kiinnostiineet siikupuolten psykologisten 
erojen kehittymisestä ja tolkinnoista, kannattaa lukea E. Mac- 
coby~i toimittama "Developrnent of Sex Differences" (1966) 
Se osoittaa hyvin, miten eri tavoin eri koiilukuntien hiiippii- 
tutkijat kasittelevät ja tulkitsevat si~kupi~olieroja - sen luet- 
tuaan ei enää osaa olla varma sen enernpai "ympäristöteoree- 
tikkojen" kuin "biologistienliaan" erehtyvyydestä. 

Seksui1uliRiij~3irtiiyty~1zi~e1~ sz~kufiuolieroirta 

Selviinmät erot miesten ja naisten seksiiaalikäyttäytymisessi 
l'iilsimaisessa liuittuiirissa ovat seuraavat. 

Tytöt aloittavat seurustelun ennen poikia, iiiiitta varsinaisen 
seksuaalisen toiminnan myöhemmin kuin pojat. Pojilla esiin- 
tyy myös mastiirbaatiota enemmän kiiin tytöillä. Homoseksua- 
lismia esiintyy enemmän miesten keskiiudessa. Mieliet ovat 
useammin esiaviollisissa ja avioliiton ulkopuolisissa siihteissa 
kuin naiset. Masturbaation ja hon~oseksualismin vähäisempi 
esiintyminen naisilla näyttai olevan yleismaailmallista (Pord 
& Beach 1951), mutta esiavioilisen, aviollisen ja nlkoaviolli. 
sen seks~iaalikäyträytymisen kohdalla on erittäin liuomattavia 
vaihteliija eri kiilttiiureissa. 

Sosiaalinen oppiminen paaasiassa maaraa sen kuinka aktii- 
visesti tai passiivisesti yksilö seks~iaalisiiliteessa kayttäytyy. Usein- 
han kuulee väitettävän, että miehen suliupuoiivietti on voi- 
makkaampi, "näkeehan sen siitäkin, että mies yleensä tekee 
aloitteet". Emme tiedä onko miehen vietti voimakkaampi, mut- 
ta perustelii on ainakin vaara. Alan patevimmat mtkijat (Ford 
& Beach 1951) toteavat aloitteenteosta, että 



"ellei ole erityistä painostusta sellaista käyttiytymistä vastaan (lcu- 
ten meidän yhteiskunnassamme on), naiset ovat yhtä usein aloit- 
teentekijöinä kuin mielict". 

Promiski~itiivisuiidesta, jota yleensä pidetään i~ielielle laji- 
tyypillisenä ominais~i~itena, todetaan: "Ei ole voitu osoittaa, 
että naiset ilman miiiita olisivat vähemmän taipuvaisia pro- 
miskuiteettiin.. . Sen sijaan on voitu osoittaa, että hyvin mo- 
nissa yhteiskunnissa naisen taipiimuksia seksuaaliseen ltanssa- 
käymiseen iiseitten partnerien kanssa rajoitetaan tiukemmin 
kuin miesten. Ja mikä tärkeintä, niissä yliteiskuiinissa, joissa 
sallitaan liikiiisat suhteet, naiset tarttuvat tilaisiiuksiinsa siinä 
missä miehetkin." (Huomaiitettakoon varmuuden vuoksi, ettei 
näiden sitaattien tarkoitus ole puolustaa sen enempaa naisen 
kuin miehenkain promisl<uitiivisoutta, vaan ainoastaan osoittaa 
vaaraksi se kaksinaismoraalin kannattajien väite, että erilaiset 
moraalinormit ovat oil~eutetiit, koska muka miehet ja naiset 
ovat tässä suhteessa kerta kaikkiaan eri puusta veistettyjä.) 

Vertailevan k~ilttu~iriantropologian valossa näytriä siltä, että 
yhteiskunnat, jotka voimakkaasti rajoittavat lapsiiiiden ja niio- 
ruusian sukupuolisia leikkejä ja vaativat tytöiltä pidättyvyyttä 
ja alistuinista, tuottavat aikuisia naisia, jotka ovat siikupuoli- 
sesti haliittomia eivätkä useinkaan koe orgasinia. N e  yhteis- 
kunnat, jotka sallivat tai suosivat varhaisia seksuaalisia leikke- 
jä, tavallisesti antavat naisille s~iureinnian vapauden, ja heistä 
tulee aikuisina halukkaita ja aktiivisia, ja he saavat saannölli- 
semmin tyydytyksen yhdyselamässaan. 

Tarkeaa on se, että monet niistä syistä, joilla kaksinaismo- 
raalia iiseinimiten perustellaan (miehen sukup~iolivietiti vah- 
venunuus, naisen luontainen passiivisuus jne.) osoittautuvat- 
kin itse asiassa kaltsinaisinoraalisen kasvati~ksen seiirauksiksi. 
I<aksinaistnoraalia väitetäiin iisein "biologiseksi välttämättö- 
myydeksi". Sifa se ei ole. Tunnetaan monia kulttiiiu.eja, joissa 
miehille ja naisille asetetaan samanlaiset vaatimukset ja jopa 
sellaisia, joissa naisilla on enemmän vapauksia. Kysymys on 
siitä, miten yhteiskunnassa seksuaalivietti kanavoidaan ja sek- 
suaalisen kanssakaymisen ilot maksimnidaan ja haitat miniinoi- 



daan, ja tämä tapahtuu kovin eri tavoin eri kulttuureissa. Yh- 
teiskunnassa, jossa valta on keskittynyt miehille, kanavointi 
tapahtu~i paaasiassa naisen vapauksia rajoittamalla. Sen sijaan 
yhteiskunnassa, jossa pidetään ihanteena ihmisten tasa-arvoi- 
siiutta (tarkoittaa sainoja oikeuksia ja vapauksia esimerkiksi 
rotuiin ja sukupiioleen katsomatta) kaksinaismoraali sopii huo- 
nosti yhteen tämän pernsarvon kanssa. Tieteellisesti voidaan 
todistaa, ettei kaksinaismoraali ole välttämättömyys, mutta muu- 
ten kysymys kaksinaismoraalin oikeiitiiksesta on luonteeltaan 
arvoja koskeva erimielisyys, jota ei voi tieteellisesti ratkaista. 
Tämä on tärkeä muistaa kun seuraavassa kasitellaän kaksinais- 
moraalin historiallista taustaa, ilmenemismuotoja ja seurauksia. 
Väitän, että lralcsii~aismoraaii meidän yhteisliuiinassamme til- 
Ia lietkellä vähentai ihmisten onnellisiii~tta ja yritiin perus- 
tella väitteeni, mutta huoinattakoon, että samalla siirryn tosi- 
asioista arvoarvostelmiiii. 

Kaksilzuisnzoraalista 

I<aksiiiaisinoraali perustuu käsitykseen naisesta alempana olen- 
tona. Sen mukaan miehille Iiiiiiluu enemmän oikeuksia kiiin 
naisille. Kyse ei ole pelkästään erilaisista rooleista vaan myös 
eriarvoisista: jos miehet paimentavat, niin paimentaminen on 
avokasta työtä, jo? naiset paimentavat, niin se on hantti- 
hommaa. Ei siis ole kysymys pelkästäiin suliup~iolimoraaliin 
liittyvästä erilroisilmiöstä, vaan laajempaan, yhteiskunnan valta- 
rakenteeseen ja tydnjalioon sisältyvästä eriarvoisuudesta. Se 
vain liuvastu~i s~ikiipiiolimoraalissa erityisen selvästi. 

Ehka järkevin selitys kaksinaismoraalin yleisyydelle l'ilitee 
siitä, että alkukantaisessa yhteiskiinnassa sukupuolten työnjako 
on inaaräytynyt voittopuolisesti, erilaisten biologisten edelly- 
tysten pohjalta. Nainen oli sukukypsaksi tuihiaan jatkuvasti jo- 
ku raskaana tai iinetti lastaaii. Tällöin on ymmärrettävää, että 
miehelle kuuluivat eiintiiriieät metsästys, kalastus ja sodankiyn- 
ti, kun taas naisen oli paras hoitaa lioti ja lapsia. Yhteisön 
hengissäpysymisen kannalta tärkeimpien tehtävien hoito nler- 



kitsi samalla miehille korkeampaa statusta. haisen arvo riippui 
lihinnä hänen kyvystään synnyttai lapsia eliiman jatltiivniiden 
turvaamiseksi. Vaimo ja perhe olivat miehen hankkimasta toi- 
meent~ilosta riippuvaisia, miehen omaisiiiitta. Miesten hallitse- 
massa yhteiskunnassa luonnollisin keino aviottoman syntyvyy- 
den välientämiseksi on vaatia naisilta pidättyvyyttä ennen avio- 
liittoa. Miesten tarpeet voitiin tyydyttai pienelia ryhmällä mies- 
ten tyydyttämiseen harjaantuneita naisia. Nain syntyi prosti- 
tii~itiojärjestei~nä tai sen korvikkeita. Tamä "paratiisin eevo- 
jen" ja "pyhien madonnien" d~ialismi on lapikayvana piirteenä 
l'insimaisessa moraalihistoriassa. Kristiiiusko toi siihen oman 
lisänsä. Paitsi että se oli voimakkaasti patriarkaalinen, se suh- 
taiitiii kielteisesti sekstiaalisuuteen ja avioliittoon, jotka veivät 
ihmisten ajatukset pois Jeesuksen toisen tiilernisen odot~il<ses- 
ta. I<ristinnskon mytoiogiassa Eeva oli ensinmainen lainrik- 
koja. Naisesta tuli synnin portti ja viettelyksen perikiiva. Neit- 
sytl<ultti sai voimakkaan jalansijan. Periaatteessa ei kuitenkaan 
kaksinaismoraali kristillisessä etiikassa oli~it yhtä korosninut 
kuin esimerkiksi Kreikassa tai Roomassa, koska myös mieliilta 
vaadittiin pidittyvyyttä, mutta kaytännössä ankarammat puh- 
tausvaatiinukser kohdistuivat naisiin. Myöhemmin kristinuskon 
suhtaiituminen naiseen, avioliittoon ja seksiiaalisuuteen muut- 
tui. Vielä neljänneiia vuosisadalla jKr. pohdittiin kirkollisko- 
koiiksessa kysymysra onko riaisella sielii, mutta jo riinsaat tuhat 
vnotta myöhemmin Trentossa tehtiin avioliitosta sakramentti 
- ajanis jota alkukirkko tnskin olisi voinut harkitakaan. 

Uskonpuhdistiis ei tuoniit paljon uiitta vanhoihin kaavoihin. 
Luther oikeastaan tiivisti ne pahkinankuoreen seuraavin sa- 
noin: "Miehillä on laaja rintakehä, kapeat lantiot ja enemmän 
ymmärrystä kiiin naisilla, joilla on vain pieni rintakehi ja le- 
veä lantio, sitä varten, että he jäisivät kotiin, pysyisivät paikal- 
laan, hoitaisivat kotia ja synnyttäisivät ja kasvattaisivat lapsia." 
Vasta 1800-liivun suuret yhteiskunnalliset muutokset allcnivat 
vakavammin horjuttaa kaksinaisnioraalia. Teollistuminen mer- 
kitsi naisten lisaantyvaa työpanosta kodin ulkopiiolelia ja sa- 
malla suurempaa ekonomista riippumattomiiiitta miehestä. Kau- 
pungist~iminen ja syntyvyyden säiinnöstely merkitsivät perhe- 



kuun pienenemistä, ja parantuneet terveydenhuolloiiiset olot 
sitä, ettei enää tarvinnut synnyttaa 10 lasta saadakseen 3 - 4  
pysymään elossa aikuisikaän. Tasa-arroisuodeii ideologia ja nais- 
asialiike lisäsivät naisen oikeuksia - myös seksuaalisia. Tamä 

itee- kehitys on jatkunut tällä vuosisadalla, mutta ehka selis~i~l'  
tin tabuluonteen takia kehitys on olliit hitaampaa sukupiioli- 
moraalin kuin esimerkiksi poliittisten oikeuksien suhteen. Vie- 
lä 1800-luvun radikaali seksologi Krafft-Ebing kirjoittaa: "Sie- 
Iiillisesti normaalisti kehittyneen ja hyvin kasvatetiin naisen sii- 
Iiupiiolivietti on lieikko. Ellei näin olisi, koko maailmasta tiiiisi 
yksi siiiiri bordelli, ja avioliitto ja perhe kavisivät mahdotto- 
miksi. On varmaa, että mies joka karttaa iiaisia ja nainen joka 
etsii miestä ovat epänormaaleja." Vielä 1952 kirjoittaa Suo- 
messa psykiatri Asser Stenliiack kirjassaan Lapsuus- ja n~ior~i~is-  
ian siihipiiolinen kehitys ja kasvatus naisen s~ikupuolivietin 
lieiliomiii~iiidesta ja "inielie~i iilyllisestä vireydestä ja inoraali- 
sesta ryhdistä, ja naisen auttainis- ja iioivaaiilistarpeesta" ikaan 
kuin biologisina siikupuoliominaisuuksina ja sanoo, että "mies 
pitaa naista aina epiinaiseilisena, jos tämä osoittaa ilmeisen ale- 
tiivista sukiipuolista halua". Vie& 1967 tndistelevat Uusitalo 
& Rönliä muuten hyvässii perheliasvatiikseii oppaassaan Lio- 
logisten erojen liauaskantoisu-utta "jopa niin, että sol~ikudokses- 
ta voidaan erottaa iiiikrosliooppisesti kuuli~uko se naiselle vai 
miehelle. Biologisten erojen pohjalta kumpuavat myös monet 
toiiniiinalliset sekä suhtaiitiiniserot seksiiaalisii~iteen ja sen 
osuureen elamässa". Kyllä miehen ja naisen voi erottaa ilman 
inikroskooppial<in, eikä mikroskooppi auta meitä vähiäkäin 
kun yritainiiie selittää kayttäytymiserojcn inahdollista biologista 
polijaa. Havaittiijen s~ikiipuolierojen selittiiiiiinen solunkentee- 
seen viittaainalla ei riitä, tällöinhin voisimme vaikka "selit- 
tai?' hoiis~ijen ja hameen käytön viittaainalla erilaiseen kromo- 
soinirakenteeseen. Mutta miten seiittäisimme inikrosliooppises- 
ti tai edes hormoiiaalisesti sen, että naiset ovat seksuaalisesti 
oktiivisempia nyt kuiii voosisndaii vaihteessa tai että tsainbiili- 
miehet liäyttäytyvät juuri niin kuin naiset meilii, tai että antro- 
polngien viedessä niikkeja Manus-saarille tytöt vähit välittivät 
niistä niutta pojat leikkivat iiiilla innokkaasti? Eiologisten ero- 
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jen olemassaolon ei suinkaan tarvitse merkitä, etfa ne olisivat 
havaittujen kiyttiytymiserojen aiheuttajia, vaan usein erilaisuus 
johtiiu suhtautiirnisesta biologisiin eroihin. Sukiipuoli- ja rotu- 
erot ovat tässä suhteessa varsin samanlaisia, niissä molemmissa 
biologiset selitykset uskotaan helpoimmin, koska ne tukevat 
omia eniiakkohiuloja. 

Naissä esimerkeissä Ir~ivastiiu kaksinaismoraalin tärkeä nyky- 
aikainen ilmentymä; perliekasvatuksessa, popi~laaripsykologias- 
sa ja psykiatrisessa pakinoinnissa viljelliin jatkuvasti kaksinais- 
iiioraalin siemeniä Irorostamalla ylettöinästi sukupuolten välisiä 
eroja, tähdentäinällä nimenomaan tyttöjen pidättyvyyden mer- 
kitystä, korostamalla miehen aktiivisuutta ja hyökkäävyytta ja 
ylipaatään esittäinäll'i vanhat liioitteliit nusina tieteellisinä to- 
tiuksiiia, joista seuraa tiettyjä moraalisia johtopaatölrsia. Vasta 
1967 oli ilmestynyt ensimmäiiieii nuorisolle tarkoitettii perhe- 
ja si~lrup~ioliliasvatiiksen oppikirja (Asklund & Wickhoin: Tie 
kypsyyteen), jossa edes joltisellakin asiallis~iiidella puhutaan 
sulr~~piiolirooleista ja kaksinaismoraalista. I<aksitiaisinoraalisen 
kasvatuksen merkityksen voi ehkä parhaiten ymmiirtaa Ira 
Reissin teoksesta "Premarital Sexual Standards iii America" 
poimitulla katkelmalia: "I<uvitelkaapa miten miehet kayttäytyi- 
sivät sukupiiolisesti, jos heidit kasvatettaisiin tyttöjeii tapaan. 
Pojille kerrottaisiin pienesta pitäen, että eräänä paiväiiä he 
pääsevät naimisiin ja perustavat perheen, inika onkin tavoitel- 
tavinta eliinässä. Murrosiässä heille kerrottaisiin avioliiton ul- 
kopuoliseii seksuaalisen kanssalräymisen vaaroista, etta kaidalta 
tieltä poiklreaininen tuhoaisi heidän eliinänsä - eiliiti yksi- 
kään tyttö menisi naimisiin pojan kanssa, joka oii meiiettäiiyt 
boskeinattomuotensa . . . Lisäksi pojille opetettaisiin, että nai- 
sille I<u~ilu~i eiierniiiän vapautta k~iin miehille. Poika menköön 
naimisiin, hoitakoon perhettaan älköönka liermostuko, vaikka 
tytöillä onkin tiettyjä sukupiiolisia etrioikeiiksia, silla loppujen 
lopuksi, rytöth'in ovat tyttöjä." 

Koska S~ioi~iessa ei ole tehty riittävän laajoja tutkiinuksia 
seksuaalisesta käyrtaytymisestä ja asenteista, on kaksiiiaisinoraa- 
Iin ilmenemistä tyydyttävä perustelemaan eräilli selvästi ha- 
vaittavilla tosiasioilla. Useimpia "paheellisia" käyttäytyinis- 



niuotoja pidefäin ymmärrettävinä miehilli mutta sopimatto- 
mina naisilla (esimerkkinä alkoliolin kayttö ja avioliiton ulko- 
puoliset sukupiiolisuhteet). Jos Siiomessa koiilutyttö tulee ras- 
kaaksi, liän jout~iu yleensä erotetuksi kouliista, mutta jos isä 
on koiilupoika, häneen ei koiilon taholta kohdisrii mifäao sank- 
tioita. Alkeellisen oikeudenmukaisiiiiden pitäisi edellytfaä, että 
jos kaksi ihmista tekee jotain yhdessä, he myös vastaavat siitä 
yhdessä. Tällä eli tarkoita, että poikakin olisi erotettava, 
vaan että tytöllä tulisi olla sama oikeus jatkaa kuin pojallakin. 
Toinen esimerkki kaksinaismoraaiista on se, etfa noin 60 % 
kouli~kotieinme tytöistä on sijoitettu koulukotiin "seksiiaalisen 
:öyhatapaisuiiden" viioksi, pojat tuskin koskaan samasta syysfa. 
I<aarlo Helasvuo kirjoittaa kirjassa "Nuori sosiaalisessa ristirii- 
dassa" seuraavasti: "Yksi tai miiutama tietoon tullut yleisesti 
hyväksytyn seksuaalisen käyttäytymisen rajan ylitys voi aiheut- 
taa nuorelle tytölle vakavan perhekonfliktin ja laajemminkin 
vaikottaa hänen sosiaaliseen asemaansa, mutta nuorelle mie- 
helle tällaiset tapahtumat jaavat pääasiassa yksilöllisiksi oman- 
tunnonkysyiiiyltsiksi . . . Monesti jaa satturnanvaraiseksi keihin 
toimenpiteet kohdistetaan ja joudutaan menettelemään oikeu- 
dettomasti naissukupuolta kohtaaii. On ilmeista, että tälla 
alueella tapahtiiii paljon oil<eudelliselta, kasvatukselliselta ja so- 
siaalisen turvan kannalta kestäiiiätöntä." Myös irtolaislain tul- 
kinnassa ja irtolaisliuollossa esiintyy vastaavia kaksioaismoraali- 
sia piirteita. 

Narnä ovat sellaisia konkreetteja epäkohtia, joihin on helppo 
vaatia parannusta, koska hyökkäys kohdistuu selviin instituu- 
tioiden yllapitämiin kaksinaismoraalisiin periaatteisiin. Merki- 
tykseltain valtavan paljon suurempia ovat kuitenkin ne kaksi- 
naismoraalin seiuaukset, jotka ilmenevät joltapäiväisessä ihiiiis- 
[en välisessä kanssakaymisessä, ja joita sen tähden on vaikearn- 
pi tasmallisesti kasitellä, tn~i~ittamisesta puhumattakaaii. Seuraa- 
vat yleistykset näyttavat vertailevien kultt~iiiritutkimiisten pe- 
riisteella (Ford & Beach 1951, Reiss 1960, Christensen 1962) 
päteviltä: 

1. Mitä ankarampi tyttöjen seksuaalikieiteinen kasvatus, sitä 
harvemmin he aikuisina saavat tyydytyksen yhdyselamässaan. 



2. Mitä vahvempi kaksinaismoraali, sita enemman miehillä tila- 
päissuliteita ja sita enemmän tarvitaan prostit~iritiota. 3. Mita 
tasa-arvoisempi moraali, siti useammin seksuaalisiihde periis- 
tuli molemminpiioliseen kiintymykseen. 4. Mita enemman kak- 
sinaismoraalia, sitä vaikeampi aviopiiolisoiden on toimia yliteis- 
ymmärryksessä. 5 .  Mitä tasa-arvoisempi moraali, sitä suiirempi 
on yksilöllisten vaihteliijen rnal~dollisii~is. 

Jos siis pidämme molemminpiioliseen kiintymykseen ja tyy- 
dytykseen perustiivia seksuaalisuhteita ja yksilöllisten valinto- 
jen mahdollisuutta ihmisten onnellisuutta lisäävinä asioina, on 
syyti pyrkii kaksinaismoraalin vähentämiseen. 

Kenties kaikkein tärkein kaksinaismoraalin seuraus on se, 
että kasvatuksen myötä täysin erilaisiin käyttäytymismalleihin 
totutetut ihmiset eivät pysty tavoittamaan toisiaan psyykkisesti, 
koska heidan reagointitapansa on niin erilainen. Tämä emotio- 
naalinen tavoittamattoin~nis on uskomattoman monen suoma- 
laisen avioliiton todellinen tragedia. Onko miehen syy jos 
hän ei pysty läheisiin tiinnesuhteisiiri ja hellaan rakkauteen, 
kun hänesta on pienestä pitien yritetty tehdä koval~iontoista 
tosi iiiiestä? Onko naisen syy, ettei lian pysty nauttimaan y11- 
dynnästä, josta hänellä on pienestä pitäen kuva välttimättömä- 
nä pahana, johon täytyy alistua miehen mieliksi? Kumpikin 
on oppinut hyvin Iaksynsä. Opeissa on vika. 

Varinasti yksi tärkeä impotenssin syy on omaan maslruliini- 
suuteen kohdistuvien odotusten kokeminen liian vaativiksi. Var- 
masti yksi tärkeä syy frigiditeettiin tyttöjen seksiiaalikieltei- 
sen kasvatul<sen lisäksi on miehen 'iniehekäs" kovakoiiraisuus 
ja yksitoikkoisuus. Jos todella halutaan lisätii seksuaalista on- 
nellis~iutta, ensiinmäiseksi olisi pyrittävä kitkemaan pojista 
heille "luonnollisena" pidetty kovaluontoisuus, t~~nteettomiius 
ja toisten iliinisten tunteiden hyväksikiyttäminen ja toiseksi 
lopetettava tykkänaan tyttöjen kasvattaminen nunnaihanteen 
mukaan ja opetettava heidät nuoresta pitäen näkemään sek- 
suaalisuus myönteisenä ilmiönä eiki kiiviteitava heidin muut- 
tavan suhtaiitiimisensa päinvastaiseksi yhdessä yössä. Tamä on 
tietysti helpommin sanotto kuin tehty. Yksi askel yhteisymmär- 
ryksen ja vastavuoroisuuden lisaarnisen siiuntaan olisi kuiten. 



kin jo se, että stilrupuolikasvatuksessa inolemmille sukupnolil- 
le opetettaisiin samat asiat (esim. molempien sukupuolten ana- 
tomia, fysiologia ja hygienia), rnieiuimmin yhtaikaa, ja etia 
molemmille sukupuolille tähdennetraisiin sellaisia perusnorme- 
ja, jotka ovat sopusoinnussa demokraattisen yhteiskunnan pe- 
rusarvojen kanssa: 1. yksilöt ovat vastuussa teoistaan, 2. ei saa 
toimia siten etii tuottaa vahinkoa toisille ihmisille, ja 3. sukii- 
p~iolet ovat tasa-arvoisia. Sel<suaalikasvat~~ksesta tuonnempana 
enemmän. 

Totuuden nimessii on inyönnettäva, että Siiomessa kaksinais- 
moraali on häviävän vähaistä verrattiina esimerkiksi mu- 
hamettilaisiin maihin. Silti kaksinaismoraalin reliikkeja riittaa 
raivattavaksi Siioniesrakin vieri useiden s~ilr~ipolvien ajan. 

Ehkiisyunlistz'r ja sz~kii#~iolikarvntus 

Vaikeimpia kaksinaismoraalin se~irauksia on se, että nimeii- 
omaan naiset joutuvat kantamaan painavitntnan vastuun ei- 
toivotusta raskaudesta. Viime v~iosikymmeniiiä kehitetyt uudet 
ehkaisyinenetelmät ovat aivan ratkaisevasti parantaneet naisen 
asemaa tiliiän tilai~teen ennalta ehkaisemiseksi, vähentäneet 
raskaudenpelkoa ja siten lisänneet mahdollisuuksia onnelliseen 
sukiipuolielarnaan. Ehkaisyvälineiden olemassaolosta on kiiiten- 
kin lrovin vähin apua ellei niitä osata kayttäia. Meillä Iroko 
ehkäisykysymys kytkeytyy edelleen hämäräaii ja snlaperaiseen 
puuhailuun, välineiden hankkiminen on vaikeaa ja valistus 
pnutteellisesti järjestetty. Maainme liiäli-ärikoiita - gynekologit 
innkaan luettnna -- on Iiaivoja poikkeuksia I ~ i k ~ ~ n n  ottamatta 
ol!ut erittäin passiivisra elikäisyvalistuksen alalla. Ehkiisyvalis- 
tiiksen tatkeyttä terveydenhuolto- ja tnielenterveystyönä ei oi- 
valleta, eikä sitä pidetä lääkärin työn itsestään selvänä osana. 
Hirvitellaän kyll'i laittomien ahorttien lulrua ja päivitellään 
että on niin tyhmiä iliinisia, jotka vaan tel<evat lapsia vahin- 
gossa vaikka kiika tahansa voisi käyttää ehkäisyvälineita. Suo- 
messa tarvitaan kuitenkin vieri suuri maarä l<oulun, leliilistön, 
radion ja tv:n kautta tulevaa informaatiota ja inielipiteen- 



m~ioklcausta, ennen kuin elikiisykeinoï iskostuvat ihmisten mie- 
liin kiytettävaksi aina kun ylidynnan ei toivota johtavan ras- 
kauteen. Ehkaisymenereliniin kolidistiiu viela paljon sellaisia 
asenteita k~i in  "se on kiiin menisi vaatteet päälli saunaan" tai 
"sama jos saisi Icaramdiia paperi pBi11ä". Taina on irvokast3 
kun ajattelee mistä on kysymys. Eiiglantilainen Schofield laski 
nuorten seksiiaalista I<ayttäytymistia tiitkiessaaii, että kahdeksan 
tyttoi 1i)iinmenestä oli sukupuoliyliteydessä raskaaksi tulemisen 
riskilli. Vailclia valtaosa oli to?,ella pelännyt raskautta, vain 
harvat tekivät iiiitäian sen estäniiseksi, vaikka useimmat tiesivdt 
jotain elikaisyvälineistä. Tytöt jättivät varotoimenpiteet miehen 
teliriväl<si, harvat vaativat kiinippaniaan aina kiyttämäiin eh- 
käisyväliiieiti ja vielä liarvemmat kiyttivät niitä itsc. Toden- 
näköisesti Siiomen tilanne ei ole kovin paljon valoisainpi kiiin 
englantilaisten. Tiedäimnehin ainakin, ettii runsas kolinanncs 
avioliitoistamine solmitaan morsiamen ollessa raskaana. Iiaikki 
nämä eivät tietenkiän ole "pakkoavioliittoja", mutta varmasti 
aika pieni osa näistä lapsista syntyy toivottuna. 

Ei-taivottujen raskauksicn ehkiisytgön edisrirnistä vai piräii yli- 
voimaisesti rärlieimpiinä tämiii päivän scksuaaliliysymyl<se~~ä. 

1. Yhdistys 9 tckee aloitteen valtalcnnnallisen .;~ik~ipuolivalis- 
tiisjärjestön periistamisesta I<okoamalla yliteisiieuvotteluun 
asiasta kiinnostuiieita lienkilöitä ja yhteisöjä. U~iden järjestöii 
tulisi i-oiinia samojen periaatteiden mukaan kuin r~iotsalaisen 
RFSU:n (Riksförbundec för sexuell upplysning), ts. olla itse- 
näinen, poliittisesti ja uskoniiiillisesti sitoutumaton, demokraat- 
tiselle pohjalle rakentnva järjestö, joka pyrkii luomaan parem- 
pia edellytyksiä onnelliseen srikup~iolielamaan edistämällä vil- 
pitöiitii siihtautumista ja lisäiiinälia tietämystä s~~l<up~~oli inotaa- 
iia ja seksuaalista käyttäytymistä koskevissa kysymyksissä, mke- 
iilalla ja tekeinäilä suk~ipuolielämäii koskevaa biologista, psyko- 
logista ja sosiologista tutkiinustyötä, seka edistämalli elikaisy- 
neuvontaa ja helpottamalia ehkii~~välineiden saantia. Tällaisen 



järjestön tarve on käynyt yhi ilmeisemmäksi siitä syystä, että 
nykyiset valtal<~iniialliset järjestöt, iahinna Vaestöliitto, eivät 
ideologisen painolastinsa takia voi toimia riittävän tehokkaasti 
vaan ainoastaan myötäillä yhteiskunnassa vallitsevia virtauksia. 
Ne eivat näytä rohkenevan sellaiseen maarätietoiseen painos- 
tustoimintaan, johon RFSU on pystynyt. RFSU:n tapaisen jar- 
jestön perustaminen kysyy ihmisiä, joilla on aikaa ja kansan- 
valistajan metitaliteettia, Iaakäreita ja terveyssisaria, kayttäyty- 
inis- ja yhteiskuiitatieteilijöitä, pedagogeja, lehti-ihmisiä jne. Tar- 
vitaan palkattuja toiinihenkilöitä ja siti varten rahaa. Tama edel- 
lyttaa talo~isihmisia, jotka suunnittelevat preventiivien myynti- 
toimintaa jne. Kyseessä on siis melkoinen yritys, joka vaatii 
huolellista suunnittelua ja kypsyttelya, mutta paamaarat ovat 
siksi tärkeät ja kiinnostusta ilmeisesti eri puolilla siksi paljon, 
että yritys todennäköisesti voi onnistua. 

2. Ehkaisyvalistus on sisällytettavä oleellisena osana koulu- 
jen siiki~puolikasvatukseen. Tämä ei merkitse, et t i  seksuaali- 
opetus olisi ainoastaan ehkaisytekniikkaa, vaati seksuaaliopetiik- 
seen tulisi sisalty'a paitsi biologista, psykologista, sosiologista ja 
juridista asiatietoa, myös normatiivista ainesta, mutta ensisijaises- 
ti sen tulisi olla tosiasiatietojeii jakamista, myös moraaliii osalta. 
Nortnatiivinen puoli ei saa merkitä tietyn elämäiikatsomuksen 
tyrkyttämista, vaan se on rajoitettava suomalaisen yhteiskuiinan 
yleisimpien perusnormien juurnittainiseen. Tällaisia ovat jiiuri 
yksilön vastiiii teoistaan, toisen ihmisen kunnioittaminen ja 
siik~~puolten tasa-arvoisi~i~s. Vahimmaisvaatitnuksena on pidetc- 
vä, että murrosiässä tapahtuvat muutokset on selitettävä ajoissa 
ennen kuin ne jo ovat tapahtuneet, ja ennen peri~skoiilun 
paattyinistä on opetettava kaikki se tietomaarä, joka sisältyy 
UNESC0:n asianti~ntijarylman s~iosiniksiin (ks. esimerkiksi 
Teinilehti 2/67). Opetiista tulisi aluksi antaa mieluimmin 
kouluradion ja tv:n seka oppilaille jaettavien kirjasten avnlla, 
kunnes opettajavoimia (joiksi parhaiten sovelninevat koulu- 
terveyssisaret) on riitiavästi koul~itettu, mikä vie aikaa. Eri- 
tyisesti on tähdennettävä, että pojille ja tytöille tulee opettaa 
samat asiat ja mielnimmin yhtaikaa. 

Monet vastustavat ehkäisyvälineistä puhumista nuorisolle 



väittäen sen johtavan siikupuoliseen holtittomiiiiteen. Samalla 
väitteellä vastustettiin aikanaan ensiliotien petiistamista. 

3. Eiikäisyvälineiden jakelua on helpotettava. On vaadittava 
automaatteja julkisille paikoille, ei "varjele terveyttäs? -hen- 
gessä vaan "voiko han luottaa sinuun" -hengessä. Ehkäisypiile. 
rit on iiioiden reseptilaakkeiden tavoin saatava sairasvakuutuk- 
sen mukaan korvattavien Iaikkeiden piiriin. Tämä uiidistus 
olisi erityisen tärkei ajatellen syrjäseutujen monisynnyttäjä- 
äitien asemaa. Ehkäisyneuvonta on saatava lakisaateiseksi äi- 
tiysneuvoloissa. Suomen Gynekologiyhdistys on pari vuotta 
sitten lähettänyt rastä asiasta Laakintöhaliitnkselle kirjelmän, 
joka ei kuitenkaan ole johtanut mihinkäin toimenpiteisiin. 
Jos katsotaan tämän uudistuksen liiaksi paisiittavan neuvola- 
iäakärien työtaakkaa, on työtä siirrettävä katilöille tai sit- 
ten on neuvolapalkkiota korotettava, eiki hylättävä hyvai 
ajatiista. Aitiysneiivoloiden elikaisyvalistiikseen olisi myös mie- 
hiä I<ehotettava osallistumaan. Neuvonta voisi (ainakin kau- 
pungeissa) aivan hyvin tapahtiia pääasiallisesti luentotilai- 
suuksissa, miitta lisäksi olisi tarvittaessa neuvolakiyntien 
yhteydessä tnalidollisiius yksiiöliisempään olijaiikseen. Neuvo- 
loiden lisäksi tulisi valianil<sen levittämisessä kiyttaa mm. sai- 
raaloiden poliklinikoilla ja laikiteiden vastaanottolinoneistoissa 
vapaasti saatavilla olevia opaskirjasia. 

4. Niiden ainmattikuritien konlutiiksessa, joita on totuttii pi- 
iamaan aulitoriteetteina seksuaalikysymyksissä (lääkarit, psyko- 
logit, terveyssisaret, katilöt) olisi kiireellisesti lisättävä sekso- 
logiseii tietouden osuutta. 

5 .  Ns. synnytysvalmeniiuskursseja tulisi järjestää nykyistä 
enemmän, koska kokemukset ovat hyvia. IC~irsseihin tulisi myös 
tulevien isien osaliistiia. 

6. S~ikiipuolielamaa lräsittelevät kansantajiiiset teokset lukit- 
ti~jen ovien takaa on saatava lukii- ja lainanssaleihin monin 
kappalein. Jos joku väittää ettei tarvetta ole, menköön katso- 
rnann liaupiinginkirjastori anatomian kirjojen lantioelimiä käsit- 
televiä likaisenharmaiksi kuluneita siviija. 



Abortti 

Ei-toivottuja raskauksia ei knitenkaan pystytä kokonaan estä- 
mään vaikka preventiikka olisi kuinka tehokasta. Jos lahdetaan 
siitä periaatteesta, että jokaisella naisella on oikeus paattaä siitä 
inilloin hän haluaa lapsen ja jokaisella lapsella oikeus syntyä 
toivottuna, voidaan vapaa abortti periaatteessa hyväksyä, koska 
sill'a voitaisiin ratkaista ei-toivottujen raskauksien ongelma. 
Abortti ei kuitenkaan koskaan saisi inuodostua ensisijaiseksi 
syntyvyydensäännöstelykeiooksi, koska sen terveydelliset ris- 
kit ovat aina suiiremmat kuin ehkäisyn. Radikaali aborttiiain- 
saadantiön lieventäminen saattaisi hidastaa preventiiviseii syn- 
tyvyyden säännöstelyn leviämisia, joskaan tämä haitta ei Sno- 
messa todennäköisesti olisi yhtä suuri kuin se on olltir Unka- 
rissa ja Romaniassa, joissa preventiikka oli vielä paljon alkeelli- 
semmalla tasolla vapaaseen aborttiin siirryttäessä knin se on 
nyky-Siiomessa. Paatavoitteena olisi joka tapauksessa koko ajan 
pidettävä preventiikan keliitiainista, ja aborttilakia liberalisoi- 
taessa edettävä asteittain, jotta lieventarnisen haittaseura~ikset 
(s~iuren aborttimäaräii aihenttamat terveydelliset koinpiikaatiot) 
olisivat malidollisiininan väliäiset. Toisaalta on ki~itenkin todet- 
tava, että yksi tehokkaimpia keinoja saada käyiannössa ediste- 
tyksi preventiikkaa on vaatia vapaata aborttia! 

Nykyinen aborttilakiinine ottaa huomioon "erityisen vaikeat 
eläinänolosuhteet" ainoastaan arvioitaessa sen vaaran vakaviiut- 
ta, jonka lapsen synnyttäminen naisen terveydelle aiheuttaisi. 
Lain rajoissa on mahdotonta saada ai-iorttia esinlerkiksi moni- 
lapsiselle äidille, jonka aviomies jatli~ivasti laimitilyö ja pahoin- 
pitelee lapsiaan. Jos äiti on terve, ei raskautta keskeyteta, vaik- 
ka lapsen eiimi kaikella todennäköisyydellä tulisi olemaan sie- 
täinatönta ja lapsen tnlo edelleen vaikenttaisi koko mtinn per- 
heen muutenkin kaoottista tilannetta. Ensimmäisenä abortti- 
lain lievetinyksenä tilisi katsoa raskauden keskeytys naisen 
suostt~muksella oikeutetuksi silloin kun lapsi todennäköisesti 
tulisi jaamaan (joinmanknmman vanhemman sairauden, alko- 
holismin, epasosiaalisen elamantavan tms. takia) tarvitsemaan- 
sa hnoltoa ja hoivaa vaille. Otettaisiin siis erityisen vaikeat 



elämänolosuhteet hiiomioon nimenomaan lapsen tulevais~iutta 
ajatellen. Muina ensi vaiheen lievennyksinä tulisi abortti myön- 
tää niissä tapauksissa, joissa nainen on alle IS- tai yli 40. 
vuotias tai jos nainen on synnyttänyt neljä lasta. Nii tä indi- 
kaatioita voidaan piiolustaa seka sosiaalisin että medisiinisin 
per~istein. 

On selvaa, että samalla kun aborttilakia näin lievennet- 
täisiin, tulisi perhepoliittisin tiilonsiirroin ja teliostetulla va. 
listustoiminnalla vähentää tamän ratkaisun kayttötarvetta. Sa- 
moin on selvää, että aborttia hakevan naisen olisi saatava 
abortin ja synnytyksen riskejä koskevia tietoja ilman kaiiliu- 
proptganilaa, samoin juridista ohjausta. Naiselle, jolle on tehty 
abortti, tiilisi Iäikärin antaa pakollista ehkäisyneuvontaa. 

I<ol<o aborttiongelman ydin on tietysti laittomissa eika laili- 
lisissa aborteissa. Laittomia abortteja ei saada kokonaan poiste- 
tiiksi preventiikaila, inutta niiden tarvetta voidaan tiiiit~~vasti 
vähentää. Miia tehokkaampi preventiikka on, sitä vätiemmin 
haittaseurauksin voitaisiin aborttia edelleen vapauttaa. Pvevefz- 
t i i kk i~  on nvainzzse??~arra. Jollei sitä todella radiliaalisti kehitetä, 
liäy viilttämättvmäksi vaatia vapaata aborttia, sillä nykytilanteen 
kymmenet tuhannet laittomat abortit ja tiihaniiet ei-toivotiit 
lapset vuodessa ovat suiirempi riski kuin sama rnaarä kunnolli- 
sesti hoidettuja abortteja. 

Todennäköisesti koko aborttiongelma tnlee ratkaisevasti 
miiuttaniaan luonnettaan Iahitiilevaisuudessa. Luultavasti kym- 
menen vuoden k~iluessa on kaytettiivissä aineita, joiden avi~lla 
voidaan raskaus aivan alknvaiheissaan keskeyttää kaikkia nykyi- 
si i  keinoja vaarattomammin. Jos näiden aineiden sinivaiku- 
tukset tulevat todella vähäisiksi, ei liene periistelnia syytä kiel- 
tää niitä naisilta, jotka pelkaävät olevansa raskaana vastoin tali- 
toaan. 

Anastasi, A., Differential psychology: individual and group diffeitn- 
ces in bchavior, 3rd ed., New Yoik 1956 

Beach, F. A., Rerrospect and piospect. I<irjaisa Sex & Behavioi, toim. 





K A T I  P E L T O L A  

Naiset työssä 

Raskaissa sekat6issä naiset pääsivät syksylli 1967 kaupunkien 
ja kauppaloiden palveluksessa lähes samaan kesl<it~intiansimn 
kiiiii miehet keveissä sekatöissä. Apteekeissa naisfarmaseutit 
saivat täsmälleen samasta työstä vain 88 % siiia mitä mies- 
farmase~itit. Vuoden 1967 loppuneljänneksellä miesten keski- 
tuntiansio oli teollisuiidessa noin 4,30 mk, kun naiset saivat 
keskirnairin hieman alle 3 ink tunnilta. 

Tätä  taustaa vasten ei ole ihme, että "työtön aviomies Viia- 
lasta" tarttui maalislii~iissa 1968 kynaan ja kirjoitti yleisön- 
osastoon: 

''Työministeri Krkkosrlle 
Onko työministerin miclestä oikein, että jos vaimo on kokopäi- 

vätyössä, häncn tulee elit tai  lapsensa sekä tyiitön miehensä. Esim. 
ti i l l ' i  Viialassa on naisvaltainen ttollisuus ja nain aviomicliet eivät 
pääse edes kunnan iäriestämiin työllisyystöihin.. . Meidän työttö- 
mien mielestä se on järjen köyhyyttä.. . mutta työvoimaviranomai- 
set ovat kielräncct ottamasta viialaiaisia. etenkin ~~utvönteki iöi ta .  . . . . 
jotka jo ennestään ovat Iieikommassa asemassa. 

Pyytäisin ryöministcrii juikaiscmaan markl<amZäräisriiä ne sum- 
mat, mitä vaimo saa ticnata kuukaudessa toisessa paikkakuntakal- 
icusluokassa ja minkä suuruisia ovat viihcnnyksct minkäkin mtno- 
iihtecn osalta.. . Jos ministerin miclestä vaimo on velvollinen elit- 
tämäin myös miehensä, niin onko riittävä syy hakea ssumuseioa, 
jos vaimo kieltäytyy kunniasta." 

Silloinen työministeri ei vastannut ainakaan samassa yleisön 
osastossa. Lain mukaanlian tapaiis on  sclvä. Moleinmilla avio- 
piiolisoilla on  ylitäläiser velvollisuudet perheensä eliträrniseen 
kykyjensä miikian. Lain selittäjät Jiiiomauttavar, että kodin ja 
lasten hoito lasl<etaan mukaan perheen elättarniseen. 

Suomalaisessa perheessä vastiiu kodinhoidosta ja lapsista kuu- 
I ~ i u  naiselle. Annikki Suvirannan tutkimuksen mukaan 30 % 
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nuorista aviomieliistä osallistuii piivittäin kotitöihin, 40 % ei 
osallistii niihin lainkaan. Niissä perheissä, joissa vaimo oli koko- 
paiväiyössä kodin iilkopuolella, miehistä neljäsosa ei osaliistii- 
nut ollenlcaan kotitöihin. Niissä sentään 42 9% teki jotain 
päivittäin. 

Työttömän viiaialaisen kohdalla on yksi mahdollisuus neljäs- 
tä että hänenkin vaimonsa hoitaa yksinaan kotitalouden ja iap- 
set tultuaan kotiin kokopäivätyösraän. Ei oie ihme, että viiaia- 
lainen on sitä mieltä, ettei vaimoa enaa voi edes työministeri 
vaatia maksamaan miehensä elimistä. Tuollaisen päivätyun jäi- 
keen vaimolla pitäisi olla täydet oikeudet vaatia mieheltälcin 
työpanosta yliteisen pesän hyväksi. 

Työttömät aviomiehet hoitavat iuultavasti juoksevia koti- 
asioita, keittävät puuroa lapsille ja tekevät aamusiivoukseii, 
mutta erityistä oppia vaativat työt jäävit vaimolle kuten nor- 
maaleiiialcin aikoina. Kotityöt ovat naisten yötä, josta kelpo 
perheenisä maksaa vaimoileen antamalla hänelle perheenaidirr 
statuksen ja mahdollisuuden jaadii kotiin. Joissain tapauksissa 
yhteislcunta tulee avuksi, jos aviomies ei pysty yksin ;~iisaitse- 
maan perheen tarvitsemia rahoja, :aatal<seen äidiiie mahdolii- 
suuden hoitaa itse lapsensa. Espoossa iatä nimitetaan aidin- 
palkaksi, muissa kunriissa se maksetaan normaalin huoltoavuii 
muodossa. takaisinmalrsuvelvoliisuiiksimn ja moine iiankaluuk- 
sinecoi. 

Perheenäidin kotiiyö on jossain niaatin yhteiskunnan erityi- 
sessä suojeiuksessa. Häneri ansiotyönsa sen sijaan saa osakseen 
jatkuvaa arvosteiua saman yhteislcuniian monilta piireiltä. Nai- 
sen paikka on kotona oman perheen piirissä. N e  naiset, joilla 
ei ole omaa perhettä, ovat epionnistiineet siinä tehtävässä, jorr- 
ka konservatiivit heille maaraavat. Heidän tulee tehdä ansio- 
työtä, mutta palkkaa heille ei tarvitse kovin paljon maksaa. 
Naimaton nainen ei tarvitse paljon. Hän osaa venyttää pennin 
soikeaksi ja tehdä olonsa viihiyisälcsi naiseliisen pesäntekoviet- 
tinsa avulla ilman lcalliita ostettuja palveluksia. 

Perheenäideiile taas on vaarallista maksaa yhtä hyvin kuin 
miespuolisille työntekijöille. Sehan vain saisi naiset ajatteie- 
maan, että heilli on varaa irrottautua kotitöistä ja näin Iöy- 



hentää perhettä ja vähitellen tuhotii koko suomalainen koti. 
Asenteet e ivi t  ole kuitenkaan näin yksisuiinraisia. Konserva- 

tiivien porvarillista naisihannetta vastaan työskentelee koko 
ajan muuttiiva yliteiskiinta. Oppivelvollisriiis on Siiomessa sama 
tytöille kuiri pojille, ja tytöt ovat kayttaneet h y v ä k e n  sitä 
tosiasiaa, e t i i  lcoiilujeinme vaatima oppilaan rooli on paljon 
Iäheinpänä perinteisri naisen kuin miehen roolia. Tytöt ovat 
enemmistönä oppikooliiissn ja yliopistoissa ja valmistuvat mais- 
tereiksi yhrä usein kuin pojatkin. 

I<oulunsa lopettava tyttö etsii itselleen työpaikan. Hän on 
vieläpä hyvin haluttii työntekijä, sillä jo iissä vaiheessa hän 
hyväksyy täysin sen, että hänelle inakseraan paljon vahemmän 
kuin pojille. H ä n  on selviili siitä, että hanella on oltava ain- 
matti siltä varalta, ettei sitä oikeaa sattuisikaan kohdalle. Am- 
matilla ei kuiteiii<aan ole kiirettä. Tyttö voi kierrella paikasta 
toiseen ja keskittää mielenkiintonsa toiseen sukiipuoleen. Jos 
aviomies sitten löytyisi jo nuorella iälla, ei ammatin hankki- 
misella ehk i  enää olisi väliiikaan. Aviomiehen tulot ovat kui- 
tenkin omia suuremmat, ehkä niinkin suuret, että tyttö voi 
jäädä kokonaan kotiin, 

Aviomies ei lu~iltavasti toivokaan vaimolleen yhrä suuria an- 
sioi:iiloja kuin itselleen. Vairnohan tekee kotityöt. Sama palkka 
asettaisi hänet kiistattomasti perheen pääasiallisen huoltajan 
asemaan, josta itseaan - tai perinteellistä miehen roolia - 
kunnioittava mies pi ta i  tiukasti kiinni. Naisten lieikornpi p d k -  
liaus pitää ylia illuusiota miehestä perheen taloudellisena paanä. 

Suvirannan tutkimiiksen nuorissa kaupunkilaisissa perheissi 
(avioliitto solmittu 1960) 33 % aviovaimoista oli kotirouvia. 
Kokopi' .' .. .. , ivatyossa kodin ulkopuolella oli noin 46 %. Vain noin 
15 %:lla tuloa saavista perheenemännistä oli yliii suuri tai 
suurempi palkka kiiin aviomiehellä. Puolet aviovaimoista sai 
puolet tai sitäkin vahemmän palkkaa aviomieheen verrattuna. 

Naisten kesl;imääräiset tulot ovat 1940-liivulra lähtien olleet 



vain noin 60 92 miesten tiiloista. Ter~llisuiirlessa naisten pal- 
kat nousivat siiliteellisesti sodan aikana noin 70 %~:iin iniitta 
sodan jälkeen rasoittuniista ei ole tapalitiinut. 

Henkisen työn piirissä naispuolisen konttori-, myymälä- ja 
ryönjohtolieiikilök~innai1 l<esl<imiiäräiset l<uukausiansiot ovat 
l<aikilla aloilla liiionontuneet vuodesta 1950 vuoteen 1964 men- 
nessä verrattuna miesten vastaaviin ansioihin. Naispuolinen 
myymäl'iapulainen saa 73 $% siitä mitä mies, pankkivirkailija 
84 %, konttorihenkilöl<unta teoilisuiislaitol<sissa 62 %. 

Kansan Uotisten pääkirjoitus 17. 4. 1968 l<iiniiitti huomio- 
ta Tilastollisen piiätoiiiiiston juikaiserniin Iiikuiliin, joiden mu- 
kaan liike- yn~ .  vastaavien miespuolisten työtiteki- 
jöiden kuukaiisipalkat olivat elokuussa 1967 keskimaarin 952 
mk ja naisten 607 mk. Piikirjoituksessa sanottiin, että saman 
alan työt tiisltin eroavat siinä määrin, ettii moiset pall<kaerot 
olisivat asiallisesti perusteltavissa. 

Mielenkiintoista asiassa oli Liikeliiton puheenjohtajan A. 
Happosen vastine samassa lehdessä 20. 4. Happosen mielestä 
mainittii tilasto ei kerro mitaan sainapall<l<aisu~isperiaatteen 
toteuttamisesta, koska naiset ja miehet eivät toimi tasapuoli- 
sesti "samanarvoisissa" teiitävissä. "Miehiä suositaan vaativain- 
piin ja vasru~iiliseiiipiin asemiin. Toisaalta naiset eneminän tai 
vähemmän karttavat vastuiinalaisia tehtäviä. Mainittuiin viita- 
ten totean, että mm. liikealan osalta . . . ILOn s~iositus..  . to- 
teutettiin asteittain ja lopulta siten, että naisten palkkoja osoit- 
tava sarake jätettiin sopimuI<sesra pois. Kaytäiinössä lienee kui- 
tenkin niin, että vaativainmissa myyjärehr~vissä toimii suhteelli- 
sesti enemmän miehiä kuin naisia ja e t t i  sopimuksen ylittävää 
palkkaa sovelletaan s~ihteellisesti enemmän miehiin kuin nai- 
siin." 

Happonen päättää vastineensa: "Kuitenkin on kohtiirillista 
odottaa, että alan runsas, viisikymmentuhantinen ainmatillisesti 
järjestäytymätön joukko tuntisi todellista mielenl<iintoa alansa 
palkkauksen parantamiseen. Sissähan - järjestäytymisen mää- 
rässä - on asian ydin." 



Yhdistys 9 kesklisteli totikokuussa 1968 cräiden ainmatillisten 
kesl<iisjärjestöjen c<liistajien kanssa. Järjestäytymisestä puhut- 
taessa SAICn sihteeri Simo Elomaa oli sitä mieltä, että nais- 
ten järjestäytymistii saattaa nustaa paljon laki, jonka mukaan 
jäsenmal<siit voidaan ottaa suoraan palkasta. Naiset eivät ole 
haliikkaita maksamaan jäscninaksuja I<un tilipussi on jo kädes- 
sä. Heidän palkkansa jäi muiitenl<in pieneksi. 

TVI<:n toimitiisjohtaja Aarne EiIikangas piti naisia varsin 
~iskollisena ja ahkerana jätjestöväl<ena, kun tietty pysyvyys alal- 
la on saavutettu. Välikankaan mukaan kuutisen vuotta alkaa 
olla se raja, jonka mukana oltuaan naiset ovat erittäin liiotet- 
tavia järjestöiliiiiisiä. Jätjestäytyinisessä ongelmat ovat nuoressa 
ja tilapäisessä työvoimassa, ja ne kosl<evat yhtÄ hyvin miehiä 
kuin naisiakin. 

Sah in  suuntaan viittaavat monet selvitykset naisen aseinas- 
ta. Naisten heikko menestys eräillä yhteiskunnan sektoreilla 
ei johdu mistään naisten erikoisoininaisuuksista, vaan eräisti 
tekijöistä, joita esiintyy enemmän naisten kuin miesten tyh- 
mässä. 

Järjestäytyminen ei kuitenkaan sinänsä vielä paranna naisen 
asemaa työmarl<kinoilla. Erittäin selvästi fimän näkee aloilla, 
joissa järjestäytyminen on huomattavaa. Saiiaaiihoitajat kuiiluvat 
liittoonsa suunnilleen sataprosenttisesti, mutta heidin asemansa 
ei ole mitenkään kadehdittava. I<evään 1968 sairaanhoitajala- 
kossa päästiin ratlaisuun, jolta ehka tyydytti esimiesasemassa 
olevia hoitajia, mutta tavallisen työntel<ijän palkka tai työolo- 
suhteet eivät jiiuri parantuneet. Sairaanhoitajat itse olivat sitii 
mieltä, että lakko saatiin aikaan, kun liittoon tuli uusi (mies- 
piiolinen) lakimies. 

Sairaanhoitajain keskuudessa tekemäni pienoisgallup mies- 
sairaanhoitajien ilmestyessä kuvaan osoitti naisten toivovan, 
että tulokkaat ryhtyisivät panemaan hoitajien asioita kuntoon. 
Kol<emukset muilta aloilta osoittavat, että tällaiset toiveeet ovat 
turhia. ". . .Vaativammissa myyjatehfavissä toimii snhteellisesti 



enemmän miehiä kuin naisia ja sopimuksen ylittävää palkkaa 
sovelletaan suhteellisesti enemmän miehiin kuin naisiin." 

'Työnantajat osaavat käsitelli niitä tyBntekijöitä, jotka osoit- 
tautuvat keskimaaräistä aktiivisemmiksi etujensa ajajiksi. Heitä 
varten ovat olemassa hyvän miehen lisät, sopimuspalkat, teh- 
tävien jaottelu miesten ja naisten työvaiheisiin. Makkarateh- 
taassa on vierekkain kaksi konetta. Toiseen pannaan aina nai- 
nen, toiseen mies. Mieher eivät halua naisten koneisiin, koska 
niissä maksetaan huonommin. Työnantaja ei paastäisikaan heitä 
niihin, jottei palkka nousisi. 

Kesälli 1967 useissa päivälehdissä oli reportaaseja eräista 
vaneritehraista, joihin ei saatu tarpeeksi naistyövoimaa. Työn- 
antajat valittivat tilannetta ja sanoivat, etia naiset jaavät mie- 
luummin kotiin. Miehiä olisi saatu, mutta niitä eivär työnanta- 
jat huolineet. Naiset ovat paljon parempia näissä töissä. 

Erään ammattikoiilun vaikutukresta tehtiin keväaliä 1968 re- 
portaasi porilaiseen Uuteen Aikaan. Työvoimapiirin asiamies to- 
tesi, että tytöt sijoittuvat hyvin. Tikkaajista on puutetta jatku- 
vasti. Pojilla mahdollisuudet ovat paljon huonommat. Toimir- 
tajan kysyessä, miksei poikia oteta tikkaajan oppiin, kun tyttö- 
jä ei saada tarpeeksi, asiamies hammästyi. Tikkaajan työ on 
naisten työtä. Sitä paitsi pojat eivät mene niin heikoilla pal. 
koilia. 

Hyvä ja uskollinen naistyöntekijä on siirtynyt perheestä työ- 
markkinoille. Hän tekee työnsä tunnollisesti, kilvoittelee ahke- 
rundella eteenpäin. "Miehet eivat hyväksy naisia samoihin urak- 
Icatöihin. Naisjoukossa on aina joku hullii, joka paahtaa niin 
paljon kuin jaksaa ja laskee urakoiden hintaa. Neikommat eivat 
pysy miliaan perässä", sanoi eräs ammartiyhdistysnainen. 

Naisten solidaarisuuden puutetta valitetaan jatkuvasti kaikis- 
sa työpaikoissa. Tässä olisi taas eutkittava asia. Katsooko nais- 
työntekijä todellakin työnantajaan knin patriarkkaan? Omaksu- 
vatko naiset todellakin työnantajan siiosiman myytin ahkeniii- 
desra, joka saa palkkansa? Eivätkö naiset rodellalcaan opi jo- 
kapäiväisessä työss2, etfa työntekijää arvostetaan hänen palk- 
kansa eikä työpanoksensa mukaan, että oman arvonsa tunteva 
työntekijä paasee eteenpäin, että maan hiljaiset jäävät rutii- 



nitehtäviin, et i i  vastuuta saavat ne, jotka ottavat sen omissa- 
kin asioissaan? 

Vaneritehtaat eivät houkutelleet kotirouvia työhön korkeam- 
milla palkoilla, vaan reportaasien avulla. Tikkaajien palkat eivät 
nousseet, vaikka tytör eivät olleet kiinnostuneita alasta. Mo- 
nella naisten alalla kannattavuus riippuu saatavissa olevasta 
naistyövoimasta. Palkkoja ei voida nostaa eikä miehia ottaa 
työhön, tai yritys menee niirin. Työnantajan on rationalisoitava 
tai odotettava, että tytör palaavat piikomispaikoistaaii ja mene- 
vät huonopalkkaisen miehen kanssa naimisiin tai monet avio- 
vaimot saavat lapsensa kouluikaän. 

"Nairien työi" 

Työllisestä työvoimasta oli vuonna 1966 naisia 433  %. Naista 
naisista 45 % toimi palveliiammateissa ja kaupassa, kun työlli- 
sistä miehistä vain 20 % saa elatuksensa näillä aloilla. Vielä 
suoiemmiksi kasvavat erot siirryttäesia elinkeinohaaroista yksi- 
tyisiin ammatteihin ja niiden sisäiseen työnjakoon. Vuoden 
1960 väestönlaskennan mukaan 80  % naisista toimi amma- 
teissa, joissa uli miestyöntekijöitä 14 %. Noin 60 % miehistä 
ja 40 % naisista toimi ammateissa, joiden harjoittajista aina- 
kin 90 % oli oman sukup~iolen edustajia. 

I<emikalikaiippiaat ovat naisia, maitokaupan myyjät naisia, j 
rautakaupan myyjät ovat miehia, mieshovimestarit eivät paastä" 
naisia omaan aminattiyhdistykseensä, 

Opettajaseminaarit ottavat yhtä paljon tyttöjä ja poikia. Ty- 
tön todistuksen keskiarvon tulee olla yli kahdeksan, pojat 
sevät aivan ala-arvoisilla papereilla. Tytöistä tulee alak 
koulun opettajia, pojat jatkavat opiskeliiaan ja erikoistivat 
salaiskoulun opettajiksi. Pojista tulee koulujen johtajia, he 
tyvät muille aloille. 

Kauko Saarentaus, kansakouluiiopertaja ja tv-tähti, kertoo, 
että työ opettajana ei riita miehelle. Jaa liikaa energiaa, joka 
on suiinnattava miiualle. Naisilla tätä ongelmaa ei ole siinä 
miärin. Neillahin on perheensä ja kotityönsä. 

Monet ammattiroolit sopivat paremmin jompaankumpaan su- 



kiipiiolirooliin. Toiset ammattiroolit miiovautuvat vallitsevan 
sukupuolen roolin miikaisiksi. Siivooja on hiljainen Iiiotettava 
nyhjääjä. Siivoojat ovat loppuunkuluneita naisia, jotka valittavat 
kip~ijazn ja raatavat pienellä paikalla hitaasti läpi toisten ili. 
misten sotkujen. Talonmies hoitaa pienet korjsiikset ja jättää 
mnstia jälkiä kaakeleihin, koska miehet eivat osaa siivora jäl- 
kiain. 

Alempipalkkaiset naiset eivat vaadi palkankorotuksia, koska 
he pelkaävät työnantajan huomaavan, ettei tällä alalla näin pal- 
jon työvoimaa tarvitakaan. Rationalisointi on hnonosti palkat- 
tujen vihollinen. Se vie viimeisenkin työmahdollisuuden. 

Sairaanhoitajan työajat eivät sovi naiselle, jolla on hoidetta- 
vana pienli lapsia. Sairaanhoitajat eivat ole pystyneet sovitta- 
maan työaikojaan iidin roolinsa kanssa. 1-Ie jaavät kotiin lasten 
tullessn ja sairaanhoitajia kouliitetaan taas lisää. Nuoria koiilut- 
tamattomia naisreserveja riittai. Palkat eivät paise nooseinaan 
eivätkä työolot paraneiilaan. 

Mika otr ratkaisi1 työssä kayvän naisen ongelmiin? Onko nais- 
ten oltava jatk~ivasti työvoimareservinä, josta saadaan nopeasti 
halpaa työvoimaa tarvittaessa ja joka voidaan ajaa kotiin työt- 
tömyyskausina? Tyytyvätkö naiset siihen, etia miehet johtavat 
heica aina ja kaikkialla? Ahertaako nainen jatk~ivasti palkkaa 
kysymättä epävarmassa ja ikävassä työssä? 

Naisen asema työmarkkinoilla ei ole mitenkain vain naisille 
tyypillinen. Samat ongelmat koskevat kaikkia niitä, joilla 011 

heikko amn~attikouliitus, joiden ammatillinen järjestäytyminen 
on vähäistä, aktiivisuus etujensa ajamisessa o!ematonm, riiiri, 
jotka eivät tunne omia mahdollisuuksiaan muutta- 
miseen asuttavammaksi, tiirvallisemmaksi ja miellyttävämrnaksi. 

Suomalainen yhteiskunta antaa vapauden kilpailla erilaisista 
palkinnoista. Se tarjoaa ilmaisen peruskoulun ja varsin edulli- 
sesti muitakin koulutiispalveluksia. Suomalainen yhteiskunta ei 
kuitenkaan ota vastuuta näiden palvelusten kaytösra siten, että 



ihmiset saisivat koulutiiksen avulla kohtuullisesti työtä, palkin- 
toja ja yleistä viihtyinistä. 

Siiomaiaisen yhteiskunnan on muututtava. Sen on annettava 
jokaiselle ihmiselle ;ikrivoiva periiskouiutus ja kannustettava 
hinta oinirn kykyjensä ja mahdollisiiiiksiensa kayrtöön seka 
työeiamässä että muualla yliteiskunnassa. Sen on valvottava, 
ettei heikompia tai passiivisempia syrjitä. Sen on taattava jokai- 
selle ryiiti, joka Iiyödytt%i sekä häntä itseään että koko yhteis- 
kuntaa. 

Tavoitteita ovat ammattikoulutiis, joka takaa toimeentiiloii 
ja työn saannin, joustava uodelleenkoulutiis ja yksilöllinen am- 
matinvalinta, jonka ohjaiiksessa selvitetäkin tarkoin työntekijän 
oikeudet ja malirioilisiiiidet olojensa parantamiseen. Ammatilli- 
set järjestöt on kutsuttava kaikkiin l<oiiliiihiii selvittelemään 
toinlinraansa. Lapset on totutettava kayträmään demokraattisia 
oikeuksia niin valtiollisessa kuin työeiamässäkin. 

Konkteettisimmin voitaisiin l'ahteä liikkeelle ammatillisten 
järjestöjen piirissä. Yhdistys 9 esitti toukokuussa 1968 Aka- 
valle, TVK:lle ja SAIClle paperin, jossa toivottiin näiden 

- tehostavan naisten arnmatillista järjestäytymistä ja jär- 
jestöllistä aktiivis~iutta, koska sainapalkkaisuus voidaan toteut- 
taa vain työiitekijäin oman aktiivisiiiiden avulla, 
- selvittiivän kaikissa jiirjestöissä, että naisten tulon jolle- 

kin ammattialaUe ei tarvitse merkitä ansiotason laskua, jos tu- 
lokkaat vedetään mukaan aktiiviseen jarjestötoimintaan, 
- kiinnittävän huorniota siihen, että työnantajat esiavär 

miesten tulon naisvaltaisille aloille palkankorotusten pelosta, 
- ryhtyvän järjestöliisiin toimenpiteisiin niitä työnantajia 

vastaan, jotka syrjivät naisia työhönotossa tai esimerkiksi erot- 
taen naimisiin menevät naiset (esimerkkeinä Vaasan Höyry- 
mylly tai Yhtyneet Paperitehtaat), 
- vaativan raskauden ajan työsiiojeiua koskevat kohdat 

kaikkiin työehtosopimubsiin. 
Amn~atillisten järjestöjen lisiiksi valtiovalta voisi ottaa eräitä 

tärkeitä askeleita mm. työnvälityksen, työllisyysl<urssien, am- 
mattikoulutuksen ja yleisen työsuojelun suhteen. Lisäksi Suo- 



men olisi ratifioitava ILOn sopimus n:o 111, joka kieicä" na is~  

aen syrjinnän työmarkkinoiila. Tamin  sopimuksen samoin kuin 
samapalkkaisuussopimuksen noiidattamista valvomaan olisi ase- 
tettava eriryinen elin. 





V E R O N I C A  S T O L T E - 1 - I E I S K A N E N  

Unohdettu vahemmistö -Yksinaiset 
perheettömat 

011 kiivaavaa, että seuraavassa tarkastelemaliani vähemmistö- 
ryhmillä ei ole edes yhtä yl<siselitteistii nimeä. Siihen viirtat- 
taessa l<iiytetyt termit, yksinäiset, naimattomat, perheettömät, 
ovat joko liian kapea-alaisia tai niillä on häiritseviä siviimer- 
icityksiä. Otsikossn ovnt rinnakkain nimikkeet yksinäinen ja 
perlieet«n, ja niitä käytän myös yhdessä rai erikseen seuraa- 
vassa. 

Otsikoi1 perheettömät -terinistä käy ilmi, miltä lcannalta sitä 
voidaan pitaä väiiemmistöryliiniitP~. Taustana on perhekeskeinen 
yhteiskiinta. Sc, että kyseessä on väheministörylimä - ja myös 
vähemiiiistörylirnii, johon kolidistuu tietyn tasoista syrjintäii - 
kiivastuu niinikkeisiin perheettömät tai yksinäiset usein liite- 
tyistii iialvcntavista sivusävyistä: edesvastuuttomat, sitoutumat- 
tomat, Iiuoliettavia vailla olevat. Perheettömät on - useim- 
miten ralitornattaan ja vaiii normatiivisena viitetyhmänä toi- 
mieli - leiinannut enemmistiirylirnä naimisissa olevat, perheel. 
liset ja lapsia liuoltavat (tai odottavat) ylireiskiinnan yksilöt. 

Lienee iirnaii muuta selvaa, etti  perhekeskeisyyden harha on 
yliteiskuiiiian arvojärjestelmän tiiotetta. Sillä ei ole esimerkiksi 
mitään biologista perustaa. Biologiselta kannalta katsottuna 
perhekeskeisyys tarkoittaa syntymisen, lisääntyinisen ja kuolemi- 
sen in~iodostaman elämänkaaren keskimmäisen vaiheen koros- 
tamista ja siinä syntyneiden yksilöiden välisten siiliteiden tiil. 
kitseinisra koko yhteiskunnan ydinsuhteina. Kiiitenkin per- 
Iieettömien henkilöiden olemassaolo on yhtä vakaa biologinen 
tosiasia kuin petheellistenkin olemassaolo - tai kenties vielä 
val<;iampi. Kukaan ei synny naimisissa olevana, ihminen voi 
lisääntyä vain osan elamästään, kaikki eivät siihen kyke- 
ne tai eivät sitä halua - eivät ainakaan yhden ja saman yksilön 
kanssa - ja kumppanin vaihtoprosessi tai eriaikainen kuole- 



ma takaavat aina jäsentäydennystä ei-perheelliseen vähemmis- 
twn.  

Vaikka siis tarkastelemani vähemmistöii jäsenet biologiselta 
kannalta ovat samanarvoisia enemmistön -- perheeliisei~ sra- 
tuksesta nauttivien - kanssa, yhteiskunta on harvoin nryöntä- 
nyt tätä tasa-arvoisiiutta. Yksiniiisen asema on liaiitra aikojen 
nähty vain "lapikulkiiasemana" - markalla avioliiton onneen 
tai haudan hiljaisiiuteen. Ja ylcsilöille harvoin taataan pysyviä 
miikavuuksia läpikulkiiasemiila - piinvastoin heitä usein kat- 
sotaan karsaasti, jos he uhkaavar jiiädi sinne pitemmäksi aikaa 
liikennetia pys'ayttimiian. 

Jos tarkastelee asiaa laajemmin, on todettava ettei perhe- 
Iresk<:isyys ole ollut kaikissa yhteiskimnissa sanialla tavalla vai.. 
litseva. Naytiaä siltä etti  vastakolitaisasetteiussa perheelliset/ 
perheettömat, kuten yleensäkiii väheininistöorigeiniissa, eiinalr. 
koluulot ja diskriminointi ilmenevit voimakkaimmirn ja puh- 
keavat esiin selvimmiii yhteiskuniian mii~itoksen yliteydessi. 

YICSINAXCET JA YHTEiSIiUNNAl.LINEI*J MUUTOS 

Vhteiskiinnallisessa muutoksessa vähemmistöt jäavät jalkoihin 
tai tulevat vainotuiksi ainakin neijäll'a eri tavalla: Ensiksikii! 
heille ei tarjota mahdollisiiriksia osallistua riittävälia edustuksel- 
ia muodollisen päätöksentekokoneistor~ iiiirissi niihin pääiök- 
siin, jorka koskevai yhteiskunnan eri ryhmien asnnaa yhteiskuii- 
naliiseii muutoksen liiomissa uosissa oloissa (syrjintä ~ioliittiseila 
sektorilia). Toiseksi (osin juuri edellisen johdosta) yhteis- 
kunnallisen miri~toksen "kuiuc" ja "hyödyt" jaetaan epätasai- 
sesti ja vähemmistönä olevien vahingoksi (syrjintä taioiidelli- 
sella sektorilla). Kolmanneksi muiitoksen aiheuttamien epäkoh- 
iicn hoidossa enemniistön vaikciiksista pyritään ensin pitämäiin 
huolta, ja vähemmistöt Saavat itse kehittää omat sopeutiimis- 
mekanisminsa (syrjintä sosiaalisen sopeuttamisen sektorilla). 
Neljanrieksi muutoksen tuottama yleinen epävarmuus johtaa 
usein normipaineen eritasoiseen kirisiymiseen ja Löystymiseen 
yhteiskunnan eri ryhmien osalta, ja tällöin vähemmistöt usein 
joutuvat tiukemman normipaineen alaisel<si kuin enemrnistöi 



(syrjinta sosiaalisen kontrollin sektorilla). Voidaan sanoa, ertä 
tässä tarkasreltavana oleva vähemmistö on eri aikoina ja eri 
yhteiskunnissa joutunut yhteiskunnallisen muutoksen jolidosra 
kaikkien näiden syrjinramuotojen kohteeksi. 

Koska vähemmistöongelmat tulevat selvimmin esiin yhteis- 
kiinnaliisen muotolcsen ~ h t e ~ d e s s ä ,  on helpointa tarkastella 
omaa kohdeväliemmistöämme, ts. nyky-yhteiskunnan (Suomen) 
yksinäisiä perheettöinii henkilöitä länsimaisen yhteiskunnan 
tärkeimmän m~iutosprosessin, nykyaikaistumis- eli modernisaa- 
tioprosessin taustaa vasten. 

Suomalaisen yhteiskunrian viimeisten 50 vuoden aikana läpi- 
käymän miiutosprosessin, nykyaikaistiimisen, yksityislcohtiin ei 
tarvitse tässä enää puuttua (ks. Waris, 1968, Seppänen, 1965). 
Tämä uudenaikaistumisprosessi on Siiomessa, kuten lcaikkiaila 
muuallakin maailmassa, aiheuttaniit miiutoksia kaikilla yhreis- 
Icunraelämäri sektoreilla, 

Tirkein nykyaikaisrumisprosessin yleinen ilmenemisinuoto 
on oiliit yhteiskunnan crilaistiiininen ja sen eri osien erilcois- 
tuminen seka yksilöiden toiminnan ertä instiruutioiden raken- 
teen suhteen. Tämä erilaistuminen ja erikoistuminen on en- 
nen kaikkea ilmennyt kaikilla yhreiskiinnan sektoreilla siinä, 
että yhden ja saman henkilön eri rwlit erottuvat selvästi toi- 
sistaan, ts. yksi rooli ei sido henkiloa toiseen eikä yhdessä 
roolissa toimiminen määrää toimintoja toisessa roolissa. limiö 
on ollut kaikkein seiviinmin havaittavissa ammatti. ja poliittis- 
ten roolien ja periie- ja siikulaisui~sroolien erottumisessa toi.. 
sistaan. Erotrumisen tuloksena nyicy-yhteiskunnassa suurin osa 
toiminnoisra taloudellisella, poliittisella ja yleisellä sosiaalisella 
sektorilla tapahtuti henicil6lcohtaisista siteista vapaiden, tarkoin 
niääiättyiliin tavoitteisiin pyrkivien, yksiköiden (esim. liikeyri- 
tysten, poliittisrcn puolueiden) piirissä. "Vapaus henkilö- 
kohtaisista sireista" tarkoittaakin ennen kaikkea yksiköiden 
riipprimattomiiiirra yksiköissä toimivien yksilöiden perhe-, su- 
kuiaisiiiis- tai koripaikkasitoutuneisuudesia. 

Lisaantyvi erilaistiiminen ja roolien irrottautuminen toisis- 
taan ilmeneviit kail<keiii selvimmin kaupunkilaistiimisen ja 
teollistumisen yhteydessä. Kuitenkaan nämä rakenteelliset muii- 



tokset eivät ole ninoita nykyaikaistiimisen ilmenemismuotoja. 
Rinnakkaisia muutoksia tapahtuii myös yhteiskunnan arvojär- 
jesteimassa. Tarkeimpiä arvojärjestelmän miiutoksia nykyai- 
kaistuinisen yhteydessä on ollut iliinisiä säätelevien normien 
yleistyminen siten, että samat norinit sitovat ilman poikkeiiksia 
yllä siiiirempia yksilöryhmii. Yksi tämän normijarjestelinän 
yleislyniisen konkreettinen ilineneinisn~uoto on ollut yksilöi- 
den samanarvoisiiutta korostavan ideologian leviäminen yhteis- 
kunnallisen toinlinnaii eri aloille. Nykyailtaistumisprosessin 
myötä tämä samanarvoisuusideologia on levinnyt esimerkiksi 
poliittista osallisti~mista, taloiidellisen toiminnan mahdollisiiuk- 
sia ja eri suklipuolta olevien henkilöiden asemaa kosltevien 
normien piiriin. Juuri tasa-arvoisuusideologian leviäminen ny- 
kyaikaistumisprosessin yhteydessä on yleensä Iielpottanut vä- 
liemmistöjen asemaa rässi muiitosprosessissa. Tasa-atvoisuus- 
ideologia ei kuitenkaan ole iiiottuiiut kaikkien vähemmistöjen 
asemaa koskemaan. 

Kun tarkastelee yksinäisten perbeetrlimien ihmisten asemaa 
iiudenaikaistuinisprosessissa, Iiavaitsee selvän vastakohtaisuuden 
erilaisturnisilmi0iiien ja normijärjestelinän muutosten välillä. 
Kuten edellä todettiin, uudenaikaistumisprosessi on aiheutta- 
nut sen, etteivät perhe- ja sul<iilaisiiussiteet ole pääasiallisia 
yksilöitä ja heidän muodostamiaan ryhinia yhteensitovia teki- 
joita, vaan ne ovat korvautiineet päämaäriitietoisten yksiköiden 
sisäisilli ja ulospäin siiunta~itiivilla jakelu- ja vaihtosuliteilla. 
Tästä liuoliinatta yhteiski~nrian normijärjestelinän kannalta per- 
iietti yhä edelleen pideiiin tärkeimpänä yksikkö.. 
nä. Normijärjesteliuin jälkeenjiianeisyydestä on ollut seuraiikse- 
na, etrÄ monet perliekeskeiset norinit siateleviit sellaisiakin hen- 
kilöitä, jotka varsinaisesti eivät ole peiliecseen sidottuja ja joi- 
den toimintojen puitteet ja tavoitteet ovat usein jopa risti- 
riidassakin perhekeskeisten arvojen kanssa. Esimerkkinä voidaan 
mainita, että nyky-yliteiskiinnassa ovat hyvin yleisesti vallalla 
normatiiviset odotiiltset, joiden mukaan jokaisen yksilön on 



inentävä naimisiin ja mikili suinkin mahdollista myös pysyt- 
tävä tassä säädyssä. Nämä odotukset taas välillisesti tai valittö- 
inästi vaikuttavat niihin institutionaalisiin rakenteisiin, jotka vii- 
ine Irädessä paatta~at tasa- tai eriarvoisuudesta (esim. poliitti- 
sen osallistumisen, verotuksen, sosiaalisen kohoamisen kohdal- 
la), ja täten johtavat ylisiiiäisten henkilöiden miiodostainaii va- 
lieministöii syrjintaan. 

Yhden?7izikaisuuden finine 

Ennen kuin tarkastelen Iionltreettisten esimerkkien avulla yk- 
sinäisten asemaa in~iuttuvassa (suomalaisessa) yhteisk~iiinassa, 
selvitteleii yl<sinäisten ihmisten "kokonaisvähemmistön" alaryh- 
mien liioiinetta ja syrjinnäii mahdollisia yksilöllisiä (psykolo- 
gisia) seiirauksia Erik Allardtin yliteiskunnan työnjakoa ja yli- 
teiskonnaii normien aiheuttamaa yhdeiiinukais~iuden painetta 
Iroskevan analyysin aviilla. 

Ylrsinkertaistaeii voiilaaii sanoa, että Allardtin mukaan yksi- 
lön kyky osallistiia ja olla kanssakaymisessä toisten yksilöiden 
kanssa riippuu hänen resursseistaaii "vaihtoon", ts. siitä missä 
inairin iiänelli on jotain "annettavaa" toisille yksilöille. Se mis- 
sä määrin yksilöilli taas on jotakin "annettavaa" ja missä inaa- 
rin yksilöiden välinen kanssakayminen perustuu vaihtosiihtee- 
seen riippui1 yliteisk~innan erilaistumisen asteesta, työjaosta. 
Kuta suurempi työnjako sitä suureinmat ovat yksilöiden mahdol. 
lisiiudet vaihtoon, kuta erilioistuneempia yksilöt, sitä paremmat 
heidän malidollisuutensa vaihtoon perustuvaan kanssakaymiseen 
toisten yksilöideii kanssa. Ylidetim~ikaisuuden paine taas tuo 
kiivaan työnjaolle vastakkaisen yliteiskiinnallisen voiman. Yh- 
teiskunnan arvot, niiden noudattamista valvovat normit ja nor- 
mien mukaiset rooliodot~ikset voivat sisältaa eriasteisia vaati- 
miiltsia yksilöiden ja ryhmien yhdenin~ikaisesta kayttäytymisest'a. 
Silloiii knii nämä vaatimukset ovat voimalikaita, ts. silloin 
kiin yhdeniniikais~iuden paine on siiuri, ne voivat todella te- 
hokliaasti rajoittaa ja estiaa yksilöiden ja ryhmien välistä vaih- 
toon perustiivaa sosiaalista kanssakaymistä riippumatta siitä, 
olisil<o näill'i yksilöilli ja ryhmillä Icykyä vaihtoon vai ei. Kes- 

10 - Miesten maailman. . . 145 



keisintä Ailardtin tarkastelussa on juuri ajatiis ristiriidasta, joka 
voi syntyä työnjaon ja yhdenmukaisuiiden paineen välilla esi- 
merkiksi kun työnjako tarjoaa yksilöille mahdollistiudet vaihtoon 
ja vapaaseen kanssaliiymiseen ja "jälkeenjäänyt" yhdenmiikai- 
suuden paine taas estäii näiden rnahdollisiioksien käyttämisen 
(Allardt, 1968). TäIIi ristiriidalla on yksilöllisella tasolla mer- 
kittäviä yksilöiden aktiivisuutta sekä viihtyvyyttä ja vieraantu- 
mista koskevia seurauksia siten että ristiriitatilanteet pyrkivät 
synnyttämäiin passiivisuutta, vieraantumista tai "yliaktiivisuct- 
ta'' (radikalismia, kapinallisuutta). 

Perhekeskeiset yksilöiden ja ryhmien välisii snhteita säiate- 
levät normit ja noimatiiviset odotukset ovat, kuten edellä 
osoitettiin, selvistikin monien yhteiskunnan ryhmien kannalta 
.,... jalkeenjääneitäi' ja estävät näit.. ryliinia osallistuinasta yhteis- 
kunnalliseen toimintaan ja kanssakäyiniseen silla tasolla, jolla 
lieidäii todellinen asemansa erilaistiitieessa yhteiskunnassa edel- 
lyttiisi. Yksi tällaineti ryhmä, joka niinenomaan perhekeskeisten 
vaatimiisten vlioksi on estynyt yhteisk~iiinallisesta osallistumi- 
sesta, ovat nuoret ja nuoriso yleensä. Toinen tärkeä ryhmä on 
nyt tarkastelun kohteena oleva väliemmistö, perlieettömät yksi- 
näiset. 

Keskusteltaessa yksinäisten henkilöiden ongelmasta heitä ei 
voi pitai yhtenä yhtenäisenä ryhmänä. Kaikissa yhteiskunnissa 
esiintyy ikäryhmäjako, joka siikupuolijaon ohella on farkein pe- 
riista rooliodotuksille (Eisenstadt, 1956). Lisäksi perhe- ja ikä- 
ryliinäsuhteet tavallaan kilpailevat keskenään. Perheeseen ja 
sulc~i~in liittyvät normiodotukset koskevat kaikkia ikiryhmiä ja 
leikkaavat täten ikäryhrnäjakoa. Ikäryhmäjakautuma puolestaan 
pyrkii yhdistäinaan yksilöitä yli perhe- ja sukulaisuusrajojen 
Taten esimerkiksi monissa primitiivisissä yhteislcunnissa siirty- 
miseen ikaryhmästä toiseen liittyy tietty rituaali, joka on yhta 
farkeä tai viela tärkeämpi kiiin puhtaat perlieperusteiset riitit 
(Eisenstadt, 1965). Meidan yhteisknniiassamine rajat ikaryh- 
mien välillä ovat tulleet yhä epäselvemmiksi, ja ainoa selvä 
siirtym5kohta lienee vain täysi-ilräiseksi tuleminen. Kuitenkin 
on selvaa, että nuorten ja yksinäisten eri ryliinieii asema ja 
suhteet edella esitettyihin yhdenmukaisuuden ja vaihdannan 



ongelmiin eroavat selvästi. Naita eroja ja yksinäisten iliinisten 
ryhmäjakoa sekä asemaa nyky-yhteiskunnassa voidaan kuvata 
seuraavan ta~il~ikon avi~ila. 

Mahdollisuudet vaihtoon 
vähiiset suuret 

1 Nuoret, ei- 
fiysi-ikiisct 

"Perhekeskeiset" 1 
cstcet kanssa- 
kiymiseen ja 4 Vanhempi yksi- 
vaihtoon / naisten iyllmi 

: Nuoiempi yksi- 
näisten ryhmä 
(vallan piiut- 
teen aiheutte- 
ina vieraantumi- 
nen, esryminen 
kanssakiymisestä) 

8 Naimisissaolevat 

matalat 

Tämä taulukko voidaan tilkita joko yksilön kannalta, jolloin 
se kuvaa esityksemme aliissa tarkasteltua yksilön eiamänkaarta 
tai sitten sen voidaan katsoa kuvaavan niitä niigelinia, joita 
tiettyjen yhteiskiinnan ryhmien on kohdattava nykyaikaistiivas- 
sa yhteisltunnassa. 

Taulnkosta voidaan sanoa ensin yleisesti, että sen mukaan 
todelliset yksilötasoiset ongelmat - sosiaalisen kaiissakaymi- 
sen piiute ja vieraantuminen - ilmenevät ruudiiissa 2 ja 4. 
Riiutuun 2 kui~luvat nuoret yksinäiset perheettömät, joilla pe- 
riaatteessa nyky-yhteiskiinnassa on iin, koulutukseti, ammatti- 
taidon ja yleisten harrastusten kannalta yhtä paljon mahdoili- 
si~uksia kuin perheellisillakin - tai suiiremman liikkuvuuden 
ja reaalisten perhesiteitten puiitmmisen vnoksi vielä enemmän- 
kin. Perhekeskeiset normatiiviset odotiikset asettavat heille kui- 

(yleinen viriam- 
n~minen, iiraan- 
tuminen kanssa- 
käymisestä) 



tenkin korkeampia esteitä näiden mahdollisiiuksien liyi~äksi- 
kiiytösia kuin perheellisilie. Riiiidiin 4 vanhoja ylcsinäisia 
iaas perhekeskeiset norinit ja norrniodotukset eivät enaa yleensä 
sido (itse asiassa syntyy usein päinvastaisia normeja, esimer- 
kiksi sellaisia, jotka estivät vanhoja menernastä iiudelleen nai- 
misiin), iniitta sarnalla myös näiden henkilöiden kyky ja mah- 
dollisu~~det muuhuii kuin perhekeskeiseen kanssakiymiseen ovat 
vähentyneet. Ruudut 1 ja 3 on katsottii tissä "normaaleiksi"; 
niissä mahdollisiiiidct vaihtoon ja perhekeskeiset siteet ovat ta- 
sapainossa (joskus tämä ei tietystilraan pidi  paikkaansa näihin 
riiiiti~iliin kuuli~vieii kaikkieri alaryhiiiien siihteen, rrrt. esimer- 
kiksi viimeaikaiset ylioppilaslevottomulidet) 

Voimme viela lyhyesti todeta tarkastelemiemme yksinäisten 
alaryhrnien siiiiruuden Suomessa nykyisin. Vuonna 1960 Suo- 
men kaikista 1315 434 taloudesta 283 236 oli yhden henkilön 
talo~ilcsia (SV TV IC; 103 s. 44). Samana vuonna maamme 
1459 743 20-44 viiotiaasta henkilöstä oli 17,38 % miespuo- 
lisia naimattomia, leskiä tai eronneita, ja 14,52 % naispuolisia 
naimattoinia, leskiä tai eroniieita. Yli 45-wotiaiden ikaluokista 
( 1  271 419 henkilöa) vastaavat l~iviit olivat 8,64 miehiä ja 
27,50 naisia (SVT Vl C: 103, 3. 102). Nämä luvut antavat 
jonkinlaisen kilvan ruiitiiiliin 2 ja 4 kiiuliivien vähemrnistö- 
ryhmien koosta Suotnessa. 

YKSINAISTEN SYRJINNAN SEKTORIT I<ONI<REETTIS- 
TEN ESIMERi<I<IEN VALOSSA 

Kasitellessäni edellä väheinmistöryhrnien asemaa yhteiskuniial- 
liseii muutoksen aikana totesin neljä yl~teiskiiiiiiallista sektoria, 
joilla vahemtnistijn syrjintää voi odottaa: poliittinen, taloudel- 
linen, sosiaalisen sopeiittamisen ja sosiaalisen kontrollin sekto- 
ri. Tissa ei ole niahdollista mennä yksityiskohtaiseen eritte- 
lyyn, vaan voi vain eräiden yleisluontoisten esimerkkien ja 
taiili&oiden avulla osoittaa, että yksinäisten syrjintaa (ainakin 
sanan jossakin merkityksessä) ilmenee näillä eri selctoreilla 
maassamme. 



Poliittinen zy~jintii  

Tarkasteltakoon aluksi poliittista sektoria ja sillä kaikkein kar- 
keinta mittaria, edustnsta eduskriniiassa (taulukl~o 1). On ai- 
van ilmeistä, että tämän mittarin mukaan päätöksenteosta 
maassamme pitävät huolen naimisissa olevat miehet. Nykyises- 
sä eduskunnassa kansanedustajista 60 % on naimisissa olevia 
45-vuotiaita tai sitä vanhempia miehia, eikä ediiskiinnassa ole 
yhtiaan yksiiiaisra alle 45-vuotiasta miestä. Vaikka viionna 1960 
yli 45-vnotiaasta väestöstä oli 36,13 % yksinäisia, vastaava Itan- 
saiiedustajien lukii on 5,5 9%. Samoin noin 32 9% väestöstä 
iliälnokissa 20-44 oli yksinäisia, kun taas vastaava luku kan- 
sanedustajien vastaavassa ikiryhmässä on 2 OJo. 

Nainen Mies 

T~iuluhko 1 .  Eduihe~~znnlz j2re~zieqz n'kiipuoli-, i k i -  ja iiviiliiiiity. 
jahautum"t 1960. 

Naimisissa 
I i  i i i a  

Lahde: Suomen Eduskunta 1966-69. Helsinki, Valtioneuvoston 
Kirjapaino, 1966. 

% 
- 

2 1,0 13 6,s 44 22,O 120 60,O 
4 2 ,  14 7 ,  13 0 1 3 

1,5 1 
Yhden eduskunnan kokoonpanon perusteella on tietysti vai- 

kea väittää mitään varmaa syrjinnästä tai yhteiskunnan muu- 
toksen vaikutiksesta siihen, mutta silmäys taaksepäin historiaan 
osoittaa, että tilanne on vain pahentiinut viime vuosikymme- 
ninä yksinäisten kannalta. Vuodesta 1907 vuoreen 1939 kan- 
sanedustajien keski-ikä on kohonnut 40,s vuodesta 50,l vuo- 
teen (Noponen, s. 173). Samana ajanjaksona Itansanednstajista 
15,s 96 oli naimattomia, joten nykyiseen prosenttimairain 
verrattaessa voi todeta tilanteen yksinäisten ja varsinkiii hei- 
däii nuoremman rylimänsa osalta vain hiionontl~neen. Todistuk- 



sena siitä, ettei kysymyksessä ole vain sattuma tai naimisissa 
olevien suurempi sosiaalinen ja poliittinen aktiivisiiiis, vaan 
todella normatiivinen paine joka edellyttiaa paatöksentekijäin 
perheellisyyttä, on Noposen antama tieto, että vuosien 1907- 
1939 yksinaisista kansanediistajista 31 % meni naimisiin kan- 
sanedustajana olonsa aikana (Noponen, s. 188). 

Toiseksi tärkeisiin yhteiskunnallisiin paatöksiin osallistiimi- 
sen mittariksi voi ottaa eräitä lukuja, jotka osoittavat tnrkaste- 
lemieinme yhteiskunnan ryhiiiien "inforinaalista" valtaa. Seii- 
raavat nuinerotiedot periistiivat teokseen Kuka k~ilcin on, jossa 
siiomalaisen yliteiskiiiinan arvo- ja vaik~itusvaltaiset henkilut 
ovat liieteltiiina. Voimme tarkastelia kaikkia teoksessa inainit- 
tuja naisia (447) ja kontrolliotosta teoksessa mainituista mie- 
hista (Kuka k~ikiii on 1964, Haavio-Mannila s. 76-77). Tal- 
Löin saadaan seiiraava taulukko: 

- 

I Miehet Naiset 

% 

Tnulukko 2. ''Iizfornznnlise~z" vallan jaknatumilzcn iuáufiuolen ja 
iiwiilisiiä&,n muáuize,. 

Naimisissa 

Leski/eronnut 
Naimaton 

Vaikka emme tässä voikaan ottaa hiiomioon ikajaliaiitumia, 
näyttaa kuva muodostiivan siiiinnilleen samaksi Ii~iin eduskun- 
nan jisenten jakaiitiimisessa. Poliittista kenttai kokoiiaisiiutena 
tarkasteltaessa yksinäiset niioret miehet näyttävät saavan äänen- 
sä kaikkein heikoimmin kuuluviin, liun taas yksinäiset naiset 
jäävät aliedustetiiiksi pikemmin siikupuolensa kiiin yksinäisyy- 
tensä vuoksi (itse asiassa he ovat naimisissa oleviin naisiin 
verrattuina jonkin verran et~ilyöntiasemissa). 

87 5 7 
11 

2 1 31 

100 I 100 



Taloudellinen syrjintii 

On ilmeistä et t i  kaikkinainen väheinrnistöjä lcoskeva syrjinta 
esiintyy kaikkein selvimpänä taloudellisella sektorilla, saa rno- 
nia eri muotoja ja myös vaikuttaa kaikkein voimakkaimmin 
yksiluiden elirnään. Vaikka monet "infortnaaliset" syrjinnän 
rnliodot (esim. vähemmistön vaikeudet paikanhaussa, ylene- 
misessä jne.) olisivat sinänsä mielenkiintoisia, en voi niihin 
punttua perustietojen hankinnan vailceuden vuoksi, vaan tar- 
kastelen yhtä "formaalista" syrjinnän sektoria, verot~ista. Tar- 
koitnksena ei ole yksityiskohtaisesti kasitellä verotiisjärjestel- 
myi, joka meilli, samoin kuin iiseitnmissa rnuissalciii uiiden- 
aikaistnvissa tai uudenaikaistuneissa maissa, on ankarin yksi- 
näisten henkilöiden (ii~eillä ankarirnmin 24 vuotta tayttariei- 
deri) kolidalla. Ori syytä vain todeta, ettei kyseessii ilmeisesti- 
kain aina ole suurempaan taloudelliseen kestokykyyn tai yhteis- 

Tuloluokka 
1000 mk 

Tnali~kko 3. Li~piettomien henkilöiden käytettävissä oleun tulo 
%:inn cznsiotdoiita tuloluoknn, t3~öriäkiiynnin jn siuiilisäadyn mu- 
k m .  

Naimisissa, 
molemmat 

aviopuolisot 
töissä 

L'ihde SVT, IV B: 27, 1960, 100 

Naimisissa, 
toitien 

aviopuoliso 
töissä 

Naimattomat, 
lcsket, 

eronneet 



kiinnallisiin liyötyfiinktioihin perustnva ajattelu, vaan verotus- 
jiirjestelmässä tulevat näkyviin edellä mainitnt perhekeskeiset 
riormatiiviset odotukset ja perheellisten paatöksentekijäin vai- 
kuti~s. Edelliiien taulukko valaisee ongelmaa nimenomaan Sno- 
men osalta. 

Sauliikosta näkyy, että yksinäisiä rangaistaan kaikissa ti~lo- 
Inokissa, mutta yllattävaa on, että rangaistns on suhteellisesti 
voimakkain alimmissa palkkaiiiokissa, jonne yksinäisten van- 
lieinpi ryhmä (nelilienttätaiil~~kkomme ruutuun 4 kiiiil~ivat) 
suurimmalta osaltaan kaikkein todennäköisimmin sijoittun. 

Sosiaalisen sopeuttainisen sektorilla voi tarkasrella yksinäisten 
asemaa ja mahdollisia syrjinnän seurauksia toisaalta poikliea- 
van käyttäyryinisen, toisaalta "normaalin" yhteisk~~ntaaii sopeu- 
tuinattoinuuden alueelta otettujen esimerlckien avulla. Edelli- 
sestä esittelen eraan rikollisriutta ja tiiomioist~iinten toimintaa 
valaisevan taulukon. 

Mies 1 Nainen 

alle 45 v. yli 45 v. / alle 45 v. yli 45 v. 

Naimisissa 36,3 48,6 
Ei naimisissa 1 63,7 38,7 66,l  51,4 

L'ihde: SVT. XXIIIB:100, 1964, s. 64. 

Tämä taulukko ei tietenkiäri ole yksiselitteisesti tulkittavis. 
sa yksinäisen yhteiskuntaan sopeuttamisen laiminlyontia osoit- 
tavaksi. Ensiksikin selvänä poikkeuksena on havaittava yksi- 
näisten yli 45-vuotiaiden miesten alhainen osiius trioinituista, 
joka kuitenkin selvästi ylitraa näiden henkiliiiden vastaavan 
osuiiden yli 45-v~iotiaista miehistä (5,6 %), Toiseksi voidaan 



kysyä, inissä määrin niiorernmissa ikiryhrnissa suuret prosentti- 
luvut kuvaavat yleistä nuorten (eika yksinäisten) sopeuttaini- 
sen lairninlyömistä. I<olinanneksi voidaan tietysti Itysyä, missä 
määrin oikeuslaitos ottaa Iievernmän asenteen naimisissa ole- 
viin, ja siten vaikuttaa edella olevaan jakauturnaan. Tällöin ky- 
seessä ei ole yksinäisten syrjintä sosiaalisen sopeuttamisen 
vaan sosiaaliseii kontrollin alueella, johon palaan myöhemmin. 

"Normaalia" yhteisl<i~ntaan soperittamattoinuutta on inahdol- 
lista tarkastella lähinnä vanhemman yksinäisten ikaryhmien on- 
gelmana. Tähan tarkoitukseen voi ottaa eräitä numerotietoja 
Faina Jyrkilän (Jyrkilä, 1963) iliää ja r~iiorooaikuruksesta ir- 
taantumista koskevasta tutkimuksesta. Jyrkilä kayttai palkitse- 
vaan kanssakäymiseen osallist~imisen mittarina kolmea iiidelt- 
siä: tehiaväaktiivisuiiden indeksi (työssäl<äyiiti, yhteistalousasu- 
minen, lasten tapaaminen, kosket~~s pysyvään tuttavapiiriin), 
kontaktitiheyden indeksi (kokoiiksissakäynri, seurustelii lasten 
kanssa, kontaktit pysyvaan tittavapiiriin) ja elaniänltentän ava- 
rii~iden indeksi (maaiitieteelliiien liikkuvui~s, sosiaalineii laa- 
jempi osallisnimiiien). Näin indeksien perusteella saadaan tali- 
lukko, joka kiivaa vaiihojen supeuttamisen ongelmaa yleensä 
ja yksinäisten vanhojen sopeuttainisen ongelmaa erityisesti. 

Tehtävä- 
aktiivisia 

Naimisissa 58 
Naimattomat 
Leskct ja eronneet 

Tnlrlukko 5 .  Tehtiväaktiiziis/il~.f, kolztaktiliheys ja elänziinkentila 
liictjnl~r va~zhoirsn (yli  60 v . )  ikile~oki~sisa siuiiEir22iZyn mukaan kor- 
kennzmnt arvot sarmset (%:nn kyieiserM iiviili~iit~~vjihnza~rtii). 

Lähde: Jyrkila, s. 27. 

Taululiko ilmaisee hyvin, että vanhojen ongelma Icorostu~i 
eritiain voimakkaasti yksinäisten ryhinässä. On ilmeistä, etii  
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yksinäiset vanhat henkilöt tnuodostavar todellisen yhteisl<un- 
nan ei-edes-henkilönä-pidettyjen (non-person) luokan, jonka 
yhteiskuntaan sopeuttaminen on karkeasti laiminlyöty. 

Yksinäisten ihmisten asemaa sosiaalisen sopeuttamisen sek- 
torilla voi vielä selventaa parilla hajaesimerkilla ei-yhteiskun- 
nallisista yksilöllisistä sope~itumismekanismeista ja niiden Kay- 
töstä eri siviilisääryryliinissä. Tarkastelen kahta tällaista meka- 
nismia, itsemurhia ja tnaastainiinttoa. 

Esirnerl<kita~il~iklco itsemurhista koskee vain naisia, mutta se- 
kin antaa jonkinlaisen kuvan tilanteesta. 

1 

Tnulakko 6. Nnistelz itrenzf~rhien p~osentuaulilzelz jilkai~tumi~zen 
eri ikä-hmiisä siviiliriiidylz ~ Z J ~ M P Z  Suomesia 2i. 19S1-1955. 

Lihclc: Ollikainen, liite 6 

Erot eivät ole snuria, mutta osoittanevat knitenkin yksinäis- 
ten "suurempaa vapa~itta" kayttai tätä mekanismia. Tamä va- 
pans tietysti osoittaa myös yhteiskunnan kykenemiittön~yytta 
varata muita yhteiskunnallisia sopeutumismel<anisineja yksinäi- 
sille lienkilöille. 

Sama "vapaiis" heijastuu myös maastam~iuttoiiiv~iissa: 

Naimisissa Ei naimisissa 

Miehii 1 1 6 6  1 6 1 i  284 
Naisia 34.7 65.3 375 - 

659 

Tnuliikko 7.  Suomesta 1965 pois mfrattnlzeet rukupzrolen i n  riuii- 
lisiiädyn mf'kann (%:inn r u k u p u o 1 i ~ y h . u  iiviiliiuiidyn ~nuknan) .  

Suomcn Tilastollinen Vuosikirja, 1966, s. 71 



Syrjilztii sosiaali~ersa kontrollissa 

Eraaseen mahdolliseen (ja usein myös todennaköiseen) yksi- 
näisten diskriminoinnin muotoon sosiaalisen kontrollin sekto- 
rilla viitattiin jo edelli rikoksista tuomittiijen siviilisaatyjakaii- 
tuinaa tarkasteltaessa (taiiiiikko 4). On ilmeista, että vastaa- 
vaa naimisissa olevien lievempää ja yksinäisten tiukempaa ka- 
sittelya saattaa esiintyä (ja hyvin todennäköisesti esiintyy) 
nylq-yhteiskunnan sosiaalista kontrollia valvovien institiiiitioi- 
den (esim. julkisen hallinnon, sairaanhoidon ja ennen kaik- 
kea pakkoinstituutioiden, ts. alkoholistihiioltoloiden, inielisai- 
raaloiden ja vankiloiden) piirissä. Puolivirallisella tasolla iama 
tiuliennettu valvonta voi saada aarimmaisen omalaati~isia piir- 
teitä: esimerkiksi meilli Suomessa on mahdollinen ravintoloi- 
den porttikielto yksinaisille naisille ja naisseurueille. Silasto- 
jen ja tarli-empieii tiitliimusten puutteessa on tyydyttivii vaiii 
toteamaan Farnintyyppiseii dislitiminoinniii todennäköisyys. Lie- 
nee kiiitenkiii syytä yleisesti kosketella yksiiiäisteii ongelmia 
ja heihin kohdistettiia tiulceniiettua sosiaalista Ii-ontrollia eraalla 
koiitrollin keslieisiinmistä alueista, ts. sukupuolikäytiaytyrnisen 
alueella. 

On ilmeisia, että uudenaikaistumisen mukanaan tuoma iior- 
inien yhfalaistyiiiisen ja tasa-arvoisuuden ideologia on kaikkein 
liitaiiiiinin tiiiikeiitunut s~ikiipuolikayttä~tyinisen alueelle ja 
kailckein viiiiieksi alkaniit siellä vaik~ittaa seksuaalisten valiem- 
mistöjen aseinaan. Sästi hici~idesta poolestaaii on aiheutiinilt 
eräitä hanli-al~iuksia niinenomaan yksinaisille, jotka eiiiien kaik- 
kea ovat joutimeet kirsiinain poikkeavuuteen kolidistiivasta 
iiormipaineesta. Seiiraavassa pari ongelmaa selveiitävaä esiinerk- 
kia. 

Eiisiinmäinen esimerkki koskee avioliittoon haluamattomien, 
miitta selisuaalista tyydytysta tarvitsevien vaikeuksia. Senraava 
Playboy-lehdelle lilietetry kirje ilmentai ongelmaa, joka var- 
masti on meilla ylita akuutti kuin Yhdysvalloissakiii: 

''Olen eronnut kahden lapsen äiti; lapseni ovat 10 ja 12 vuailen 
ikaiset. Sirnän lauseen pitäisi jo riittaa paljastamaan ongelrnani. 
Silta varalta ettei se teille valkenc, kerron sen sanallisesti. Jos 



yritän elaa kuin vihannes ja teeskentelen ettei minulla ole sek- 
suaalisia tarpeita, minusta varmasti tulee kitkerä, neuroottinen 
äiti, joka ajaa lapsensa psyknanalyytil<on kasittclyyn. Jos sen si- 
jaan osoitan, että minussa on seksia niin paljon kuin minulla sitä 
rodcnnäköiscsti on, lapset kcntics keksivät, että heidän äitinsä IouL- 
kaa tämän Jumalan luvatun maan moraali- ja lakijäijesrgstä, mika 
sekaan tuskin on hyväksi heidän henkiselle ja emotionaaliselle ter- 
veydcllcen. Lyhyesti, miten tahansa reenkin, olen kirottu. Onko 
olemassa - lukuun ottamatta suinpäin tapahtuvaa syöksymistä 
toiseen avioliittoon edellisen järkytyksestä ruskin toipuneena - 
minkäiniaista ulaspaisyä tästä psykolagisesti kaksinkertaisesta 
kahlcesta?" (Playboy, toukokuu 1968) 

Toiseksi on syrjintää, joka on tavallaan johdettavissa sukii- 
puolielämaa säätelevien normien hitaasta nyliyaikaist~iinisesta ja 
nyky-yhteiskiinnassa ilinenevästä "naisylijaainäisyydesta". Jäl- 
kiininäisestä esimerkkinä voidaan mainita, että Siiomessa vuon- 
na 1960 sataa ei iiaimissa olevaa 20-44 -vuotiasta naista koh- 
den oli vain X3,6 ei naimisissa olevaa 20-44 -vuotiasta miestä, 
ja sataa ei naimissa olevaa 45-viiotiasta tai vanlieinpaa naista 
kohden oli vain 31,9 tähän iki- ja siviilisaityryl~mään kuulii- 
vaa miestä (SVT VI:C103, 1960, s. 102). On ilmeisia, et i i  

perhekeskeisistä monogainia- ja heteroseksuaalisuusnormeista. 
Näitä keksintöjä kiytiiviin ryhmiin kohdistetaan kuiteiikin sik- 
si voimalcasta diskriminointia, etteivät ne yleisinä "sopeiit~imis- 
keinoina" voi tulla kysyn~ykseenkään. 

Edelliseeen huomaiitiikseen on syyti tehdä pari pienia reuna- 
merkintaa. Lienee ilmeistä, että nykyisessä normipainetilantees- 
sa (Suoniessakin) yksinäisten naisten kannalta paras rntikautii- 
miskeino lienee jiiuri heteroseksi~aalisiiusnormien rikkominen 
(lesbolaisiiiis), koska se on toisaalta parhaiten salatravissa ja 
silla on vähiten sosiaalisia seuraiiksia. Vastaavasti taas naimat- 
toinat ja naimisiin haluainattoniar (ennen kaikkea homosek- 
s~iaalisesti siiiintautiineet) mieshenkilöt ovat osittain jiiuri ko- 
van "kysynnän" viiolisi joiit~ineet sellaisen normipaineen alai- 
siksi, että heidän on (vaikkapa vastoin tahtoaan) osoitettava 



riormaalisii~itensa joko rikkomalla monogamianormeja tai ai- 
nakin osoittamalla mielenkiintoa niiden rikkomiseen. Paradok- 
saalinen johtopäätös näistä reunahuornauti~ksista on, etla nykyi- 
nen tilanne nyl<y-yhteisl<unnassa näyttaa painavan (seksuaali- 
sesti kykeiievii) yksinäisiä sellaiseen seksi~aaliseen aktivireet- 
tiin, joka on "epänorrnaalia" sekä heidan omien seksuaalisten 
taipumustensa että yhteiskunnassa vallalla olevieii normien 
kannalta. 

PflObelnziii 

Edeil'i ei ole pyrittykaän kisirtelemiiaii yksinäisten perheettö- 
rnieii tnuodostatnan vähemmistön asemaa yksityiskohdittain, 
vaan tarkoitiiksena on ollut esittai eraanlainen perusasetelma 
lähinnä nyky-yhteiskunnan kannalta ja valaista sitä eriill'a etu- 
paassä Ciiomesra oteniilla esimerkeill'a. 011 syytä korostaa edel- 
lisestä tehtävien yleisten johtopiiätösten ja reformivaatimusten 
oikeiiti~sta ja rajoituksia. 

Ensimmäinen yleineii jolitopaitös, jonka voi telida, on se, 
että sekä tutkijat että reformistit (kenties gerontologeja lu- 
kiiirn ottamatta) ovat suuressa inäärin laiminlyöneet yksinäis- 
ten perlieettömieii ongelinat. Ennen kiiin täsmällisiä vaatiinuk- 
sia tämän vähemmistöryhmän (tai pikemminkin ryhmien) ase- 
man korjaamiseksi voidaan esitraa, sen ongelmien on tiiltava 
paljon yksicyiskolitiiiseinmin tiitkirnuksen ja keskustelun koh- 
teeksi. 

Toiseksi on todettava, että I<yseessa on lähinnä tilastollinen 
ryhmä eikä inikaan yhteiski~ntaIuol<ka, jonka asiaa voisi suora- 
naisesti iahteä ajamaan ja jolle itselleen voisi esittai "maailman 
kaikkien yksinäisten" ylityiniskutsiia ja poliittisten ja taloudel- 
listen oiketiksien vaatiiniseii propagandaa. Yksinäisten perheet- 
tömien asemaa voidaan pikemminkin parantaa osoittamalla, 
että koko yhteiskunnan kannalta oii hyödyllisra ja funlttionaa- 
lista lopettaa eräät näihin lieiikilöiliin kohdistiivat syrjintämuo- 
dot (iiliinnä juuri poliittisella ja talo~idellisella sektorilla). 

I<olmanneksi on todettava, että useimpien yksinaisiin per. 
heettömiin kolidistiivien syrjinnän muotojen poistatninen (Ii- 



hinnä juuri sosiaalisen sopenttamisen ja sosiaalisen kontrollin 
sektoreilla) edellyttaa eräiden miiiden vähemmistöjen (nuor- 
ten, vanhusten, seksuaalivähenunistöjen) ongelmien ratkomis- 
ta nyky-yhteiskiinnassa. 

Lopiiksi kenties voisi sanoa,'etta vaikka poliittinen ja ta- 

loudellinen propaganda tuskin sinänsä voi auttaa heterogeenis- 
ta ylisinäisten perlieettömien ryhmaa, tutkimiistyö ja kirjalli- 
suiis joka tekee heidit tietoisiksi omasta asemastaan ja parhais- 
ta sope~it~imisinekanismeista voi auttaa heitä kestämaan syrjin- 
nän seka yksilöinä että ryhminä. 

Suomentanut Ilkka Heiskanen 
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K R I S T I N A  R O T K I R C H  

Nainen Neuvostoliitossa Yhdys- 
valloissa - ihanne ja todellisuus 

"Joan Frank on tavallinen amerikkalainen ylemmän keskiluo- 
kan kotiro~iva; hän on tyytyväinen inukawan kotiinsa sekii 
koliiieen onnist~ineeseeii lapseensa, ja h in  harrastaa jatkuvasti 
klassista m~isiikkia." Ni in  alkaa artikkeli Erään ameril<lzalai- 
sen kotirouvan miiotolciiva, jossa rouva Iiraiik l<uvataaii lem- 
peäksi, miellyttäväksi, hiukan yli kolmekymmenvuotiaaksi nai- 
seksi, jonka suuri el'imäntehtävä on lapsistaan, iniehestaan ja 
kodistaati huolehtiminen, iniitta joka ehtii myös al<tiivisesti osal- 
listila useiden yhdistysten toiinintaaii. Artikkelin levittää Uni- 
ted States Information Center, Yhdysvaltaiii tiedotiisl<eskus. 

Vastaava piiolivirallitien neiivostoliittolainen naiskiivaus on 
löydettävissii esimerkiksi Soviet Union -lehdestä, joka äskettäin 
Eiimi auringossa -otsikoidussa kirjoituksessaan kertoi Olga 
Jam:il<ovasta, suihkukoneideii l<oeleiitajastä. Olga JamSiko- 
vasta t i l i  vuonna 1933 Ne~ivostoliiton ensimmäinen naispuoli- 
nen lennonopettaja; myöhemmin liän opiskeli insitiööril<si ja 
osallistiii taistelulentäjäiiä toiseen maailmansotaan. Hinet kuva- 
taan seka kiihkeäksi, eteväksi ammatti-ilirniseksi että iidilliseksi 
vanhahkoksi naiseksi, jolla on taustalla lapsia ja lastenlapsia. 
Ja rouva Fraiikin tavoin hänkin tekee erinomaista riiokaa. 

Miinasarjat tai jotkin ikiiisen naiselliset ominaisuudet eivät 
ole olleet ohjaamassa Joan Frankia ja Olga Jamgikovaa heidän 
valitessaan elamänmuotoaan; ratkaisevia ovat pikemminkin ol- 
leet heidan kotimaittensa vallitseva ideologia ja konkreettiset 
olot. Nämä ihanneknvat ovat tiukasti sidoksissa siihen kisi- 
tykseen, joka näissä maissa vallitsee naisen roolista ja hineii 
tehtävistään yliteiskuniiassa. Neuvostoliitossa voidaan puhua vi- 
rallisesta ideologiasta, jonka valtio yritiaa Izäytännössä toteuttaa. 
Ylidysvalloissa valtio on perinteisesti pysytellyt naiskysymyk- 
sessä "neutraalina" - toisin sanoen ei ole juuri laiiikaan pli~it- 



ti~iiut siihen - ja on vasta viime vuosina alkanut hahmotella 
varovaista naispolitiikkaa. On  kuitenkin malidoilista piih~ia ame- 
rikkalaisesta ideologiasta tässäkin yhteydessä, koska poliittiset 
puolueet, eri kirkot, suuret naisjärjestöt, joukkotiedotrisväliiieet, 
maiiionta seki amerikkalaisten miesten ja naisten eiieinmistö 
ovat jokseenkin ylisiinielisii siitä, kuinka naisen on elettävii 
elämänsä. 

Amerikkalainen ja ne~~vostoliittolainen naisideologia ovat 
tiukan vastakkaiset. Kuviteltakoon vain, kiiiiika joki1 rouva 
Frank suhtautuisi seuraaviin Leninin sanoihin (puheesta S~iuri  
aloite, kesakuu 1919): 

"Nainen on kaikista vapautuslacista huolimatta edelleenkin Eott- 
oi j r i tn i ,  sillä kotitiiloiii painaa, tnkahdurtaa, tyhmentai, alentaa hi- 
net, kahlitsre hinct keittiöön ja lastenkainariin, tuhlaa hänen tpö- 
voimaansa melkeinpä baibaarisen tuottamattoinaan, mitattömään, 
hermostuttavaan, tyhinentävain, masentavaan työhön. Todellinen 
niiiseiz vnfini~ta?nine?z, todellinrn liamrnunismi, alkaa vasta kun 
ryhdytaan joukkotaisteluun täri picnkotitalourta vastaan (joh<lossa 
on proletaariaarti. jolla on valtiovalta hallussaan) tai oikeammin 
sanottuna kun tuo pienkotitalous kmttniiltnnn muutetmin sasialis- 
tiseksi suurtaloudeksi." 

Marxismi-leninismiii mukaan nainen on kapitalistisessa yh- 
teisk~innassa yhtä sorrettu kuin proletariaatti. Todellisen tasa- 
arvoisuuilen nainen voi saavuttaa vain yhteiskiiiinassa. jossa 
valtm oinistaa t-tantoväliiieet jossa kiikaan ihminen ei voi 
hyötyä toisen k ~ s t i n u k s e l l a  ja jossa t i e m b r i  rvlidyraan val- 
tnistamaa:i hlnelle mahdollisuuksia osd~stua.aliiiivisesti kaik- 
kien ela.LLanal~~eiden toimintaan. Ja todellinen tasa-arvoisuus 
edeilyttäii sitä, että naisella on perheessä i a  ~hreisknnnassa sa- 
inat oikeuder kuin iniehella, että han osallistuu yleisten asioi- 
den lioitamiseeii ja tiiottavaan työhön ja että hanet vapaute- 
taan aikaa ja energiaa koliittavasta taloiistyöstä. 

Amerikkalainen naisideologin ei ole ylitä yksiselitteinen. 
Teesit, joiden mukaan yksilöllä on oltava vapaus paattaa eli- 
mästaän ja toteuttaa itseään malidollisimman suuressa määrin, 
koskevat tietenkin seki miehiä että naisia. Mutta samalla ase- 



tetaan naimisissa olevalle naiselle erityisiä vaatimuksia: hä- 
nen päätelitävänsä on antaa lapsille ja miehelle hyvä koti. 
Vasta aivan äsketfain on tiedostettu, että tässä piilee ristiriita. 

I<unimassakin yliteiskunnassa naista koskeva ideologia ilme- 
nee monella eri tavalla. Neuvostoliiton perusti!slaissa säädetään 
nimenomaan, että naisella on samat oikeudet kuin miehellä 
taloiidellisen, julkisen, kulttiiiirillisen, yhteisltiinnallisen ja po- 
liittisen elämän kaikilla aloilla. Edelleen siinä sanotaan: "Mah- 
dollisuudet toteuttaa nämä oikendet taataan siten, että naisella 
on sama oikens kuin miehelli työhön, palkkaan, lepoon, vapaa- 
aikaan, sosiaaliturvaan ja opetiikseen seka siten, että valtio val- 
voo äidin ja lapsen etija, tiikee monilapsisia ia aviattamrz 
aiteja, tiirvaa täysibalkkaisen iitiysloman ja yll'apitaa laaiaa äiti- 
kotien, lastenseiinien ja lastentaihojen verkkoa." Kommunisti- 
seri puolrieen uusimmassa ohjelinassa on pitka jakso, jossa to- 
detaan - sainoin imin Lenin totesi 50 vuotta sitten - ettei 
nainen ole saavuttaniit täyttä tasa-arvoisuutta kotielimässä, vaa- 
ditaan sen toteut~imista sekä liivataan parempia ja useampia 
palvelum~iotoja. Sellaiset neiwostojohtajat kuin HriiStSev ja 
BreSnev ovat viime aikojen piioluekokouksissa konkreettisin 
sanakaaiiteiii asettuneet tukemaan naisen aseman jarkiivaa pa- 
rantamista. 

Yhdysvaltojen periistiislaissa nainen mainitaan vain yhdessä 
liohdassa: siina kuuluisassa 19. inu~itoksessa, joka vuonna 1920 
antoi hänelle aanioikeuden. Kahdelle suurelle puolueeile ei 
naisasia sen jälkeen ole ollut ajankohtaiiien. Presidentit Ken- 
nedy ja Johnson ovat ilmeisesti kansantaloustieteilijöiden keho- 
tiiksesta aloittaneet kampanjan naisten aininattitoiminnan iisaa- 
miseksi yhteiskunnassa. Tama kampanja on tuottanut monia 
kauniita ja pyöreitä sanoja naisen kyvyista, mutta se on näky- 
nyt muutenkin: monia naisia on nimitetty korkeille paikoille, 
naisten Iöytäiniseksi valtion virkoihin on pantu toimeen todel- 
linen kykyjenmetsästys, ja - ennen kaikkea - on nimitetty 
(Kennedyn aloitteesta) kaksikyminenhenkinen komitea tutki- 
maan naisen asemaa tämän hetken Ylidysvalloissa. 

Neiivostoliiton lainsaadantö kuvastaa selvästi tarkoitiista an- 
taa naisille samat oikeudet kuin miehille, mutta Yhdysvaltojen 

11 - Miesten maailman. . . 161 



naiskomitea on voinut todeta li~ioniattavia eroja miehen ja nai- 
sen juridisessa asemassa, ennen kaikkea osavaltioiden laeissa. 
Komitean työii ansiosta on eräitä inuiitoksia tehty, mutta mo- 
net vaaryydet ovat jäljellä. Sii~innilleen p~iolessa osavaltioista ei 
naisella esimerkiksi ole samaa oike~itta ja velvollisnutta kuin 
miehella olla valamiehistön jäsen. Useimmat osavaltiot antavat 
miehelle oikeuden yksin ratkaista perheen asuinpaikan, ja mo- 
nessa osavaltiossa tiaisella ei ole juridista oikeutta asettua asu- 
maan toiselle paikkakunnalle, ellei kysymyksessä ole avioeron 
ensimmäinen vaihe. Useissa osavaltioissa ei naimisissa olevalla 
naisella ole sainaa oikeutta kuin mieliellä esimerkiksi kiyttai yli- 
teistä omaisuutta, aloittaa liikeyritystä eiki tehdä talr~iusopi- 
muksia. Paljon vakavampaa kuitenkin on, etia noin piiolet osa- 
valtioista eivät vie& lailla turvaa iiaisille samaa palkkaa samasta 
työstä. Liittovaltion samapalkkaisii~islaki, joka hyväksyttiin 1963, 
koskee vain osavaltioiden valistii kauppaa. Rajallineii merkitys 
on myös vuode~i 1964 katisalaisoike~~slain varsin tärkeälli VII 
iiiviilla, jossa kielletaaii rotuun, uskoiitoon, väriin, kansalliseen 
alkuperaan ja stikupuoleen (tämä lisättiin viime hetkellä) pe- 
rustuva diskriininointi työhön otettaessa. Se koskee nimittäin 
vain yksityisia työnantajia, ammattiyhdistyksiä ja työnvalitys- 
toimistoja, jotka liittyvät osavalrioideii valiseeii kauppaan. L'alies 
puolet osavaltioista eivät vieli takaa naisille lalrisääteistä oike~it- 
ta samoihin työmalidoliis~i~iksiin kuin inieliille. 

Sekä Neiivostoliitossa että Yhdysvalloissa on erityinen suoje- 
lulainsaadantö, joka rajoittaa naisen osallistiirnistn esimerkiksi 
kaivostyön kaltaiseen raskaaseen ja terveyden kannalta haitalli- 
seen työhön. Yhdysvalloissa tämä lainsaadäntö on mennyt niin 
pitkalle, että sitä on eräissä tapaulrsissa kaytetty naisten kar- 
kottainiseeii joistakin aininateista, ja tällä hetkella asettavat ra- 
dikaalit naisjärjestöt useita sen kohtia kyseenalaisiksi. 

Aitiyden voimakas korostaminen, etten sanoisi ihannointi, on 
yhteistä amerikkalaiselle ja neuvostoliittolaiselle naisideologial- 
le. Se ilmenee näissä yhteiskunnissa kuitenkin aivan eri ta- 
voin. Yhdysvalloissa on, kuten sosiologi Alice §. Rossi asian 
ilmaisee, "ensimmäisen kerran ininkäin yhteiskunnan Iiistorias- 
sa äitiydestä tehty aikuisten naisten kokopäivätyö", eiki  ansio- 



työssä oleviin pienten lasten äiteihin siihtauduta suopeasti. 
Neuvostoliitossa vaaditaan naiselta aktiivista työpanosta sinäkin 
aikana, kun Iianen lapsensa ovat pieniä, ja kannustetaan samal- 
la perlistamaan siiuria perheitä. Icumpikaan ideologia ei kiin- 
nitä mainittavaa hiiomiota isyyteen. 

Aitiyttä lioskeva lainsäadannön osa on täinän woksi näissä 
kahdessa maassa hyvin erilainen. Yhdysvalloissa se on inuotoil- 
tii niin, etia raskaus useimmiten merkitsee naiselle pitkaä an- 
siotyön keskeytystä, haliisipa hän tai ei. Siellä ei nimittäin - 
toisin kuin Neiivostoliitossa - ole kiellettyä erottaa raskaana 
oleva nainen, vaan raskaiis on tavallinen irtisanomisen syy. 
Nyt näyttää siltä, et t i  vuoden 1964 kansalaisoike~~slain sovel- 
taminen vaikeuttaisi moisia erottamisia sielia, missä tämä laki 
on voimassa, mutta joka tapaulcsessa työnantajalia on oikeus 
ratkaista, missä vaiheessa ennen synnytysta naisen on lopetetta- 
va työ. Missään tapauksessa työnantaja ei ole velvollinen mak- 
samaan naiselle palkkaa siltä ajalta, jonka tämä on synnytyksen 
vuoksi poissa. On  tosin olemassa satakiinta erilaista vapaaeh- 
toista vaki~iitiista, jotka vaihtelevassa määrin peittävät sairaala- 
kiistannukset; rautateilli työskentelevillä naisilla on erityiset 
äitiysedut, ja miiutarnnt harvat valtiot maksavat äitiysrahaa. Nä- 
mä saadökset koskevat kuitenkin vain koltnatta osaa Ylidysval- 
tojen työssä olevista naisista ja heitäkin puutteellisesti. 

Raskaana olevan neuvostoliittolaisen naisen asema on aivan 
toinen. Iiäntä ei voida sanoa irti työstaan, eika työnantaja 
liioin saa kieliaytyä ottamasta hatirä palvelukseen. Päinvastoin 
hanell'i on tarpeen vaatiessa oikeus saada eräitä helpotiiksia 
työhönii menettärnattä aikaisempaa paikkaansa, Palkan hän saa 
myös kahdeksan viikkoa kestävän äitiysioinansa ajalta. Jos nai- 
nen haluaa, yritys on lisäksi velvollinen antamaan hänelle liol- 
men kuukauden palkattoman virkavapauden. Terveyden- ja sai- 
raudenlioito on koko ajan ilmaista. Jos nainen imettaä lastaan, 
hän saa työpäivänsa aikana ylimaaräistä vapaata, ja lapsen sai- 
rastuessa äiti saa vapaata työstaan. 

Amerikkalaisella naisella, joka kaikesta huolimatta haluaa yh- 
distää äitiyden ja ansiotyön, ja neiivostoliittolaisilla naisilla, jor- 
ka raskauden aikana ja äitiydeii alussa ovat saaneet yhteiskiin. 



tialta täyden tuen, on kuitenkin lopp~ijen lopuksi sama oiigel- 
ma: liuiiilia järjestetään lapsen päivähoito? Miitta tässäkin suh- 
teessa tilanne on Yhdysvalloissa vaikeampi. Vuonna 1965 teh- 
dyn valtakunnallisen tiitkimuksen rniikaan vain k~iusi prosent- 
tia kaikista työssä kiyvien äitien esikoiiluikaisistä lapsista saa 
jonkinlaista järjestettyii ryliiiiahoitoa kodin ulkopuolella. (Iro- 
ninen tosiseikka on, että lähinnä liyvin köyhat ja liyvin varak- 
kaat amerikkalaiset perheet panevat lapsensa lastentarhaan - 
kuyhat saavat paikat hiioltoapuna, ylempi keskiliiolika katsoo 
lastentarhojen edistävän lasten kehitystä ja pystyy mal<samaaii 
usein varsin kalliit inaksut.) Toisen maailmansodan aikana val- 
tio rahoitti lastetiseiinii ja -tarhoja vapaiittaal<seen naistyövoi- 
maa, iilutta lopetti tämän toiminnaii yhtäkkiä viioniia 1946. 
Vasta 1965 yllä voimakkaatnmat arni~iattiinaiseii päivähoidon 
vaatim~ikset saivat useat osavaltiot heriiimiiiii, ja tällä Iietkellä 
ne kaikki lienevät tehneet päivälioitos~iuiinitelmia. 

Neuvostoliitossa oli lastenseiinissä ja -tarhoissa vuonna 1966 
tilaa kahdeksalle iniljoonalle lapselle eli 23 prosentille kaikista 
esikouluil<äisistä. Viisiv~iotissuiinnitelmaii mukaan on niissä 
viionna 1970 tilaa 12 200000 lapselle, mikä merkitsee 60 
prosentin lisäystä. Silloin lasketaatl päivälioito-ongelman ole- 
van ratkaistii ainakin kaup~inkivaestöii osalta. Miitta siihen 
saakka on ~iseiinpien ne~ivostoliittolaisten - niin kuin ame- 
rikkaiaistenkin - ansioäitien tiirvauduttava liätäratkaisuiliin 
lasten päivalioitoa järjestäessään. On kuitenkin olennainen ero 
- neiivostoliittolainen nainen saa tukea. yhteiskunnaitaan ja 
tietaa tilanteen kohta parantuvan, mutta hänen amerikkalaiseen 
sisareensa ympäristö suhtautiiu paheksuvasti ja hanen tulevai- 

kouluistaan ansiotyöhön tai jatkokoiilutukseeti varsin erilaisin 
edellytyksin. Mihin johtavat silloin ideologiat ja niiden lain- 
saadännössä saatnat ilrneiitymät? Kuinka siiiiri vaikutus niillä 
on naisen asemaan kiimmassakin maassa? Ennen koin yritän 
vastata rahan kysymykseen, on minun luontinsteltava taustaa. 

TäIIa hetkellä on Neuvostoliitossa 236 miljoonaa ihmistä, 
joista 54 prosenttia on naisia (tämä johtuu vanhempien ika- 



Iiiokkien huomattavasta ylijaamastä). Yhdysvalloissa on  asuk- 
kaita 199 miljoonaa, naisia 51 prosenttia. Molemmissa maissa 
on naisen keslrimäiiräinen elinikä 74 viiotta. Neuvostoliitossa 
on 75 prosenttia työkyliyisten ikäluokkien naisista tvlissä, ja 
heidin osu~itinsa on pooiet maan koko työvoimasta. Yhdysval- 
loissa kaksi kolmasosaa naisista, joilla on alle 18-vuotiaita I q -  
sia. noudattäa i h a n n e k ~ i ~ a  m , hiiitta - sa- 
manaikaisestron 92 prosenttia naisista ansiotyössä, ja lieidin 
osuutensa on 37 prosenttia maali työvoirnasta. 

Erait numerot viittaavat siihen, että naisten inenestykselli 
ja asemalla on näissä kahdessa maassa olennaisia eroja: Neil- 
vostoliitossa on 80 prosenttia kaikista Iäakäreistä naisia, Yli- 
dysvalloissa 7 prosenttia; Neiivostoliitossa on insinööreistä kol- 
rnasosa naisia, Ylidysvalloissa 1 prosentti. Mutta saatavissa ole- 
vat tosiasiat ovat harvoin yhtä helposti vertailtavissa, ja siksi 
oli oilieinta hahmotella Iiuva naisen asemasta työeläinässä kum- 
niassakin maassa. 

Tehtaiden, sairaaloiden, liikkeiden, konttoreiden tai yksityis- 
kotien ammattitaitoa edellyttiinättömissä rutiinitehtävissi on 
Yhdysvalloissa peräti 75 prosenttia naistyövoimasta, kun taas 
miesten vastaava luku on suunnilleen 20 prosenttia. 14  pro- 
senttia naisista toimii ammattitaitoa vaativissa tehtävissii, ja 
heidan osuutensa on h~rntnästyttavän suiiri - kolionaista 37 
prosenttia tämän ammattiryhrnän työntekijöiden koko rnaarästa. 
Selityksenä on, että tähan ryhmiän I~ietaan monet perinteisesti 
naisvoittoiset ammatit kuten opettajat, sairaanhoitajat, kirjaston- 
hoitajat, sosiaalityöntekijät jne. Vain 4 prosentilla työssäkay- 
vista naisista on esimiehen tai johtajan asema, ja heidan osuu- 
tensa rassä asemassa olevien henkilöiden kokonaismaarasti on 
14 prosenttia. Laakäreinä, juristeina tai yrityksenjohtajina heiti 
on vähin, samaten kaikissa tekiiisissä ja lrionnontieteeliisissä 
ammateissa. Koska samapdkkaisuusperiaatetta ei ole toteiitettii 
ja naistyöiitekijöiden enemmistö kuulun huonoiinrnin palkat- 
tiiihin ammattiryhrniin, ei ihmetytä, että kokopaivätoimiset nai- 
set ansaitsevat vuodessa keskimaarin vain 60 prosenttia mies- 
ten ansioista. Yli 14-vuotiaiden naisten keskimääriinen paikka- 
tulo oli viiotina 1966 2 149 dollaria ja miesten 5 693 dollaria. 



Tämä kuilu on viimeksi kiiluneiden 25 vuoden aikana vain 
laajentiiniit. Ansiotyötä tekevän aiiierikkalaisen naisen kiivaan 
Iciiiiluu nimittäin vielä sekin, että Kanen siihteellinen osuuteli- 
sa kouluttatiiattomasta ja huonosti palkatusta työvoimasta on 
jatkuvasti lisaaiitynyt vnodesta 1940 samalla kun hänen suhteel- 
linen osiiutensa ammattitaitoa edellyttävien ammattien piirissä 
oti laskenut (vuoden 1940 45 prosentista vuoden 1965 37 
prosenttiin). Todettakoon myös, että miehet kuuluva2 ;ih- 
phdistykpiin kaksi kertaa niin suuressa maarin Iciiin naiset. 

Telitäessä vastaavanlaista yleiskatsausta Neuvostoliiton olois- 
ta herättää hiiomiota, kiiinka tasaisesti miehet ja naiset ovat 
jakaantiineet työelämän eri alueille. Naisten s~iuri eiieinmistö 
tekee ruumiillista työtä, samaten miesten. 46 prosenttia teolli- 
siiustyöiaisistä (3,2 prosenttia Ylidysvalloissa), 43 prosenttia 
maataloiistyöläisistä (29,5 prosenttia Yhdysvalloissa) ja yli 
piiolet henkisen työn tekijöistä on naisia. Naisia on peräti 38 
prosenttia Neuvostoliiton tieteeiiharjoittajista ja 59 prosenttia 
spesialisteista, joilla on takanaan lukio tai korkeampi ko~il~itiis. 
Hallinnon palveliilcsessa on naisia 55 prosenttia, kulkulaitosten 
65 prosenttia, kuljetukseii 24 prosenttia ja rakennristoiminnan 
29 prosenttia kaikista virkailijoista ja työliisistä. Eräät alueet 
ovat naisvaltaisia - niifa ovat terveydenhoito, kouliiopet~is ja 
ravintola-ala, joilla naisten osuus on 70-90 prosenttia. Juuri 
naisvaltaisella alalla, lääketieteessä, onkin viime aikoina olliit 
havaittavissa naisopiskelijoideii prosentuaalisen osuudeii tiettyä 
alenemista. Muuten on kehitys kuitenkin ollut aivan päinvas- 
tainen kuin Yhdysvalloissa - viioden 1940 jälkeen naisten 
osiius jokseenkin kaikissa ammattitaitoa vaativissa ammateissa 
on suuresti kasvanut. Ja missä neuvostoliittolainen nainen työs- 
kenteleekiii, häiiellä on laillinen oikeiis samaan palkkaan kuin 
rnieskollegallaankiii. 

Amerikkalaisella ja neuvostoliittolaisella naisella on siis seka 
maarällisesti että laadiillisesti varsin erilainen osuus maansa 
talouselämään. Voidaan sanoa, että Ne~~vostoliiton naisideolo- 
gialla on olliit eritfaiii siiotiiisa vaikiitus maan taloudelliseen 
kasvuun, kun taas Yhdysvaltojen naisideologia on johtanut sii- 
hen, että tniljoonat lahjakkaat, monesti koulutetut naiset ovat 



omistautiineet pääasiallisesti omalle kodilleen. Tämä onkin huo- 
inattu Yiidysvalloissa; naisten kyliyi~n ja *tövoininn riililaii~ 
viime viiosina usein mainittu kansantaloiide!lisena tappiona 
[siinä yksi syy presidentin naiskorniteaii syiityyn). 

Kuinka ideologiat ovat vaikiittaneet Yhdysvaltojen ja Neil- 
vostoliiton yksittäisiin iiaisiin? I<umnassakaan maassa nainen 
ei voi vapaasti valita kotirouvaksi jäämisen ja ansiotyön välillä. 
Ne~ivostoliitossa ideologia vaatii että hän telcee työtä, ja sa- 
maan suuntaan vailiiittaa useimmiten myös taloudellineti palc- 
ko. Yhdysvalloissa edellyttiia vallitseva ideologia, että han ei 
tee työtä lasten ollessa pienii, ja tämä voi vaatia hänen 10-15 
tiiottoisinta viiottaan. Ainerikkalainen yhteisliunta ei silti voi 
lälieskäin aina taata perlietlle taloudellista tiirvallisuutta, ja 
iiaisen on sen vuoksi paiiko lähteä työliöii riippumatta siitä, 
ovatko lapset pienii vai eivät. 35 prosentilla ansiotyössä käy- 
vistä atnerikkalaisista naisista on alle 18-vuotiaita lapsia, ja 21 
prosentilla heistä on alle kolinevuotiaita lapsia. Taloudellinen 
pakko koskee erityisesti neekerinaisia, joiden keskuudessa 32 
prosentilla työssä kayvistä äideistä oli alle koliiievuoriaita lapsia. 
Neuvostoliitossa naiset eivät ilmeisestikaaii koe työntekeiiiisen 
taloudellista pakkoa voiinnkkaampana kuin miehet. Naisen an- 
siotyöstä on tullut itsestäiin selvä, luonnollinen asia, ja mahdol- 
liset moitteet suunnataan piliemminkin niihin harvoihin nai- 
siili, jotka eivät kiy ansiotyössa. Neuvostoliittolaisella naisella 
on siis työtä rehdessain yhteisk~inta tukenaan. kun taas ame- 
rikkalainen nainen vastiavassa tilanteessa usein toim7i viisruin 
wiilitsevia normeja ja saamatta tukea yriteisii,innalta. Siiisi on 
uskottavaa, että .h%nr koiree työnteon taloudellisen palioii voi- 
makkaana. Todisteita siitä, että nekaän amerikkalaiset naiset, 
joilla on taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa kotiroiivaihan- 
netta, eivät ole erityisen tyyryväisia tilaiiteeseensa, tarjoaa Bet- 
ty Friedanin kirja Nniselli.rumdelz hnrhat. 

Neiivostoliittolaisella naisella on siten suurempi tasa-arvoi- 
suus, enemmän arvokkuutta ja parempi tuki työelämässä kuin 
amerikkalaisella. Täinä ei kuitenkaan merkitse sitä, että Neu- 
vostoiiitto olisi viidessäkymmenessä vuodessa iuonut yhteiskun- 
nan, jossa s~ikiipuolten tasa-arvoisuus olisi täydellinen. Silla 



vaikka naiset toimivatkin kaikissa ammateissa, heidän osuuten- 
sa vähenee asteittain jyrkasti korlzeainmille portaille siirryttäes- 
sä. 43 prosenttia Iiorkeakouliijeii opiskelijoista ja 38  prosent- 
tia tieteenharjoittajista on naisia. Tieteenharjoittajista joka seit- 
semäs nainen rniitta joka kolmas mies siiorittaa liseiisiaatin tiit- 
kinnon. Vain yksi nainen 250:stä väittelee - mieliistä väitte- 
lee joka kahdeskyinmeiieskahdeksas. Icaava pätee edettäessä 
akateemista uraa ylöspäin, samaten inuiclen aininattiryhmien pii- 
rissä. Se pätee myös varsin naisvaltaisilla alueilla kuten ter- 
veydenhoidossa ja lio~~l~~laitolisessa (koiilulaitoksen piirissä kaa- 
va on l'ilies sama Yhdysvalloissa ja Ne~ivostoliitossa: ala-asteen 
opettajakunta oli voimakkaan naisvaltaista, mutta yliasteella on 
enemmän miehiä kiiin naisia ko~ilujen jolitajiiia). Sama s~i~ii i-  
taus on havaittavissa niideiikin töiden kohdalla, joihin edelly- 
tetään niukasti ko~ilutusta. I<ollioosien johtavat asemat, konei- 
den hoitooii ja hallintooti liittyvät tek ivä t  - joista rnakse- 
taan parempaa palkkaa ja jotka eivät ole fyysisesti kovin ra- 
sittavia - ovat iniesteii halli~ssa. Viiodelta 1959 periisin ole- 
van tiedon miikaan ru~imiillista työtä kolhooseissa tekee 97 
prosenttia naisista ja 52 prosenttia mieliistä. Koska naiset si- 
ten ovat usein askelman tai pari miesten alapuolella arniilatti- 
hierarkiassa, heille myös maksetaan li~ionoii~inin. Erityisen ma- 
sentavaa on, ettei Neuvostoliitossaltaan ole estetty naisvaltaisia 
ammatteja miiutt~~masta huoiiosti palkatuiksi: opettajat ja laä- 
karit, jotka ovat vahvasti naisvaltaisia akateemisia ammatteja, 
ovat tämän hetken Ne~ivostoliitossa inelkoisessa palkltakiio- 
passa. 

Työelämän lisäksi poliittinen elämä iiiäärittelee naisen ase- 
man yhteiskunnassa. Tissä inielessä ei nainen ole kiirnmassa- 
kaali maassa saavuttanut täyttä tasa-arvoisuutta. Amerikkalai- 
nen nainen osallistuu politiilikaan p~iol~ieiden naisjärjestöjen 
jäsenenä, ja sihteerintyö oil iiiissä hänen hiioinattavimpia teh- 
täviaan. Hän on tärkeä myös miespokiitikon puolisona. Siksi 
hänen onkiii tyydyttävä siihen, että hanta edustaa 1 naisse- 
iiaattori (sadasta) ja yksitoista naispiiolista edustajainhuoneen 
jäsentä (435:stä). Icoko Yhdysvaltojen historian aikana on ol- 
lut vain kaksi naisininisteriä. Osavaltioiden edustajistoissa ei nai- 



sia ole viittäkään prosenttia. Neiivostoliitossa tilanne ei ole 
aivan yhtä synkkä. Neuvostoliiton korkeimman neuvoston 
1500 jäsenestä oli 28 prosenttia naisia, osavaltioiden korkeim- 
missa neuvostoissa vastaava lukii on 34 prosenttia ja alueellisis- 
sa, piirikunnallisissa ja paikallisissa iieuvostoissa 43 prosenttia. 
Mutta poliittisesti johtava järjestö oli Neiivostoliiton koininu- 
nistipuoliie, jonka 16 miljooiiasta jäsenesti vain 2,5 miljoonaa 
on naisia. Naiset piiiittnvat kolconaan NKP:ii keskuskomitean 
poliittisesta toimikunnasta ja sen sihteeristösia. Ainoa nainen, 
jolla oli korkea poliittinen asema, oli kulttiiuriministeri Jeka. 
teriiia F~irtseva. 

Amerikkalaisen naisen yhteiskiinnallisen aseman lieikkous 
voidaan nähda ideologian suoranaisena scur;iuksena. Mutta 
miksi neuvostoliittolaisella iiaisella on seka po1itiikass.i että 
työelämässä niin paljon alistetiiinpi asema kuin viralliiien ideo- 
logia edellyttää? Ideologia antaa itse vastauksen siinä koiidas- 
sa, jossa se yhtyy amerikkalaiseeii ideologiaan - äitiytfa ko- 
tostaessaan. "Aitiys on naisen suurin relitävä, hänen farkeiii 
antinsa yhteiskuniian kehittämiseen ja koko ihmisk~iniialle", sa- 
noo Nina Popova, Neuvostoliiton naislcomitean pulieeiijohta- 
ja. Aiti on siten piivastuussa lapsen hoidosta ja kasvatulcsesta, 
kun taas isä mainitaan iiäissä yliteyksissii harvoin. Ja koska 
täliäii vaativaan tehtävaan Neiivostoliitossakin ilmeisesti liite- 
tään calousryöt, on neiivostonainen kaksinkertaista työtä tekeva- 
nä tuskin kadehdittavassa asemassa. Yhteiskunnassa, jossa asu- 
taaii ahtaasti, jossa palvelum~iotoja ei ole ja jossa voi joutua 
jonottamaan r~iolcaa useiii kaulcaiiakiii sijaitsevissa liaupoissa, 
kaltsiiikertainen työ on luultavasti vieläkin rasittavainpaa kuin 
omassa maassamme. Tutkimukset osoittavatkin, että fahes puo- 
let kaupuiiliilaisnaisiqa käyttää yli liolme tuntia päivässä ta- 
loiistöihin. Miehistii tekee samoin 9 prosenttia, ja 22 prosent- 
tia miehistä ei ylimalkaan osallistu taloiistöihin. Toinen tntki- 
mus kertoo, että naisilla on käytettävissään yhteisk~innalliseen 
toimintaan, lnkemiseen ja virkistäytymiseen vain puolet siitä 
ajasta Iiuiii iniehilla ja että he nukkiivat keslciin:arin tunnin 
vähemmän. Oiiko siis ornit~iista, että naiset eivät pysty pitä- 
inääii puoliaaii arninateisssan, että esimerkiksi tiedenaiset ovat 



vain puoliksi niin tuotteliaita kiiin miesli-ollegniisa? Teollisiiiis- 
ja inaatyötä tekeville iiaisiile myönnettävät helpotukset, oikeus 
päästä el'ikkeelle 55-vuotiaana (viisi vuotta aili-aiseiniiiin kuin 

aavas- miehet), eivat paina paljon sen taakan riniialla, jota p'"' 
tuli iastenlioidosta ja taioiistöistä merkitsee. 

Neiivostojolitajat eivät ole tietämättöiniä tästä oiigslmasta, 
jonka he Leniiiin viitoittamien linjojen mukaisesti ovat l~ivan- 
neet ratkaista laajentainalla huoinattavasti sellaisia palveliimuo- 
toja Ii-uin työpaikkojen ja asuntojen yhteydessä toimivia pyivä- 
hoitoloita ja ravintoloira sekä lisäämillä kiilutustavaroideii 
tiiotaiitoa. Mutta iiipaiikset alkavat vanheta ja tyytymättömyys 
kasvaa. Neuvostoliitossa ollaan aloittelemzssa s~il~~~puolirooli-  
lccskiistel~ia, jossa on esitetty mm. naisten osapäiväpailikojen 
perustamista tnutta puliuttii myös iniesten kotityöosiii~den li- 
sääinisestä. 

Yhdysvalioissali-in naiset ovat tyytymättörnia. Merkki siitä, 
että naisten ongelinat koetaan todellisiksi ja vakaviksi, on pre- 
sidentin naiskomitean saama vastaaiiotto. Sen raportit ovat he- 
rättäneet suurta huomiota ja saaneet aikaen I<eskustelua, ja 
kaikki osavaltiot ovat nyt perustaneet vastaavanlaisia koiniteoi- 
ta. Tasa-arvoisi~utta edistävät lainmuutokset ja myönteisempi 
srihta~ituniinen päivähoitoon ovat komitean jo saavuttamia tu- 
Lol<sia. Iiaikii-ien Iiimmästykseksi on peräti 40 prosenttia niistä 
tapatili-sista, joissa on vedottu vuoden 1964 kansalaisoikeiisla- 
kiin, koskeniit suki~pi~olisyrjintää. Ne  radikaalit naisasiajäriestöt 
(oikeastaan Yhdistys 9:" tapaiset "ihinisasiajärjestöt"), joita 
parin viime vuoden aikana on äkkiä syiitytiyt, vertaavatkin 
usein sukupuolisyrjintäii aiheellisesti rotusyrjintäiiii. Kun on ky- 
symyksessä neekerinaisten vaikea tilaniie - hehan ovat kaksin- 
kertaisen syrjinnän uhreja - taistelot yhdistyvat. Tarkeatä 
uusien naisjärjestöjen toiminnassa on myös se, että ne ensiin- 
rnäisen I<ercnn asettuvat vastustamaan iihrautiivan äidin ihan- 
iietta ja korostavat sen sijaan piivähoidon myönteisiä puolia 
seka varovasti myös isän vastiiuta kodista ja lapsista. Nämä 
järjestöt ovat herättäneet runsaasti hiiomiota kun~ouksellisten 
ideoittensa viioksi, mutta niiden jäsenmäärät ja vaikiititsmah- 
dollisu~idet ovat toistaiseksi häviävän pienet sunriin, vakiinti- 



neisiin naisjärjestöihin verrattuna. 
I<eskiistelu on ollut vilkkaampaa Yhdysvalloissa kuin Neu- 

vostoliitossa, inutta niinpä amerikkalaisilla onkin paljon pitein- 
pi tie knljettavanaan. Työssä kayvän naisen asemahan on itse 
asiassa heikentynyt Ylidysvalloissa viimeisten kalidenkymme- 
nenviiden vuoden aikana. TaI1a hetkella amerikkalaisen naisen 
tilanne osoittaa selvästi, että nainen ei yleensä voi pitaa puo- 
liaan yhteiskunnassa, jos hinen tärkeimmäksi eläinäntehtäväk- 
seen tnääritellääii lapset, koti ja mies. Ja vaikka naisen asema 
Ne~ivostoliitossa onkin viimeisten 50 vuoden aikana aivan us- 
I<omattoman siinresti paranruiiiit, on tämän hetken oloista ha- 
vaittavissa, että kaksinkertainen työ estaa naista käyttainästä 
koko tehoaan yhteiskunnassa. Kummassakaan maassa ei naisel- 
In t i l l i  I~etkellä ole samoja rnahdollisiiuksia kuin niiehella toi- 
mia yhteiskunnan hyväksi ja toteuttaa itseääii, vaikka hän on- 
kin liuornattavasti lähempänä tätä päiirnäärää Ne~~vostoliitossa. 
hTeuvostoliitossa kiytävä kesl<iisrelii johtaa hartaan toivoni mu- 
kaan siihen, ctfa miehiä vaaditaan omalta osaltaan huoleliri- 
maan lasteiihoidosta ja kotitöistä, eiki siilieii, että ryhdytään 
suunnittelemaan naisten osapaivätyötä. Ideologia, joka korostaa 
isän oikeutettiia asemaa kodin ja perheen piirissä, on yhteis- 
k~iiinallisesti hyödyllisempi ja kaikkien osallisten kannalta oi- 
ke~idenmnkaisempi kiiin kauneimmatkaan vakiiutteliit äitiyden 
pyhyydestä. 

S~iornenranut Risto Hannula 
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R I S T O  JAAI<T<OLA 

Miesten vaihtoehto 

Roolikesk~isteiussa ei, kuten tässä kirjassa on pyritty korosta- 
maan, ole ensisijaisesti kysymys naisen yhteiskunnallisen ase- 
man miiiirtamisesta, vaan !;iikupuolesta riippumattoman tarkoi- 
tuksenmukaisen ja oikeiidenmiikaistri tehtävien jaon toteutta- 

Tämän paimï" rnisesta. , arän toteiituminen ei merkitse miiutok- 
sia ainoastaan naisen asemassa, vaan se luo uusia valintamah- 
doilisiiiiksia myös miehelle. Kisitys vapaasta ja ongelmatro- 
masca miehestä on nimittäin monissa kohdin harhainen. 

Tyun ualintrs 

Sukupuolesta riippumatta naimattomat henkilöt hankkivat 
yleensä itse toimeentulonsa. Sen sijaan valintamahdollisuuksieri 
välinen episiihta tiilee nikyviin avioparien kohdalla. Vuodelta 
1964 oleva tilasto kuvaa tilannetta Suomessa. Siitä ilmenee, 
että 98 O/a:ssa kaikista perheistä mies osallist~ii tulojen hankin- 
taan; vastaava lukii naisten kohdalla oli 46 %. Mies hankki 
koko toimeentiilon 54 %:ssa aviopareista, kun taas ainoastaan 
2 % vaimoista oli perheen ainoana eiättajäna. Molemmilla 
puolisoilla oli riiloja 44 %:ssa aviopareisra; naista kuitenkin 
neljä viidesosaa oli sellaisia, joissa miehen tiilot olivat vaimon 
tuloja suuremmat. 

Miesten ammatillinen asema ja tulot ovat naisten asemaa ja 
niloja korkeammat. Toisaalta on kuitenkin merkittävää, että 
naiset toimivat iiudenaikaisemmissa ja nopeammin keliittyvissä 
ammateissa. Elinkeinoelämämme suuri rakennemuutos on siir- 
tyminen tuotantoelinkeinoista jakelueiinkeinoihin. Elinkeino- 
elämässä vanhastaan toimineet miehet ovat miehittineet perin- 
teelliset elinkeinot. Naiset ovat sen sijaan voineet siirtyä suo- 
raan uudenaikaisiin ammatteihin. Viionna 1966 työskenteli 71 
% miehistä maatalouden, teollisuuden ja rakennustoiminnan 
piirissä, naisista vain 51 5% Kaupan ja liikenteen tehtävissä 



sekä palveluelinkeinoissa mieliistä toimi 29 %, naisista 49 %, 
Naisten osuus uusissa elinkeinoissa kasvaa lisäksi miesten osuut- 
ta hiiornattavasti nopeammin. Viiodesta 1959 vuoteen 196G 
kasvoi naisten osuus näissä ammateissa 20 prosenttiyksikölla, 
miesten ainoastaan 5 prosenttiyksikkoi. 

Sama pitaytyminen vanhakantaisen yhteiskunnan käytäntöön, 
joka miesten kohdalla ilmenee ammatinvalinnan kohdalla, nä- 
kyy muissakin farkeissa yhteiskunnallisissa inuutoksissa. Perin- 
teellisessa yhteiskunnassa ja sen aminateissa ei ko~ilutus ollut 
yhfa keskeinen kuin se on nyky-yhteisk~innassa. Vanhan yh- 
teiskunnan tuotantoelämän painopiste ei ollut myöskiaan lähes- 
kaän niin selvästi kaupungeissa k~ i in  on  laita nykyisin. Koulun- 
käynti ja kaupungistuminen ovat naisvaltaisia ilmiöitä. Naisten 
Icoulunkaynti on oll~it 30-liiv~ilta saakka iiiiesten konl~nilcäyntia 
yleisempaa; vuoden 1960 vicstönlaskennan mukaan 13,1 96 nai- 
sista mutta ainoastaan 10,3 % miehista oli s~iorittanut vähin- 
taan keskiko~ilututkinnon. Maaseutu on myös menettänyt nais- 
vaestöään; talla hetkellä kaupungeissa on noin 1200  naista 
1000 miestä kohden. 

Yhteiskunnan joliïavilla pailcoilla csiiniyy jokseenkin yksin- 
omaan nrieliii. Tämä empiirinen tosiasia on luoriiit mieheen 
kohdistuvia velvoittavia odotuksia, jotka pu~ittuviit naisten 
kohdalta. Miehellä on oltava ainakin jonkinlainen karriaari, 
menestyneet naiset ovat sen sijaan pikemminkin kohtalon oik- 
kuja kuin velvoittavia esiinetl<kejä. Ansiotilastot osoittavat odo- 
tusten vaikuttavan. Työhön osaliistiivien naisten ansiotaso oli 
jokseenkin riippumaton iästä, mutta miesten kohdalla ansiota- 
son vaihtelut noudattavat sangen tarkasti karriäärin I<esl<imäi- 
raista kehitystä. Miesten tiilot kasvavat jyrl<ästi 30 ikävuo- 
teen saakka, saavuttavat huippunsa 40 ikävuoden paikkeilla 
laskeakseen sitten eläl<eikään mennessä. 

On tuskin sattuma, että niielisaitaiiksiin sairastuneiden ikä- 
jakautuma on jokseenkin samanlainen. V~iosina 1961-1965 
otettiin Suomen mielisairaaloihin Iiihes 52 000 uutta potilasta. 



Seuraavassa kuviossa on esitetty potilaiden ikijakautuma mies- 
ten ja naisten kohdalla. 

potilaita 100 000 
samanikaista kohti 

Sairastumiskäyrä on naisten kohdalla yhteydessä ikaan ainoas- 
taan alle 25-vuotiaiden ja toisaalta jo elakeikäan ehtineiden 
kohdalla. Naissa ikiluokissa se on samanlainen kuin miesten 
kiyrä. Sen sijaan käytät poikkeavat toisistaan työikaisteii koli- 
dalla erittäin selvästi. Miesten sairastiiminen seuraa tiukasti 
karriäärin vaiheita. Sairastuminen ja samalla ero naisiin on 
muriiiimillann 3 5 4 4  -vuotiaiden kohdalla, siis iässä jolloin 
normaalisti ollaan elimiin huipulla. 



Miehet ovat luoneet itselleen vaarallisen maailman; vaimoille 
ja lapsille he ovat antaneet nirvallisen kodin. Mielisairaiidet 
rivit nimittäin ole ainoa ongelma joka kitjistyy miesten 

Näisrä 
Vuonna Yhteensä miehiä 

(%) 

Työrapintrrnissa kudleet ja loukkaa". 
mneet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Liikenneonnenomuuksissa kuolleet ja 
loukkaanmneet . . . . . . . . . . . . . . .  

Piihdyrrävien aineideri viiirinkiyrräjär 
Irsensä surmanneer . . . . . . . . . . . . .  

Henkirikosten uhrit . . . . . . . . . . . . .  

Juopuinuksesra syyreryc . . . . . . . .  

Omaisriusrikoksiin syillisryncer . . .  

Väkivaltarikoksiin syyliisryneer . . . .  

Siveelli~~ysrikoksiin syyiliscyneet . . .  

kohdalla. Oheiseen taulukkoon olen koonnut joitakin nuine- 
rotietoja miesten osuudesta erilaisissa sosiaalisissa ongelmissa. 

Miehet joutiivar onnettomuuksiin paljon useaminin kuin nai- 
set. Miehen rooliin kuuluu rohkeus, liikkuvuus, toiminta; mies 
hoitaa myös vaaralliset telitavär. Siksi h in  on myös alttiimpi 
vaaroille ja joiituu useammin onnettomuiiksiin. 

Mikaan tekija ei erottele rikollisia lainkuuliaisista niin se)- 
vasti kuin suk~ipuoli. Kodittomia, isattömia, alempiin yhteis- 
kuntaluokkiin kuuluvia ja lahjattomia ryttöja on yhtä paljon 
kuin poikiakin, mutta rikollisuus on yli 90-prosenttisesti mie- 
hinen ilmiö. Rikollisuus sopii paremmin miehen rooliin. Väki- 
valtarikokset ja siveellisyysrikokset vaativat mieliistä aggressio- 
ta, ja naisiin kohdismva sosiaalinen kieltolaki pidattelee tehok- 
kaasti heitä j~~omasta. Jokaisessa kulttuurissa esiintyy poikkea- 



viiutta runsaimmin keskeisinä pidettyjen arvojen kohdalla. Ta- 
loudellinen menestyminen on miehille asetettu päämäärä, ja ta- 
mä selirtäi osaltaan miesten ja naisten eron myös omaisuusri- 
kosten kohdalla. 

Mielisairaudet ja erilaiset sosiaaliset ongelmat ovat siiurelta 
osin seurauksia niistä sosiaalisista paineista, joihin miehillä ei 
ole sainanlaisia hyväksyttyjä ratkaisuja kuin naisilla koti ja lap- 
set. Dramaattisin seuraus kaikista on kuitenkin miesten ennen- 
aikainen kiiolema. I<uolema ei ole ainoastaan biologisista te- 
kijöistä johtuva tapahtuma, vaan sangen selvästi siihen vaikut- 
tavat yhteiskiinnalliset tekijät. Tasta on osoitiilisena se, että 
vuosisadan alun talonpoikaisyhteiskunnassa miesten ja nais- 
een kiiolevuus ei p ikennut  toisistaan niin paljon kuin talla 
hetkell'i. Seuraavassa kuviossa on miesten ja naisten kuolevuut- 
ta vertailtu toisaalta vuosisadan ensimmiisellä viiosikymmenel- 
ii. toisaalta 50-luvun jälkimmäiselli puoliskolla. Kuviossa on 

Miesten kr~olemanvaara ramnnikäisiin ne i~ i in  verrattund v#oiina 
1901-1910 ja 1956-1960 



naisten kuolemanvaaraa eri ikäliiokissa merkitty 100:lla, mies- 
ten kiiolemanvaaraa naisiin verrattuna esittävät kuvioon piir- 
retyt käyrät. 

Kuvio osoittaa, etii talonpoikaisesta uudenaikaiseen yhteiskun- 
taan siirryttäessä miesten asemassa on tapahtunut ratkaiseva 
huonontuminen naisiin verrattuna. Vuosisadan aikupuolella ei- 
vat miesten ja naisten kuolleisuusliivut poikenneet kovinkaan 
paljon toisistaan. bfuucamissa ikäluokissa miesten kiioleman- 
vaara oli jopa naisten kuolemanvaaraa pienempi. TäI1a hetkel. 
1a parhaassa iassain olevia rniehiä kuolee yli kaksi kertaa enem- 
män kuin naisia. 

Kuolevat miehet jättävät jälkeens'a ieskia ja orpoja. Eeskey- 
den ongeltm aiheutuu osittain myös toisesta roolieroihin kyt- 
keytyväsra seikasta. Rooliajattelun perusteella miehen on oltava 
sosiaaliselta asemaltiian vaimoaan ylempänä. Nainen on taas 
ennen mltuta Iähiiinä elämän sulostuttaja, sitä suloiseinpi mitä 
nuorempi ja kauniimpi. Näistä syistä miehet ovat avioliittoa 
solmittaessa selvästi vaimojaan iälckäämpiä; tälla hetkella puoli- 
soiden ikäero on Suomessa noin kaksi ja puoli vuotta. Kun 
miehet lisäksi kiiolcvac nuorempina, on suomalaisilla naisilla 
edessääii keskimääriri kuuden, seitsemän vuoden leskeys. 

Onko sitten olemassa ratkaisiia näihin sosiaalipsylcintrisiin on- 
gelmiin? Onko niin että naisen tasa-arvoineii osallistuminen 
miesten rinnalla merkitsisi ongelmien yleistymistä naisten koh- 
dalla? Vai merkitsisikö se yhteiskunnallisten ongelmien välie- 
nemistä? Todennäköisesti oikea vastans molempiin kysymyksiin 
on myönfavä. Ongelmat luultavasti vähenisivät ja jakautuisivat 
tasaisemmin. 

Naisen suureinpi osallistuminen myös piiatöksentekoon toisi 
uusia ratkaisiimaileja. Eraassä kirjoirulcsessaan Erik H. Erikson 
totean, että miesten mielikuviros ei enää riitä ratkaisemaan 
nykyisessä maailmassa esiintyviä ongelmia. Ongelmista selviä- 
minen vaatii päinvastoin juiiri niitä ominaisuuksia, jotka pe- 



rinteellisesti kuuluvat hyvälle perheeniiidille. Lainsaadännössa 
tai maailinanpoliriil<assa kaivataan samaa realismia, joka opitaan 
kotitaloudessa, vastuuntuntoa, joka kuiiluu lasten Icasvatukseen, 
l<ekseliäisyyttä, jota perhesopukin edellyttää ja iiliraiiruv?' , isuut- 
ta, jota vain roisia hoitamaan tottunut voi osoittaa. (Eril'sonin 
ldsitys roolieroista on perinteellinen, miitta on tärkeaa kiin- 
nittää huomio siihen, että inoner stereotyyppisen naisen roolin 
ominaisii~iksism ovet sinänsä mitä tavoirelravimpia, toimivia ja 
tarpeellisia. Sen sijaan on turha monopolisoida niitä naisille.) 

Miesten stressit eiviit ole ainoastaan heidän ongelmiaan, vaan 
niilla on heijastusvaikuruksia koko yliteisl<untaan. Sasa-arvoi- 
nen osallistnminen vähentäisi iniehen yksinom?' i lsta vast~ii~ta 
perheeii eiannosta. Sainalla se jakaisi tillX hetkellä taspeetto- 
masti snkupuoleeii kytketyn inenestyiiiiseii paineeii yksilöiden 
ja yhteiskunnan kannalra tarl<oiruItsenmiil<aiseininaila tavalla. 

Aika työslcenrelee tasa-arvoisiiudeii suuntaan. Ajan mukana 
nykyiset naisten aininarit tulevat huomattavasti laajenemaan, 
kun taas miesren työsarat, maatalous ia teollisuus, inenetravat 
työvoimaa. Miehet joiituvat siis entista enemmän osallistumaan 
perinteellisiin naisten ainiiiatteiliin, ja tiimä merkitsee varmasti 
tasa-arvoisuuden lisaantyinisra. Mutta jotakin voitaisiin tehda jo 
nyt. Eräs työel'amän tasa-arvoisiiiitta lisäävi roiinenpide oli Paa- 
vo Seppäsen lcaavailemo työajan ~iiidelleenjärjestely. Ehdotiilcsen 
pohjana on 12 tunnisr mittainen päivittiiiiien työjakso, joka 
jaettaisiin joko kahteen 6 runiiin mi kolineen 4 tuniiin työ- 
vuoroon. Tamä ohjelma sallisi lyliyernmir työajat miehille ja 
korvaisi naisten kohdalla diskiiminoivan osapäivätyön. I.yhyem- 
man työajan ja tasa-arvoisemman osallistumisen myöti voi iis- 
koa myös tasa-arvoisuiiden vapaa-ajat1 ja kodin tehtävissä kas- 
vavan. Ja varmasti joskiis tiilee aika, jolloin mies voi jopa valita 
kotimiehen ja isaii roolin siini kuin nyt vaimolle on sallittu 
kotirouvan ja iidin osa. 
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