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SISÄLLYS
Aloituspuheenvuoro
Miesnäkökulmaista yhteiskunnallista kirjoittelua
on vuosien saatossa julkaistu eri medioissa kasvavassa määrin. Tosiasia on kuitenkin, että jälkiä
niistä ei riittävästi jää, eli aloitettu keskustelu ei
syvene, juurru. On siis tärkeätä luoda, ylläpitää ja
vahvistaa yhä uusia prosesseja asiallisen miestuen
vakiinnuttamiseksi. extraURHO vastaa osaltaan
tähän tarpeeseen.
extraURHOn sisällöllinen lähtökohta on siis mies.
Lehti tarjoaa näkökulmia, keskustelunavauksia ja
tietoa miehistä ja heidän elämästään nykyyhteiskunnassa. Miehiä ja miehisyyksiä peilataan
suhteessa miehiin itseensä, toisiin miehiin, naisiin,
lapsiin, perhe-elämään, työelämään, yhteiskuntapoliittiseen päätöksentekoon ja siihen kaikkeen,
mistä nykymiehen elämä voi koostua.
Lehtemme on suunnattu ihmisille, jotka haluavat
syventää tietouttaan nykymiesten maailmasta, ja
toisaalta etsivät uudenlaista kanavaa yhteiskuntamme perustan, eli miesten ja naisten yhteistoiminnan vahvistamiseksi.
Miessakit ry:ssä on jo vuosia kartoitettu mahdollisuuksia miesnäkökulmaisen lehden rakentamiseksi. Yhdistys on myös julkaissut käytännössä koko
toimintansa ajan URHOa, painettua jäsentiedotetta, jonka sisältö pääsääntöisesti on koostunut
yhdistysaktiivien kirjoituksista. Syksyllä 2007 päätettiin, että vuonna 2008 julkaistaan kaksi extraURHOa vahvistuaksemme määrätietoisesti asiallisen lehtituotannon osaajiksi.
Tämä extraURHOn ensimmäinen numero on valmistettu toimisto– ja talkootyönä, minimaalisin
resurssein. Halusimme saada aikaan kättä pitempää materiaalia houkutellaksemme mukaan aiheesta kiinnostuneita sisällöntuottajia kehittämään kokonaisuutta, joka tulevaisuudessa vahvistuu vankan sisällön vuoksi sekä vaikuttavuudeltaan että resursseiltaan.
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Mikäli Sinulla, arvoisa lukija, herää tarve päästä
laittamaan kortesi kekoon, ole ihmeessä yhteydessä toimitukseemme. Etsimme joukkoomme valveutuneita ihmisiä, joilla on kykyä sanoa tai sanoittaa, kuvata tai kuvittaa kokemuksiaan miehistä
osana nyky-yhteiskuntaa. Ja jo laittamalla palautetta toimitukseen voit tukea hyvää työtä.
Tervetuloa mukaan!
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Mieserityisyys ja hyvinvointi
Teksti Peter Peitsalo

M

ieserityisyys ja miehenä
oleminen ovat aikaan ja
paikkaan sidottuja muutokselle alttiita
käsitteitä, jotka ilmentyvät yksilöllisesti eri miehissä. Hyvinvointipalveluita
kehitettäessä on aika ajoin oleellista
pysähtyä tarkastelemaan, miten nämä
käsitteet ilmentyvät nykyisessä ajassa.
Tämä pohdinta on tärkeätä, sillä perinteinen mieskuva on ollut erityisen
suuressa murroksessa 1990-luvun
lamasta lähtien. Laman jälkeistä aikaa
voidaan monella tapaa luonnehtia
mahdollisuuksien ja haasteiden kaudeksi, jolloin lopullinen siirtyminen
postmodernismiin pakotti ihmiset
muuttamaan käsitystään omasta itsestä ja identiteetin rakentamisen edellytyksistä. Vaikka kehitys on kaiken kaikkiaan tarjonnut yhä laajempia toimintakenttiä ja tapoja tuoda esiin yksilöllisyyttään, on muutos ollut myös haasteellista. Miehen elämä, sellaisena
kuin se oli totuttu näkemään ja kokemaan, on postmodernin ajan myötä
ajautunut keskelle arvojen, merkitysten ja toimintakulttuurien turbulenssia, jossa traditionaalisesti muovautunut käsitys miehestä ja miehisyydestä
on kyseenalaistettu ja pyritty määrittelemään uudelleen. Erityisenä haasteena muutoksessa on ollut luoda
toimiva suhde uudenlaiseen, vielä
jäsentymättömään mieskuvaan. Tähän
haasteeseen joutuvat vastaamaan niin
yksittäiset ihmiset kuin hyvinvointipalveluja tarjoavat instituutiotkin.
Haasteeseen vastaaminen edellyttää
kaikilta osapuolilta reflektiivistä poh-
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dintaa, jota ainakaan toistaiseksi ei ole
riittävässä määrin kyetty toteuttamaan. Suurin syy tähän lienee se, että
käsitykset miehistä, kuten yleisemmin
käsitykset ihmisenä olemisesta, sijaitsevat suurimmaksi osaksi perusolettamustasolla, jolloin ne ovat pääsääntöisesti tiedostamattomia ja siten myös
reflektoimattomia. Tästä johtuen, on
pyrittävä vahvalla ammatillisella osaamisella tukemaan sekä miehiä itseään,
että myös erilaisia hyvinvointipalveluja tarjoavia instituutioita ymmärtämään paremmin miehenä olemista,
sen ilmentymistä, erilaisia haasteita ja
mahdollisuuksia elämän eri osaalueilla ja elämänkaaren eri vaiheissa.
Tärkein peruste miehenä olemisen
pohtimiselle ja pyrkimykselle arkista
ajattelua syvempään ymmärtämiseen,
on luoda edellytyksiä hyvinvoinnin
lisäämiselle. Hyvinvoinnin osa-alueista
sosiaalinen ulottuvuus näyttää olevan
miehille erityisen haasteellinen, koska
suurin osa sosiaalisista ongelmista on
kohdentunut nimenomaan heihin.
Yhteys miehen ja sosiaalisten ongelmien välillä on muodostunut niin itsestään selväksi, että pohdinta ja ymmärrys näiden välisestä suhteesta ja sen
dynamiikasta on jäänyt liian vähäiseksi. Vähäinen tietämys yhdistettynä
miesten haasteisiin hakea itselleen
apua, on saanut aikaan tilanteen, jossa ongelmat ehtivät helposti monimutkaistua niin, että lopulta niiden
selvittäminen on äärimmäisen haastavaa ja taloudellisesti myös kallista.
Tällöin ajaudutaan usein tilanteeseen,
jossa ihmisen sijaan asiakkuutta sanelee jokin spesifi ongelma, jolloin kohtaamista määrittelee ihmisen elämisja kokemismaailmaan perustuvan
ymmärryksen sijaan ongelman dynamiikkaan perustuvat työmenetelmät.
Tämä saattaa olla välttämätöntä ongelman poistamiseksi, mutta pysyvien

muutosten aikaansaaminen edellyttää
myös fokusoitumista asiakkaan subjektiiviseen elämismaailmaan.
Kasvattamalla hyvinvointipalveluja
tarjoavien instituutioiden mieserityistä osaamista sekä tukemalla yksittäisiä
miehiä ottamaan enemmän vastuuta
itsestään ja toisista, on mahdollista
lisätä sosiaalisen hyvinvoinnin edellytyksiä. Vaikka yksilön vastuuta omasta
elämästään ei sovi unohtaa, tulee
hyvinvointipalvelut kuitenkin rakentaa
ja toteuttaa siten, että ne tavoittavat
mahdollisimman hyvin ja riittävän
ajoissa niitä tarvitsevat ihmiset. Koska
siirtyminen postmoderniin aikaan on
muuttanut ihmisten suhdetta hänen
toimintaympäristöönsä, on erittäin
tärkeätä, että muutos huomioidaan
myös palveluiden sisällöllisessä ja
rakenteellisessa kehittämisessä.
Palveluiden kehittämisen ja syventyneen mieserityisen osaamisen myötä
avautuu hyvinvointipalveluja tarjoaville instituutioille uusia mahdollisuuksia
ihmisten väliselle kohtaamiselle ja
siten myös tuen toteuttamiselle. Vaikka työn pääasiallisena kohteena olisikin mies, on selvää, että työn vaikutukset ilmenevät sosiaalisessa kentässä laajemmin. Tästä konkreettisena
esimerkkinä voidaan sanoa isiin suunnattu perhetyö, josta saadut kokemukset ovat hyvin rohkaisevia. Miestyöksi luokiteltava työ on kuitenkin
monessa suhteessa vielä hyvin uutta,
mistä johtuen sitä tekevät ovat toteuttamassa tärkeää ja innovatiivista pioneerityötä. Tästä työstä saatavat kokemukset ja niiden hyödyntäminen
laajemmassa mittakaavassa tulisikin
nähdä erääksi keskeiseksi tulevaisuuden haasteeksi ja työn kehittämisen
välineeksi.
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maa hoivaan!
Teksti Juha Leviäkangas
Kuvat Markku Kedrin ja Voimaa hoivaan -projektimateriaali

Kesäkuussa 2007 alkoi Helsingin Diakoniaopistolla kymmenen ja puoli
kuukautta kestävä Euroopan sosiaalirahaston rahoittama projekti Voimaa hoivaan, jossa pyrkimyksenä oli sukupuolten mukaisen tasaarvon edistäminen koulutuksessa ja työelämässä. Sosiaali- ja terveysministeriön hankkeessa lähdettiin metsästämään tasa-arvoa miehille
naisvaltaisessa ympäristössä.
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join pitkin kesäistä Alppikatua
kohti Helsingin Diakonissalaitosta. Allani jytisi 1580 -kuutioinen
Harley-Davidson. Parrakas olemukseni
johtui alkukesällä hautausmailla vietetyistä ympäripyöreistä päivistä. Saavuin Diakonissalaitoksen kaariportista
sisään. Vaiensin stereoista pauhaavan
Lauri Tähkän etten rikkoisi vanhan
sotasairaalan idylliä. Etsin Elim rakennusta. Korkea vaalea rakennus
löytyi piha-alueen perältä. Painoin
ovisummeria ja minut laskettiin sisään
rakennukseen. Kaunis ja muodikkaasti
pukeutuva, määrätietoisesta olemuksestaan päätellen ilmeisen korkeassa

asemassa oleva nainen otti minut
kätellen vastaan.

naisvaltainen hoiva-ala saataisi muutoskannalle.

”Mitä teit aiemmin?” hän tiedusteli
aiempaa työhistoriaani. ”Olin hautakivikauppias”, vastasin rehellisesti. Olin
tullut hakemaan paikkaa projektissa,
joka viittasi hoivaan ja huolenpitoon,
enkä itse ollut todellakaan mitenkään
hoivaavan näköinen ilmestys - puhumattakaan alasta, jota juuri sillä hetkellä edustin.

Hätkähdyttävää näkyvyyttä

Huomasin naisen ilmeessä ilkikurisen
pilkahduksen ja hän nyökkäsi hyväksyvästi: ”Aina vaan paranee” ja hän jatkoi: ”Koska voit aloittaa täällä meillä?”
Näissä merkeissä, hämmennyksen
vallassa ja uuden mielenkiintoisen
haasteen edessä, aloitin Voimaa hoivaan –hankkeen projektipäällikkönä
tarkoituksena tehdä töitä sen eteen,
että hoiva-alasta tulisi jonain päivänä
enemmän myös miehiä kiinnostava
ammatti. Johtotähtenäni oli koettaa
pysyä omana itsenä ja löytää uusia,
ehkä ravisteleviakin näkökantoja, jotta

Sadetta
(Miesmentorikoulutus Evolla 15. - 16.11.2007, ryhmä III)

Kun lyijyn harmaa sade

Voimaa hoivaan -hankkeen ulkoasu
toteutettiin poikkeuksellisen rohkeasti. Hankkeen visuaaliseen ilmeeseen
valittiin kuva huomiota herättävän
brutaalista ja karvaisesta äijästä, joka
poseerasi ”sisar hento valkoinen?” tekstin kanssa. En tiennyt tuolloin
paljoa 140 vuotta täyttävästä Diakonissalaitoksesta, mutta minuun teki
suuren vaikutuksen se, että kyseinen
kuva saatiin ylipäänsä hyväksytettyä
myös talon taustavaikuttajien piirissä?
Sain hyvin pian kuulla siitä miten Diakonissalaitos toimii tässä ajassa. Sen
toimintatavaksi on muodostunut nopeus tarttua ensimmäisten joukossa
vaativiin yhteiskuntaa ravisuttaviin
kysymyksiin kun kyse on ihmisen hädästä ja avuntarpeesta - monesti tilanteissa, joissa monet muut tahot ovat
jo nostaneet kädet pystyyn. Laitos on
tullut tunnetuksi pitkän historiansa
aikana kristillisestä heikompiosaisten
auttamistyöstä, mutta myös hyvin
ennakkoluulottomista toimista, olipa
sitten kyse kidutettujen kuntouttamisesta tai prostituoitujen tukemisesta.
Tätä taustaa vasten ymmärsin, että
brutaali äijänkuva on vain kalpea aavistus siitä todellisuudesta minkä hoiva-alan ammattilaiset kohtaavat arjessaan.

yhteinen kaiken alle peittää.

Kyseinen kuva herätti runsaasti kysymyksiä siitä onko kyseessä asiakas vai
hoitaja. Alan ammattilainen tunnisti
kuvan hahmossa jopa päihderiippuvuuden oireet; silmäpussit ja verenpaineesta johtuvan punotuksen ääreisverenkierron alueilla. Terävimmät
haastoivat keskusteluun kysymällä:
”Aletaanko vanhainkoteihin nyt palkata bulgarialaisia painijoita?” Mitä tähän voi vastata? Jos tämä ei teille
kelpaa, kertokaa te, keitä alalle pitää
palkata. Syksyn TV–kampanjassa piispa Wille Riekkinen antoi kasvonsa ja
äänensä kutsulle, joka oli kohdistettu
erityisesti miehille: ”Tule hoiva-alalle,
tarvitsemme erityisesti miehiä, töitä
kyllä riittää”. Samaan aikaan Tehykriisi oli kuumimmillaan ja hoitohenkilöstön joukkoirtisanoutuminen päivistä kiinni.

Vain meidän kosketus

Mentorointia

illalla maahan lankeaa niin
toivon sun muistavan
et sua rakastan.

Kun betoninen likainen maa
sateen alle huuhtoutuu
mä tahdon sua koskettaa
ja sinut kotiäiti viereeni
puristaa.

Ja kun tuuli lämpöinen
hellästi voittaa illan kosteuden
niin silloin meidän läheisyys

Projektissa avautui miehille mahdollisuus pureutua tasa-arvokysymyksiin
miesryhmissä. Ei ollut ongelmia. Vasta
kun oikeat sanoitukset tasa-
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arvoteemaan oli löydetty, päästiin
todellisen keskustelun alkuun. Ei ole
välttämättä helppo tunnistaa suhdettaan tasa-arvoon ellei esitä oikeita
kysymyksiä itselleen. Miesten jutuissa
ei toistunut pakastaminen, ei liioin
ikkunaverhot. Tarinoissa toistui teema, jossa kivekset tuovat miehelle
ylivertaisen teknillisen kyvyn. Päiväkodissa työskentelevä miespuolinen
lastenhoitaja osaa korjata kaiken ja
vaihtaa johtajan autonrenkaat. Miten
kauan kestää sopeutua ammattiinsa,
jotta uskaltaa tunnustaa naispuolisille
työtovereille, ettei jaksa? Kokeilimme
miesryhmissä myös miehille tyypillisiä
tapoja toimia ja kiihdyttää keskustelua. Stereotyyppinen ”äijäily” sai kiitosta. Painelimme kahdenkymmenen
hoivamiehen kanssa mustissa ”sisar
hento valkoinen” -paidoissa nyrkkeilyotteluun, jossa sitten ihmettelimme
pitäisikö miehen osata tehdä käsillään
muutakin kun hoivata ja hoitaa. Matkasimme myös Evon korpeen saunomaan ja kirvestä heittämään. Yhdessä
kokeminen ja tekeminen puhumisen
lomassa tuntui olevan toimintaa mitä
miestapainen vuoropuhelu jollain
tapaa kaipaa.
Mihin miestä sitten tarvitaan?
Ala on kriisissä. Koko hoiva-alaa uhkaa
työvoimapula. Ala tarvitsee uusia ja
monista taustoista tulevia ihmisiä
täyttämään pahenevaa työvoimapulaa
jatkossa. Pelkästään miesten osuuden
kasvattaminen alan työvoimassa saisi
aikaan todellista helpotusta. Miehet
ovat vielä toistaiseksi alalla kuitenkin
vähemmistönä.
Lienee selvää, että hoiva- ja hoitoalalle ei ole asiaa ilman asianmukaista
koulutusta. Diakonissalaitoksen toiminta kaikkein vaikeimpien asiakasryhmien kanssa on erikoistaitoja vaativaa työtä. Tämän jos minkä luulisi
innostavan juuri miehet tarttumaan
haasteeseen. Koulutus tapahtuu Diakoniaopiston omissa koulutusohjelmissa. Osataanko miehet ottaa koulutuksessa riittävästi huomioon? Ne
miehet, joille nykyiset naistapaiset
käytännöt eivät ole este, pärjäävät
loistavasti sekä opinnoissaan että
työelämässä. Jäljelle siis jäävät ne eihoivamiehet. Onko niin, että hoivaalalla todella kaivataan miehiä, kunhan miehet ovat riittävän sisäsiistejä
ja kuuliaisia? Sellaisia, jotka ymmärtävät noudattaa juuri naisten laatimia
ohjeita ja tekevät kiltisti kuten sano→
extraURHO nro 1/08
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taan. Pitäisikö sitten jokaisen miehen
saada mahdollisuus tehdä hoivatyötä?
Kenelle hoiva-ala sopii?
Sosiaalialan ammattilaiset joutuvat
kohtaamaan toisinaan paatuneita
miehiä, myös naisia, jotka eivät kypsymättömyyttään, itsekeskeisyyttään tai
muista ongelmistaan johtuen kykene
synnyttämään läheisilleen juurikaan
plus-merkkistä toimintaa. Silloin lienee lupa ajatella, että heidän arvonsa
hoiva-alalle on kyseenalainen. Silloin,
kun kyse on yksilöistä, jotka ovat itse
ammattiavun ja hoivan tarpeessa,
heidän tulisi kuntoutua ennen kuin
voidaan olettaa heidän kykenevän
auttamaan muita. On myös olemassa
kunkin henkilökohtaisen mieltymyksen mukaisesti eri tavoin epämiellyttäviä, rajoittuneita, pelottavannäköisiä
tai muuten vain vaikeita ihmisiä. Miehiä, joita tuo Voimaa hoivaan kampanjaikoni kuvastaa. Hekään eivät
välttämättä istu hoiva-alalle, jos ulkonäön, möreän äänen tai jonkin muun
piirteen annetaan pettää. Jos kyse on
vain alalla vallitsevaista ennakkoluuloista, perinteinen asenne vaatii tarkistamista, muuten saatetaan tehdä
suuri karhunpalvelus koko yhteiskunnalle. Monista taustoista tulevat miehet saattavat toki olla uhkana perinteisille toimintamalleille hoiva-alalla.
He saattavat koettaa muuttaa sellaisia
asioita jotka ovat olleet hoiva-alan
käytäntöinä vuosisadat. Mitä jos varaosaliikkeen entinen työntekijä haluaa
varastonhallintajärjestelmän viivakoodeineen, tai nosteluun kyllästynyt
mies haluaa rakentaa hoivayksikön
pesuhuoneen kattoon rullakiskot nostoa helpottamaan. Saako uudet tuulet
puhaltaa vai onko viesti se että näin
on pärjätty 40 vuotta: ”nostakaa pojat
nostakaa”. Monista taustoista tulevat
uudet hoivamiehet haluavat varmaankin kuulla hyvät perustelut naisten
luomille menetelmille. Jos perusteet
ovat pitävät, ei mieskään halua aina
korjata toimivaa konetta.
Vastakkainasettelun aika on ohi
Mustissa t-paidoissaan istuva Voimaa
hoivaan -miesryhmä Diakoniaopiston
ruokalassa herätti opiskelijanaisten
piirissä epäluuloa ja kateutta. Oliko
köysi sukupuolten välillä kiristymässä,
vaikka hoiva-alan miehille haluttiin
vain tarjota erityistukea? Miehet voidaan kyllä ryhmätoiminnan ja perehdytyksen avulla opettaa tunnistamaan
naistapaisuutta, mutta opettaako se
ymmärtämään ja hyväksymään sitä?
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Miten naisten tulisi vastata haasteeseen? Onko tilanne sama naisiin kohdistuvassa tasa-arvotyössä? Kääntyykö
vähemmistöryhmille kohdennettu
tukeminen viimekädessä itseään vastaan? Voidaanko vastakkaiseen sukupuoleen kohdistuvia asenteita lähteä
muuttamaan vaatimalla taikka opettamalla? Luulen, että se on mahdotonta.
On sekä kunnioitettava vastakkaisen
sukupuolen näkökulmaa, että mietittävä molemmissa leireissä hyvin tarkkaan, miten meidän itsemme kannattaisi toimia. Ovatko miehet huolehtineet omasta osuudestaan riittävän
hyvin? Onko miehen rooli hoiva-alalla
olla kanalan ainoa kukko? Nauttiiko
mies naisvaltaisella alalla erikoisetuja?
Miehet voivat omalla ammattimaisella
otteellaan avata oven myös toisille
miehille, mutta myös murentaa koko
sukupuoleen kohdistuvaa uskottavuutta. Halutaanko omaan työpaikkaan toista miestä vai pidetäänkö
mieluummin oma reviiri puhtaana?
Vanha klisee pitänee paikkansa; muutos alkaa omasta itsestä. Olen kyseenalaistanut tässä hankkeessa omat
asenteeni ja havainnut sen, että aina
voi parantaa. Huomasin tasaarvotyössä piilevät mahdollisuudet
työhyvinvoinnin kehittäjänä, joten
läksin eräänä päivänä tasaarvoammattilaisten mukaan julistamaan kyseistä teemaa laajemmin.
Erään suuren pörssiyhtiön tasaarvokartoitusta tehdessämme tein
oivalluksen: työelämän tasa-arvo ei
ole henkilökohtainen valinta tai päätös, se kuuluu kaikille kuten puhdas
ilma. Jos henki ei kulje, jokainen on
velvollinen tekemään asialle jotain.
Olkoonkin niin, että joku on sovinisti
tai äärimmäinen feministi, sillä ei saa
olla merkitystä työssä, koska sitä ei voi
tuoda työpaikalle.
Voimaa hoivaan -mentorimallia laadittaessa nousi esille omasta itsestä lähtevä tunnustuksellisuus. Tunnustetaan
se tosiasia, että sukupuoli tuo eroja
monella eri tavalla. Tasa-arvotekijöiden tunnistus on haastavaa salapoliisintyötä, jossa etsitään jälkiä epätasaarvon olemassaolosta idealla ”kuka
varasti kadonneen työtyytyväisyyden”. Nämä löydetyt asiat tulee pal-

jastaa ja tehdä näkyviksi työpaikalla,
jotta niihin voidaan puuttua. Lopuksi
epätasa-arvoisten toimintamallien
suhde työhön tulisi miettiä hyvin tarkkaan. On olemassa positiivista, hyvää
epätasa-arvoa, jossa hyödynnetään
sukupuoli erityistaitoihin rinnastettavana erilaisuutena. Se loukkaava ja
epäoikeudenmukainen epätasa-arvo
on kitkettävä pois.
Haaveenani olisi, että tasa-arvotyön
voisi toteuttaa niin, että siinä jäisi
vielä tilaa myös ihmisen erilaisuudelle.
Annettaisi kaikkien kukkien kukkia.
Mies- ja naistapaisuudet, sekä sellaiset, joskus hieman ärsyttävätkin sukupuoleen liittyvät erot, joilla ei ole suoranaista vaikutusta itse työhön tai
opiskeluun, saisi rikastaa yhteisön
arkipäivää. Ettei puolin jos toisin hakemalla haettaisi tarpeetonta syytä loukkaantua.
Loppu hyvin, kaikki hyvin
Voimaa hoivaan hanke päättyi
30.4.2008. Kymmenen ja puolen kuukauden ponnistus oli kuitenkin menestyksellinen. Hankkeen myötä Helsingin
Diakoniaopistossa otettiin käyttöön
erinäisiä suosituksia ja tehtiin sitoumuksia, jotka tulevat jatkossa parantamaan oleellisesti miesten opiskelumahdollisuuksia ja sijoittumista työelämään.
Voimaa hoivaan -hanke ei millään
tasolla kyseenalaistanut naisten ammattitaitoa tai noussut heidän tekemää hyvää työtä vastaan, vaan lähti
nimenomaan naisten aloitteesta. Miten hoiva-alan todellisuudessa käy, jos
alalle todellakin alkaa tulvia laumoittain miehiä? Sopeutuvatko tähän asiakkaat, hoivanaiset, hoivamiehet?
Löytävätkö he toisensa? Tämä täytyy
vielä nähdä.

Lisää projektista
www.voimaahoivaan.fi
www.hdo.fi
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Nuoret miehet kilpailuyhteiskunnan puristuksessa
Teksti Jari Heinonen, YTT, sosiaalityön professori

Mistä oikeastaan on kysymys, kun
vauras Suomi tuottaa jatkuvasti pahoinvoivia nuorukaisia? Asia nousi
jälleen vahvasti esille Jokelan koulun tapahtumien yhteydessä.

12

extraURHO nro 1/08

O

len tutkinut kirjassani
”Työläismies ahdingossa?”
kolmen eri sukupolven työläismiehiä:
jälleenrakentajia, suuria ikäluokkia ja
pieniä ikäluokkia eli ukkeja, isä ja poikia. Tältä pohjalta voi tulkita laajemminkin nuorten miesten elämää ja
selviytymistä, myös heidän vaikeuksiaan.
Kysymys ei suinkaan pelkästään ole
internetin turmiollisista vaikutuksista
ja vaikkapa tuhoisien esikuvien hakemisesta ulkomailta. Paljon tärkeämpi
kysymys on koko suomalaisen yhteiskunnan tila, sen syvä ja nopea muuttuminen.
Markkinayhteiskunta puskee päälle
Perussyy nuorten miesten lisääntyneisiin ongelmiin on siinä, että 1990luvun kuluessa yhteiskuntamme
muuttui laman ja sitä seuranneen
syvän rakennemuutoksen seurauksena yhä enemmän kilpailuyhteiskunnaksi. Yhteiskunnastamme on tehty
totaalinen kilpakenttä, jossa suorituskykyisillä ja tehokkailla voittajilla on
merkitystä.
Kun nuorten miesten ukeilla oli suojanaan työ ja vahvat sosiaaliset lähiverkostot ja heidän isilläänkin vielä kohtalaisen vahvat elämään turvallisuutta
tuoneet tukirakenteet niin työelämässä kuin lähipiirissä, joutuvat nuoret
miehet ukkejaan ja isiään enemmän
rakentamaan elämänpoliittisia valintojaan yhä kovenevassa keskinäisen
markkinakilpailun, haurastuvien yhteisöjen ja lisääntyneen epävarmuuden
yhteiskunnassa.
Yksilöiden välinen olemassaolotaistelu
kunnian kentillä kiristyy äärimmilleen.
Työelämään kiinni pääsy, oma asunto
ja muutkaan elämän perusasiat eivät
ole muutosten pyörteissä kaikkien
nuorten miesten elämässä aivan helposti käden ulottuvilla ja kaikissa tapauksissa niistä joutuu kamppailemaan
ja kilvoittelemaan.
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Kilpakentillä jotkut voittavat ja jotkut
häviävät. Menestyjien ja häviäjien erot
kasvavat. Kaikkiaan vaikeuksissa olevia
miehiä on satoja tuhansia. He ovat
pitkäaikaistyöttömiä, viinaan sortuneita, pätkätyöläisiä. Huono-osaisten ja
köyhien määrä Suomessa on köyhyysrajaan perustuvan arvion mukaan yli
600 000. Ja huono-osaisten ryhmässä
miehet ilman muuta ovat keskeinen
joukko.
Suomalainen yhteiskunta on tällä hetkellä kasvavien erojen ja sosiaalisten
ongelmien yhteiskunta. Samalla se on
myös kovenevien arvojen ja lisääntyvien leimojen yhteiskunta, jossa jotkut
voittajat – tai ainakin sellaisina itseään
pitävät – asettuvat jonkinlaisen yliihmisen asemaan hävinneitä, luusereita kohtaan.
Juuri tällainen asetelma johtaa
”sturmgeisteihin”, jotka vihaavat kilpakentillä kompuroivia ja haluavat
eliminoida epäsopivat, häpeäksi ihmiskunnalle muodostuneet virheet.
Sturmgeistin internetissä olevan manifestin perusteella Jokelan koulun ampuja on sisäistänyt ympäröivän yhteiskunnan viidakon lait ja rakentanut
vihantäyteisen maailmankuvansa siihen sopivaksi. Internet on tässä ollut
korkeintaan yksityiskohtien lähde.
Jokamiehen työmarkkinat murtuvat
Olennaista muutoksessa on ympäröivän maailman ja sen perinteisten tukirakenteiden murtuminen. Me yhteiskuntatieteilijät puhumme rakennemuutoksesta. Eräs perusasia viimeisen
vuosikymmenen rakennemuutoksessa
on niin sanottu jokamiehen työmarkkinoiden lähes täydellinen murtuminen. Tämän seurauksena nuorten
miesten tilanne on alkanut eriytyä
monin tavoin. Varsinkin monet vähäisen koulutuksen saaneet työläismiehet saavat tyytyä katkoksellisiin työmarkkina-asemiin.
Monet näistä miehistä saattavat olla
tilastollisesti työllisiä, mutta käytännössä he ajelehtivat työttömyyden,
pätkätöiden, osa-aikatöiden ja koulutuksen välisessä epävarmuudessa.
Vakaat, pysyvät, kokovuotiset ja katkeamattomat työsuhteet, joihin heidän ukkinsa ja isänsä olivat tottuneet,
vähenevät. Heillä ei ole elämässään
työn ja toimeentulon osalta ennustettavuutta ja jatkuvuutta, pikemminkin
pysyvä tilapäisyys kuvaa sattuvasti

heidän elämäänsä. ”Vanhojen hyvien
aikojen” tasaisesti paraneva elämä
vaihtuu jatkuvaksi muutosten mylläkäksi, jonka hallinta ei näytä olevan
tosiasiassa kenenkään käsissä.
Nuorten miesten maailmasta tulee
sarja vaihtelevia elämäntilanteita,
katkoksellisen elämän, alati kalvavan
epävarmuuden ja tilapäisyyden loukku. Heidän elämässään korostuu väliaikaisuus, työhön, elämään he eivät
oikein pääse kiinni, vaan kaikki ikään
kuin hajoaa käsiin.
Muutosten myötä työelämästä tulee
vaatimuksiltaan armottomampi kuin
koskaan aikaisemmin. Kun työelämä,
ja sitä edeltävä koulutus, rakennetaan
äärimmäisen tehokkaaksi, siellä ei
enää ole pysyvää sijaa niille, jotka
eivät ole vallitsevan kapean ajattelun
mukaan tehokkaita. Tehokkuus on
tällöin ennen muuta taloudellista tehokkuutta, voittoa tuottavaa toimintaa.
Käytännössä huomattavalta osalta
nuoria miehiä menee toivo siitä, että
tekemällä ahkerasti töitä tässä ja nyt
ja ottamalla käyttöön viimeisetkin
voimanrippeet, pääsemme paremmille päiville ja sitten lopulta helpottaa.
Se miehisen ahdistuksen sääntelytapa
joka toimi vielä ukeilla ja isillä, ei enää
toimikaan nuorten miesten elämässä.
Seurauksena on vaikeuksia, joista
monet näkyvät nykyisin juuri nuorten
miesten pahoinvointina, erilaisena
oireiluna, sosiaalisina ongelmina ja
kantapöytiin vajoamisina. Tästä taas
on koko joukko seurauksia niin yksilöille kuin yhteiskunnallekin, muun
muassa sosiaalityölle. Sosiaalisten
erojen kasvu ja laajat sosiaaliset ongelmat tulevat aina kalliiksi ja voivat
johtaa leimaavien puhetapojen lisääntymiseen, ylettömään vihaan ja jopa
äärimmäisiin tekoihin.
Syrjäyttävät kierteet imevät
mukaansa
Suomalaisen miehen eräs pahimmista
uhista on epäilemättä joutuminen niin
sanottuihin syrjäyttäviin kierteisiin.
Näissähän työttömyys, pätkätyöt,
alkoholi ja lopulta sairaudet ja yksinäisyys ovat miesten murheena.
Suomessa kulutetusta viinasta miehet
juovat 80 prosenttia, miehiä kohtaa
keski-iän sydänäkkikuolema 4–5 kertaa useammin kuin naisia, ja ylipäätään Suomessa kuolee vuosittain noin
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1 500 ihmistä viinaan, näistä pääosa
on miehiä. Pääosin viinatilastoa hallitsevat yli nelikymppiset miehet.
Edelleen Suomessa tehdään vuosittain
noin 1 000 itsemurhaa, joista miehet
tekevät noin 80 prosenttia. Suomessa
on itse asiassa kolme kovaa kansanviikatetta: liikenne, viinakuolemat ja
itsemurhat. Kaikkia tilastoja hallitsevat
miehet, kahta jälkimmäistä erityisesti
yksinäiset miehet.
Kun suomalaisten miesten ahdistuksen sääntelyn perusvaihtoehdot ovat
perinteisesti olleet työ ja viina, ja työn
kanssa tulee ongelmia, miten mahtaakaan yksilöllisissä elämänvalinnoissa
käydä?
Monille elämästä tulee jatkuvaa sinnittelyä, alituista oman itsensä etsimistä ja hakemista. Joidenkin kohdalla
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tämä merkitsee lisääntyvässä määrin
viinan kanssa kilvoittelua. Pysyvä tilapäisyyden olotila luo epävarmuutta ja
tietenkin tästä seuraa koko joukko
huolia ja vaikeuksia, joita osa miehistä
yrittää hoidella ryyppäämällä.

raan kylmälle betonilattialle. Turhan
monen kohdalla kaikki romahtaa kerralla kuin korttitalo. Siksi miehet tarvitsevat ympärilleen perhettä ja yhteisöjä, joissa elämä on ihmisen kokoista
ja asioista voi puhua.

Masennus on eräs iso asia. Kun ollaan
yksin, ilman sosiaalisia verkostoja ja
yhteisöjä, masennus nousee helposti
pintaan. Ja sitä lääkitään viinalla.
Useilta suomalaisilta miehiltä puuttuu
kyky rakentaa läheisiä ihmissuhteita
muutoin kuin alkoholin avulla.

Perusfilosofia suomalaisessa yhteiskunnassa on, että toimi tai tuhoudut,
toimi tai kärsi häpeääsi. Ja kyllähän
suomalainen mies toimii ja häärii.
Elämä on tekoja ja suorituksia, keskinäistä kilpailua, yletöntä pätemisen ja
tehokkuuden tavoittelua. Erityisen
vaikeaksi tilanne muodostuu silloin,
kun mies ei pystykään saavuttamaan
asettamiaan tai ympäristön hänelle
asettamia tavoitteita.

Naiset oireilevat ja puhuvat yleensä
väsymykseen asti ongelmistaan ystävilleen niin että hiljaista hetkeäkään ei
tule, mutta miehet eivät puhu ja pukahda: he katkeavat kerralla. Nainen
putoaa ongelmissaan, erilaisissa pettymys- ja kriisitilanteissaan sosiaaliseen
turvaverkkoonsa, poika tai mies suo-

Nykyisin miehen on entistä vaikeampi
löytää miehisyytensä ja sitoa ahdistustaan samalla tavalla kuin pitkään tapahtui: perinteiseen miehiseen selviy-
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tymisen eetokseen takertumalla. On
syytä kysyä, voiko mies enää kaikkien
muutosten jälkeen olla pelkästään
itsenäinen ja vahva selviytyjä, jota työ
lohduttaa ja joka hammasta purren
yrittää omin voimin mennä eteenpäin
ja samalla antaa muille jatkuvia näyttöjä miehisyydestään? Pitäisi ehkä
kysyä, tarvitaanko miehen maailmaan
sittenkin kovan ja kiihkeän kilpailun
sijasta myös enemmän sallivuutta
epäonnistumiseen, pohtimiseen ja
myös ajoittaiseen pysähtymiseen ja
kuunteluun?

Lainasanoja
tasa-arvosta
Miestä saa nälviä, mutta naisen pienikin
arvosteleminen on loukkaus tasa-arvoa
kohtaan. Milloin oikein pääsi unohtumaan,
ettei tasa-arvon nimissä saisi nälviä yhtään ketään?
Kati Ala-Ilomäki (Trendi, toukokuu 2008)

Mitä voisi tehdä?
Monia nuoria miehiä vaivaa yksinäisyys, irtonaisuus ja tunne elämän tyhjyydestä, mutta millä tämän voisi täyttää?
Jos ja kun asialle halutaan tehdä jotakin, niin eikö olisi parempi sopeuttaa
olot ihmisten mukaisiksi eikä kylmästi
ihmisiä, tässä tapauksessa nuoria miehiä, olosuhteiden mukaisiksi. Tällöin
puhtaasti tehokkuuteen pyrkivää kilpailuyhteiskuntaa olisi syytä tarkastella kriittisesti eikä vain ottaa sitä annettuna.
Yhteiskunnan on pidettävä huolta
vaikeuksiin joutuneista pätkätyöläisistä, työttömistä ja syrjäytetyistä, mutta
se edellyttää paljon muutakin kuin
rahan jakamista. Se edellyttää myös
itse tehomarkkinatalouden ja kilpailuyhteiskunnan muuttamista, ainakin
työelämän, perusturvan ja koululaitoksen olennaisia muutoksia sekä
yhteiskunnan demokratisoimista.
Nuoret miehet tarvitsevat heille sopivaa koulutusta, ympärilleen työtä,
toimeentulon turvaa, ystäviä, välittämistä ja toimivia sosiaalisia verkostoja.
Mutta onko tällaisiin yhteiskuntapolitiikan muutoksiin halua nykySuomessa? Ja mikä voisi olla miesten
oma panos tällaisessa prosessissa?
Artikkeli pohjautuu väljästi kirjoittajan kirjaan
”Työläismies ahdingossa?” (Yliopistopaino
2006). Sähköposti: jheinone@yfi.jyu.fi
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Suomessa ei saa haukkua feministejä, mutta feministit saavat haukkua ketä vaan.
Naisasialiitto Unioni sanoo ajavansa tasaarvoa ja on Suomen suurin feministinen
järjestö. Todellisuudessa se on seksistinen
järjestö, jonka jäseniksi tai keskustelupaneeleihin ei ole miehillä lupa tulla mukaan. He myöntävät harrastavansa positiivista syrjintää.
Kirsi Virtanen (19.5.2008, Metro)
Uskomatonta. Vielä on ainakin yksi nainen,
Kirsi Virtanen, jolle tasa-arvo käsitteenä
merkitsee tasa-arvoa myös miehille (Metro
19.5.). Voi vain kuvitella ko. naisen saamaa
palauteraivoa ja suukiinni-vaatimuksia
feministipolitrukkien taholta.
Suomalainen valtiofeminismi, jota ideologisen toimintamallinsa pohjalta voidaan
kutsua myös neuvostofeminismiksi, ei suvaitse eriäviä mielipiteitä ja kritiikkiä.
Nimimerkki Asevelvollisuus on epätasaarvoa! (21.5.2008, Metro, Mielipiteet osasto)
Sukupuolten välisellä tasa-arvolla tarkoitetaan sitä, että naisilla ja miehillä on yhtäläiset oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet toteuttaa itseään ja osallistua
yhteiskunnalliseen toimintaan.
Sukupuolisilmälasit käyttöön (Sosiaali- ja
terveysministeriön esitteitä 2008:2)

Tasa-arvo on ymmärretty väärin samankaltaisuudeksi, mikä on vain syventänyt
naisen ja miehen välistä kamppailua. Naisen ja miehen erityisyyttä kunnioittava,
kohtaava vuorovaikutus synnyttää uudistavaa kulttuuria – uutta kumppanuuskulttuuria.
Maria Akatemian kouluttajayhteisön julkilausuma (www.maria-akatemia.fi)
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Miestyön osaamiskeskus
perustettu 2008
Miestyön osaamiskeskus on kehittämis- ja koulutustoimintaan
erikoistunut yksikkö, joka kehittää miesten kanssa tehtävää
työtä ja vahvistaa eri toimijoiden osaamista tällä alalla. Toiminta perustuu miestyön ja mieserityisyyden tutkimukseen ja
tästä saadun ymmärryksen välittämiseen järjestämällä koulutuksia, seminaareja ja luentoja. 2.6.2008 perustetun keskuksen taustaorganisaatio on Miessakit ry.

Kouluttamisen ja kehittämisen suhde
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Koulutustoiminta. Miestyön osaamiskeskus järjestää säännöllisesti erilaisia
miestyön toteuttamista ja kehittämistä tukevia koulutuksia. Osaamiskeskus
toteuttaa myös tilauksesta erillisiä
luentoja, seminaareja ja koulutuspaketteja.

Kehittämistoiminta. Miestyön osaamiskeskus on aktiivinen kehittäjä
miestyön sektorilla. Toiminannan
tarkoituksena on selkeyttää miestyön
toimintakenttää ja löytää uusia keinoja hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Kehittämistyötä tehdään kiinteänä osana
yksikön toimintaa ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kehittämistoiminnan alalla osaamiskeskus on avoin
erilaisille yhteistyökumppanuuksille.

Miestyön osaamiskeskus
Miessakit ry
Annankatu 16 B 28
00120 Helsinki
(09) 6126 6218
miestyon_osaamiskeskus@miessakit.fi
www.miessakit.fi/fi/
miestyon_osaamiskeskus

Koulutustoiminta
Erityistason miesosaaja

Miesryhmänohjaaja I ja II

Mieslähtöisen työn konsultaatio

Tarkoitus: Syventää omakohtaisen
prosessin kautta osallistujien tietämystä ja ymmärrystä miehistä sekä
mieslähtöisestä työstä. Lisäksi koulutus vahvistaa osallistujien ammatillista
roolia ja sen hyödyntämistä omassa
työssä.

Tarkoitus: Koulutus antaa valmiudet
miesryhmien ohjaamiseen. II taso on
suunnattu ryhmiä jo ohjanneille ja
siinä peilataan omakohtaisia kokemuksia ryhmätyöskentelyn viitekehykseen.

Tarkoitus: Tukee työryhmiä mieslähtöisen työn kehittämisessä ja toteuttamisessa oman toimintansa perusteista
käsin.

Laajuus: 100h (10 lähijaksoa + 25 h
itsenäistä työskentelyä)

Laajuus: Miesryhmäohjaaja I 40h (4
lähiopetuspäivää + 8h ryhmätoiminnan tutkimista). Miesryhmäohjaaja II
16h (2 lähiopetuspäivää)

Miestyö I ja II
Tarkoitus: Syventää osallistujien tietämystä ja ymmärrystä miehistä sekä
mieslähtöisestä työstä. Miestyö II:ssa
teoreettinen tietämys yhdistetään
omakohtaiseen prosessiin, jonka kautta on mahdollista saavuttaa miesosaamisen erityistaso.
Laajuus: Miestyö I 80h (8 lähijaksoa +
20h itsenäistä työskentelyä). Miestyö
II 25h (3 lähijaksoa + 2,5h itsenäistä
työskentelyä)

extraURHO nro 1/08

Mentorikoulutus miehille
Tarkoitus: Selkeyttää miehenä olemista suhteessa työkulttuurien ja –
ryhmien dynamiikkaan sekä yksilön ja
työryhmän perustehtävään. Vahvistaa
osallistujien ammatillisuutta ja tukee
hyvinvointia sekä antaa edellytykset
toimia mentorina omalle alalle saapuville miehille.

Laajuus: 16h (4 x 4h reflektiiviset konsultaatiot)

Työnohjauspalvelut
Työnohjauspalvelut on suunnattu
miehille tai miesten kanssa tekeville
työyhteisöille. Työnohjaus toteutetaan
joko yksilö- tai ryhmätyönohjauksena.

Yksittäiset luennot ja seminaarit
Toteutetaan aina erillisen sopimuksen
mukaisesti.

Laajuus: 24h (2 lähijaksoa + 8 h ryhmätapaamiset)
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Helmikuun lopulla Väestöliitto ja Journalistiliitto järjestivät seminaarin, jonka otsikkona oli Dialogi parisuhdeväkivallasta. Kutsukirjeen mukaan journalistien toivottiin
myös väittelevän asiasta.

Dialogia kaivataan
väkivaltauutisointiin
Teksti Hannu T. Sepponen

18
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T

ilaisuus osoittautui pääjärjestäjän Väestöliiton puolelta
lähinnä suostutteluksi, jossa journalisteilta odotetaan liiton uuden perheväkivaltakampanjan esittelyä ja konkretisointia. Liitto on ottanut Suomessa
hoitaakseen yleiseurooppalaisen kampanjan paikallisen toteutuksen. Journalistiliitto suostui toiseksi seminaarin
järjestäjäksi, kun yhdeksi alustajaksi
otettiin kokenut toimittaja.
Pääosa kampanjan taustan esittelyssä
oli annettu kehittämispäällikkö Helena
Ewaldsille. Syvällisesti ns. sukupuolitetun väkivallan teorian sisäistänyt
Ewalds opasti, että perheväkivallassa
on kyseessä sukupuolten välisen valtaeron ilmentymä. Suomessa valtaero ei
olisi niin ilmeinen kuin muualla, koska
olemme suhteellisen tasa-arvoinen
maa. Mutta väkivalta ilmentäisi yhtäkaikki kontrollin ja vallan tarvetta.
Ewalds viittasi historialliseen yhteyteen; miesten kotikuritusoikeus heijastuisi nykyisyydessäkin. Yksilötason
väkivaltatapaukset tulee siten nähdä
kokonaisyhteydessään.
Ewalds huomautti, että paradoksaalista kyllä, tasa-arvoisessa maassa sukupuolineutraalisuus vaivaa laajemminkin tasa-arvopuhetta. Muualla olisi
helpompi esittää ei-neutraalia puhetta.

tämän väkivallan piirteitä. Aikaisemmin julkisuudessa esiteltiin laajasti
Ewaldsin työtä Porvoon onnistuneeksi
sanotussa väkivaltatyössä. Tuo työ
kaivannee näkökulman laajennusta,
jotta mahdollisuudet ehkäistä Porvoon lapsimurhan ja samassa kaupungissa koko perheen vieneen laajennetun itsemurhan kaltaisia tapauksia
(molemmissa äiti tekijänä). Vastaavia
mahdollisuuksia auttamisverkoston
tietojen käytössä olisi ilmeisesti voitu
hyödyntää myös Karkkilan tragediassa
sekä äskettäisessä Espoon tapauksessa, jossa äiti surmasi useita lapsiaan.
Poliisin kenttätyön näkökulmasta pohdintoja esitti ylikomisario Veli Hukkanen Itäkeskuksen poliisipiiristä. Alueella sosiaaliset ongelmat korostuvat.
Huostaanotoista neljä kymmenestä,
samoin Helsingin jakamasta sosiaalituesta kohdistuu vajaan 150 000 ihmisen alueelle, jossa myös maahanmuuttajia on paljon.
Hukkanen totesi, että jo käsitetasolla
näkemys väkivallasta vaihtelee rajusti.
Kun yhteinen käsitys puuttuu, annetaan ilmiölle lyömisen nimi. Toisaalta
ihmiselle tarjotaan väkivaltaisuuden
leimaa, olipa kyseessä ”litsari” tai
törkeä teko. Väkivallan käsitteen käyttö ”homottelun” tapaan merkitsisi,
että oikeastaan lähes kuka tahansa
voitaisiin nimetä väkivaltaiseksi henkilöksi.
Hukkanen totesi, että suhtautuminen
kotiväkivaltaan on tiukentunut viidessätoista vuodessa. Syytä onkin, koska
joka tapauksessa vain osa tapauksista
tulee ilmi. Viime aikoina myös naisten
väkivaltaisuudesta on voitu puhua.

Johtava ”väkivallan virkanainen” tulkitsi, että väkivaltakeskustelussa ilmenisivät miesväestön kohdalla väkivallan selitystarve, eräänlainen vastuun
siirtäminen tai jakaminen niin, että
sukupuoleen liittyvä erityisyys peittyisi. Eräinä ilmeneminä puhuja piti ”riita
-selitystä”, alkoholin vaikutus –
puhetta, vastuun siirtämistä uhrille
sekä väkivallan samastamista vain
fyysiseen ilmentymään. Niinpä väkivallan pikku-uutisessa ”riidan päätteeksi mies puukotti naisen” piiloon
jäisi vallan ja kontrollin ulottuvuus.

Hukkasen mukaan median tulisi tarjota väkivallasta oikeaa ja eettisesti
korkeatasoista tietoa. Usein näkee,
että houkutuksena on kuitenkin otsikoida mediaseksikkäiden henkilöiden
tekoja. Uutisoinnin yhteyteen toivoisi
muutakin, kuten väkivallan ehkäisyn
pohdintaa, toimintaohjeita tilanteiden
varalle, rikosvastuun selvittämistä ja
palvelujen sekä tukimuotojen esittelyä. Viranomaisten suunnalla tarvittaisiin enemmän moniammatillista yhteistyötä. On otettava vakavammin
mm. virkavelvollisuus lastensuojeluilmoituksista.

Puhuja ei kysymyksestä huolimatta
suostunut luonnehtimaan naisen käyt-

Nelosen Uutisten toimittaja, sittemmin keväällä Bonnier-palkittu Susanne
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Reinboth esitteli kommentissaan
vuonna 1996 tekemäänsä laajaa artikkelia miesten ja naisten tuomioista
parisuhdesurmissa. Miehet (39 tapausta) saivat keskimäärin kaksi vuotta
pidemmät tuomiot, joka tuolloin olisi
heijastanut raaempaa tekotapaa. Lähes joka toinen nainen (22 tapauksesta) vetosi hätävarjeluun, minkä oikeus
uskoi yhdessä tapauksessa. Naisten
tekotapa oli kahdelta kolmasosalta
teräaseen käyttö, miehillä yhdessä
kolmasosassa.
Väestöliiton ja Journalistiliiton seminaarissa loistivat poissaolollaan valtamedian edustajat. Erityisesti parisuhdeväkivallan osalla media on tunnetusti ajanut yksipuolista naisuhrinäkökulmaa ainakin vuodesta 1998 alkaen.
Olisi luullut keskustelun vihdoin kiinnostavan, kun enää ei ole epäselvyyttä
esimerkiksi törkeän parisuhdeväkivallan sukupuolijakaumasta. Ja kun juuri
on saatu tietää nuorten miesten –
sukupuolitetun väkivaltateorian opin
vastaisista – väkivaltakokemuksista
parisuhteissa. Tai ehkä tuo uutinen oli
myös jäänyt journalisteilta tekemättä.
Väestöliitto motivoi kampanjan valittua painopistettä, naisuhrin asetelmaa, tarkoituksella vaikuttaa parisuhdeväkivallan hyväksymiseen. Kuitenkin
suomalaisista yli 90 prosenttia ei hyväksy puolisoväkivaltaa ja aivan erityisen vähän hyväksytään miehen tekemää väkivaltaa. Asennetasolla tekemistä saattaisi olla naisen väkivaltaan
suhtautumisessa.
Väestöliiton osalta herää kysymys
siitä, miksi liitto lähinnä nuoria pareja
tukevana järjestönä lähtökohtaisesti
asettuu vähintään ideologiseksi osapuoleksi naisten ja miesten välien
käsittelyyn ja auttamiseen. Ainoastaan
neuvolat eivät näytä olevan paikka,
jossa miessukupuoli on lähtökohtaisesti ongelma ja syyllinen.

Linkkejä
http://www.kotirauhaa.fi
http://www.coe.int/t/dc/
campaign/Stopviolence/
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Sosiaalipalvelut
eivät tavoita
miehiä kattavasti
Teksti Timo Kitunen

Sanotaan, että julkiset terveyspalvelut on suunniteltu 20vuotiaan naisen tarpeisiin. Miten sosiaalipalvelut sitten on
järjestetty, kaikille tasapuolisestiko? Ulkoisesti kaikki näyttää
sosiaalialalla hyvältä ja tasapuoliselta lakeja ja asetuksia
myöten. Käytäntö saattaa kuitenkin olla jotakin muuta
”sosiaalieuroja” ja muita palveluita jaettaessa.
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S

osiaalialalla työntekijöistä huomattava osa on naisia (n. 95%).
Sen sijaan huomattava osa yksinäisistä, asunnottomista asiakkaista on
miehiä. Miehiä valmistuu vuositasolla
sosiaalityöntekijöiksi nykyään n. 10
koko maassa. Heistäkään kaikki eivät
jää sosiaalityön tehtäviin, vielä harvempi lastensuojeluun tai muihin perheasioihin liittyviin tehtäviin. Tämä
lisää lastensuojelutyön synnyttämää
miesten syrjäytymistä perheensä asioista - usein sosiaalityöntekijän
”osaamattomuuden” takia. Miehen on
vaikeata tulla lastensuojeluasioissa
sosiaalityöntekijän pakeille, koska
monet kokevat joutuvansa ”valmiisiin
muotteihin”, joihin eivät voi kuvitella
kuuluvansa. Miehen poissaolo vahvistaa myyttejä - kuinka usein asiasta
otetaan todellisesti selvää?
Mies haluaa ja hänen odotetaan pärjäävän omillaan. Avun hakeminen on
vaikeata ja siihen turvaudutaan vasta
viime tipassa. Työttömäksi jäänyt mies
voi lainata kavereiltaan rahaa useita
kertoja odotellessaan työmarkkinatuen maksatusta. On vaikeata mennä
hakemaan toimeentulotukea, jota voi
nykyään saada seitsemän päivän kuluessa sen hakemisesta. Terveys- ja
majoitusasioiden ollessa kyseessä tuki
tulee järjestää samana päivänä. Mies
toivoo saavansa töitä pikaisesti, eikä
tästä syystä hae tukimuotoja kuin
pakon edessä. Avun hakemisen esteenä voi olla myös tiedon puute.
Lastenkasvatusasioissa äitiä pidetään
itsestään selvästi sinä henkilönä, jonka
puoleen viranomaisetkin ensimmäisenä kääntyvät, kun on syntynyt huolta
lapsen olosuhteista tai käytöksestä.
Isät ovat monesti myös itse äitimyytin
vankeja, eivätkä nouse esiin riittävän
selkeästi isän roolissaan. Lastensuojelun tapaamiseen saapuu useimmiten
äiti. Miehellä on työnsä ja muut esteensä. Monet miehet eivät ole mieltäneet omaa tärkeätä asemaansa
perheen isänä ja lasten huoltajana.
Näin he voivat jäädä toisen käden
tietojen varaan lastensa asioissa. Sosiaalityöntekijäkin merkitsee asiakastapaamisen jälkeen muistiinpanotietoihin: ”Isä ei saapunut tapaamiseen”.
Jatkossa nämä merkinnät voivat antaa
kuvan lapsiinsa välinpitämättömästi
suhtautuvasta isästä, vaikka asia ei
näin olisikaan. Isä voi puolestaan ajatella, että sosiaalityöntekijänaiset
eivät häntä kuitenkaan kuuntele ja jää
pois tärkeästä tapaamisesta. Sosiaali-
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työntekijän tekemillä kotikäynneilläkin
isät ovat usein statistin roolissa.
Erossa miehet väistyvät vaimon ja
lasten tieltä ja lähtevät matkalle tuntemattomaan, eli majailemaan kavereille tai muualle. Harva mies osaa
pitää puoliaan ja ilmoittaa aikovansa
jäädä asumaan asuntoon. Miehen tie
on usein mieron tie. Tämä osa lankeaa
useimmiten miehille, joiden kyky vastata perheestään työttömyyden tai
muun syyn takia on alentunut. Miehen
rooli perheessä on voinut muuttua
pahimmillaan jopa siinä määrin, että
nainen kokee hänellä olevan lapsijoukon jatkona vielä yhden ison lapsen.
Suomalaisen sosiaaliturvan palveluita,
erityisesti perheasioihin liittyvissä
kysymyksissä, heikoimmin saava ja

käyttävä ryhmä on miehet. Tähän
löytyy useita eri syitä. Miehet ovat
yliedustettuina sosiaalitoimen asiakasmäärissä silloin kun asiakas on yksinelävä, asunnoton, työtön ja usein
eronnut henkilö. Erityisesti lasten
tapaamisasiat ovat heikosti järjestetty
asunnottomille miehille. Kodista lähtenyt mies on pudonnut perhekuvioista
ja yhteys entiseen perheeseen ohenee
ohenemistaan. Menetyksen ja epäonnistumisen aiheuttama häpeä ja syyllisyys vievät miehen toimintakyvyn
alarajoille. Osa miehistä on alkoholisoitunut ja hyvinkin huonokuntoisia.
Eivät toki kaikki. Asunnottomat miehet ovat nykyään enimmäkseen myös
työttömiä ja elävät työmarkkinatuella
sekä toimeentulotuella. Asuinpaikka
on usein tuttavilla ja asuntoloissa.
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että ero vaimosta merkitsee liian
usein totaalista eroa lapsistakin. Sosiaalityöntekijöitä pitää kouluttaa ymmärtämään isän merkitys perheessä
eronkin jälkeen. Se, että lapsi lakkaa
puhumasta isästään, ei tarkoita sitä,
että isä olisi menettänyt lapsen elämässä merkityksensä.

Eronneille, ”tapaajaisiksi” jääneille
toimeentulotukiasiakkaille, tai muuten
keskitulojen rajamailla keikkuville
miehille pitäisi järjestää lastensa tapaamisjärjestelyihin riittävät resurssit,
joita todella tarjotaan käyttöön. Sosiaalityöntekijän pitää tarjota näitä
tukimuotoja aktiivisesti, ilman ennakkoluulon silmälaseja, joita näkee vieläkin. Sosiaalityöntekijöille järjestetyssä
koulutuksessa kouluttajan asenteena
oli se, että ”miehet tapaavat lapsiaan
läävissä ja käyttävät tapaamiseen
myönnetyt rahat muuhun käyttöön”.
Näille tapaajaisille pitäisi järjestää
helposti saatavilla olevia lasten tapaamismahdollisuuksia sekä tehdä taloudellisen tuen saanti lasten tapaamisia
varten mahdollisimman helpoksi. Eroisille pitäisi järjestää kattavasti henkis-
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tä tukea isyyden säilyttämiseksi. Miten
tällainen isä voi tavata lastaan? Isyyttään hän ei välttämättä ole menettänyt. Korostan, että lapselle isän tapaaminen, olisi isä sitten lähes millainen
tahansa, on tärkeä asia hänen kehityksensä kannalta. Lapselle pitää jäädä
isästä mielellään realistinen kuva, jota
hän sitten voi käsitellä mielessään ja
tukipalveluissa. Voipa lasten tapaamisilla olla merkitystä isänkin kuntoutumisen näkökulmasta. Tapaamisten
estäminen ja torpedoiminen pitäisi
sanktioida ja näiden tilanteiden tulisi
johtaa pikaiseen selvittelyyn tilanteen
korjaamiseksi. Valitettavasti tällä hetkellä asioita hoidetaan käräjäoikeuksien aikataulujen ehdoilla. Lisäksi käräjäoikeuksilla ei ole riittävää asiantuntemusta. Onhan aivan käsittämätöntä,

Sosiaalityön näkökulmasta katsoen
varattomien tai alle keskituloisten
tapaajaisien pitäisi olla myös asuntojonossa kiintiöpaikalla, koska tällä
tavalla voidaan yhteiskunnan toimesta
tukea perhettä, vaikka toinen vanhempi asuukin erossa. Isällä pitäisi olla
asunto, jossa voi tavata lastaan. Tällä
hetkellä Kela ei maksa asumistukea
niissä tilanteissa, joissa eronnut isä
haluaisi hankkia isomman asunnon
voidakseen tavata lapsiaan ja tarjota
viikonlopuksi, sekä loma-aikoina pidemmäksi aikaa lapselleen kodin luonaan. Taloudellisista syistä isä voi
joutua tyytymään yksiöön, vaikka
hänellä voi olla vaikkapa 2-3 lasta.
Osaltaan nämä puutteelliset olosuhteet voivat hankaloittaa lasten tapaamisia. Lopulta tilanne voi johtaa siihen, että lapset eivät halua viettää
viikonloppua isän kanssa ahtaissa
tiloissa. Tapaamiset kaupungilla, omien vanhempien kodissa tai järjestetyissä tapaamistiloissa eivät ole luontainen tapa olla isänä lapselle eron
jälkeen. Lapsi syrjäytyy isästä ja isä
lapsesta. Tutkimusten mukaan isän
menetys lisää pojilla väkivaltaisuuden
riskiä, tytöillä taas toisenlaisia vaikeuksia. On todettu tilastoin ja kokemuksin, että yksinhuoltajat (= äidit) tarvitsevat tukea lasten kanssa, usein lastensuojelusta avohuollon tukitoimin ja
huostaanotoin. Eron tapahduttua
pitäisi tukea myös poismuuttavaa
puolisoa riittävän tukevasti.
Miesnäkökulma puuttuu sosiaalityöstä. Sosiaalityöhön pitää saada lisää
miehiä ja miehille pitää antaa koulutusta mieserityisyydestä: näin miesasiakas voi tulla kuulluksi ja oikealla
tavalla ymmärretyksi. Tätä kautta
syntyy luottamusta ja tuloksia. Kunnissa pitäisi olla tehtävään sopiva miesasiamies, joka voi ohjata miehiä tukien
ja etuuksien saamisessa.
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Parisuhdemarkkinoiden
lainalaisuudet
Teksti ja Henry Laasasen haastattelu Jukka Lampinen

Tämän vuoden helmikuussa julkaistiin sosiologi Henry Laasasen kirja
Naisten seksuaalinen valta. Kirja
on saanut valtaisaa huomiota osakseen ja siinä esitetyt ajatukset ovat
poikineet kirjoittajalleen lukuisia
haastattelupyyntöjä televisioon, radioon ja lehtien palstoille. Kirja on
synnyttänyt ilmiön.

K

irja käsittelee
”heteroseksuaalisia pariutumismarkkinoita” ja nostaa esiin naisten valtaa. Tällä vallalla nähdään olevan myös merkittäviä seurauksia koko
yhteiskuntarakenteen muodostumiseen. Vastaanotto tällaisille ajatuksille
on ollut kahtalainen: toiset pitävät
asiaa niin itsestään selvänä, ettei
moista kannattaisi edes tutkia – toiset
pitävät Laasasen päätelmiä eitieteellisinä tai ainakin epähedelmällisenä miesten ja naisten vastakkainasetteluna.
Voimakkaiden tunteiden herääminen
kirjassa esitettyjä ajatuksia kohtaan
kertoo siitä, että ollaan tekemisissä
jonkun merkittävän asian kanssa. Asian, josta ainakin kaikki aikuisikään
ehtineet ovat muodostaneet jonkinlaisen omakohtaisen käsityksen. Ei tosin
välttämättä kovin tietoisen sellaisen.
Vaan mitä sanoo Henry Laasanen itse?
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BLOGI
Jo ennen kirjasi julkaisua olit saanut kohtalaisesti huomiota osaksesi blogisi Ihmissuhteet ja tasa-arvo kautta. Miten luonnehtisit
blogisi linjaa?
”Blogin jutut valitsen seiska- ja hymyjournalismin hienoimpia periaatteita noudattaen,
eli kiinnostavuus maksimoiden. Blogin perusperiaatteena on – päinvastoin kuin sukupuolikeskusteluissa yleensä – avoimuus ja sananvapaus, eli mitään ei sensuroida. En ole
vuosiin jaksanut varsinaisesti kirjoittaa mitään, mutta seuraan kaikennäköisiä pariutumiseen ja tasa-arvoon liittyviä sivustoja ja
laitan niistä kiinnostavia linkkejä blogiin.
Jutut on laitettu miesnäkökulmasta käsin,
mutta mitään ideologista taustaa blogilla ei
ole.”

Mitä tarkoitat tässä tapauksessa miesnäkökulmalla? Tämähän on kovin problematisoitu termi. Erilaisissa yhteyksissä tällainen
miesnäkökulmaksi kutsuttu on usein pyritty
häivyttämään sillä verukkeella, että ei voitaisi ajatella olevan olemassa mitään (yhtä)
miesnäkökulmaa.
”Käytän termiä miesnäkökulmainen siinä
merkityksessä, että katsotaan miesten ongelmia ja naisten valtaa. Myös termiä maskulistinen voisi käyttää samassa merkityksessä. Miesnäkökulma on vastakkainen feministiselle näkökulmalle, jossa tarkastellaan
naisten ongelmia ja miesten valtaa. Miesnäkökulma ei ole, ainakaan periaatteessa,
sidottu katsojan sukupuoleen. Käytännössä
niin kuitenkin on. En ainakaan ole Suomessa
törmännyt kehenkään sellaiseen naiseen,
joka tarkastelisi maailmaa tuollaisesta näkökulmasta. Miesnäkökulmia on monia, kuten
feminismejäkin on monia, mutta idea kummassakin on oman sukupuolen ongelmiin
keskittymisessä.”

KIRJAN VASTAANOTTO
Osasit käsittääkseni jotenkin ennakoida
sen, että kirjassa esittämäsi ajatukset tulevat saamaan huomiota osakseen. Oliko
näin suuri julkisuus jotenkin yllättävää?
Entä julkisuuden laatu?
”Ei julkisuus tai sen laatu varsinaisesti yllättänyt, koska olen kirjoitellut netissä samoista
asioista jo melkein 10 vuotta. Tai no ehkä
sellainen roolitus julkisuudessa yllätti, eli
toimittajilla näytti usein olevan pakko tehdä
juttu siitä näkökulmasta, että minä olen
pillun puutteessa oleva ruikuttajapahis. Ilmeisesti poliittisesti korrekti linja ei sallinut
muuta näkökulmaa aiheeseen.”

Siis "poliittisesti korrekti linja" toimittajilla
kirjasi aihealuetta käsiteltäessä? Miten
tiivistäisit sen mistä tässä oikein on kyse?
”Yhteiskunnassa on olemassa kirjoittamattomia sääntöjä, mistä näkökulmista tiettyjä
aihealueita saa tarkastella. Jos noita aihealueita käsittelee naiivisti väärästä näkökulmasta, niin ihmiset suuttuvat ja provosoituvat. Varsinkin naiset. Media ei voi suututtaa
naisia kovin laajasti, joten toimittajat toimivat noiden suuntaviivojen ohjaamina.
Esimerkiksi, jos toimittaja tekisi jutun, jossa
käsiteltäisiin miesten seksin puutteen taloudellista hyväksikäyttöä prostituutiossa, niin
ihmiset luultavasti älähtäisivät. Väärä näkökulma aiheeseen!
Yhteiskunnassa vallitsee sellainen luonnollistunut käsitys, että prostituoitu on uhri ja
asiakas vallankäyttäjä ja syyllinen. Samalla
tavalla kaikki sellaiset asetelmat, jossa naisista tehdään pahiksia ja miehistä uhreja on
lausumattomilla säännöillä kielletty. Sen
huomaa siitä, kuinka ihmiset provosoituvat
väärää näkökulmaa käytettäessä.”

→
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KRITIIKKI
Kirjaasi kohtaan on esitetty valtava määrä
kritiikkiä. Mikä esitetystä kritiikistä on sinun mielestäsi ollut hedelmällisintä?

naisten enemmistössä herättävät. Siksi miesten halujen suuntautumista tuollaisiin naisiin
pyritään suitsimaan.

”Jos tarkkoja ollaan, niin kirjassa esitettyjen
perusväitteiden paikkansapitävyys ei ole
saanut osakseen ollenkaan kritiikkiä. Kirjassahan väitettiin, että naisten seksuaalinen
valta tuottaa naisille hyötyjä ja miehille kustannuksia. Sitten kirjassa käytiin lävitse laajasti noita väitteitä. Esimerkiksi mitä hyötyjä
naiset voivat saada seksuaalisen attraktiivisuutensa avulla työelämässä. Ei niitä kukaan
ole edes yrittänyt kumota. Kirjaa on kyllä
kritisoitu epätieteelliseksi tai nollatutkimukseksi. Sen on myös väitetty maalaavan huonon kuvan miehistä eläiminä ja naisista hyväksikäyttäjinä.”

Jos seksuaalisuutta tarkasteltaisiin rationaalisesti ja loogisesti, niin moraalisten ohjeiden
takana olevat valtaintressit paljastuisivat, ja
moraalisille ohjeille olisi vaikeaa löytää mitään vakuuttavia perusteluja.”

Mitä vastaat heille, jotka ovat asettaneet
kirjassa esittämäsi ajatukset kyseenalaiseksi tieteellisyyden näkökulmasta?
”Omasta mielestäni tieteellisyydessä ei ole
ongelmia. Päinvastoin kirja on siinä mielessä
poikkeuksellisen tieteellinen, että siinä ei ole
moraalista tai normatiivista ulottuvuutta. Se
on suututtanutkin ihmisiä, koska heidän
mielestään seksuaalisesta käyttäytymisestä
pitäisi maalata tietynlainen kuva.”

Ja tuota kuvaa halutaan vaalia
"tiedepiireissäkin" vai? Minkälainen tuo
kuva nähdäksesi on, vai olisiko parempi
kuvata joitain puolia siitä, minkälainen
kuva kohtaa vastustusta?
”Kyllä seksuaalisuus on edelleen tieteen
tuntematon alue, jota ei saa kuvata tieteellisesti. Seksuaalinen kirjallisuus arvostetuimpia auktoriteetteja myöten on täynnä moraalisia ja normatiivisia oletuksia ja asenteita.
Jos kiellettyä näkökulmaa kuvataan, niin se
on juuri se, jossa maailma pyörii pillun ja sen
hinnanmuodostuksen ympärillä. Seksuaalimoraali määrittää seksin hinnan ja naisten
intressissä on rajoittaa miehille tarjolla olevan seksin ja seksin korvikkeiden tarjontaa
kartellin kaltaisesti. Tuollainen markkinanäkökulma paljastaa seksuaalimoraalin
takana olevat valta-asetelmat. Esimerkiksi
Ilkka Kanervan ja Uivelon tapaus kertoo siitä
vastenmielisyydestä, jonka ns. halvat naiset
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Maisteriopintojesi opinnäytetyössä käsittelit aikanaan tätä samaa tematiikkaa kuin
kirjassasi. Mitä mieltä Jyväskylän Yliopiston
sosiologian laitoksella oltiin tarkastelusi
"tieteellisyydestä"?
”Riippuu vähän keneltä asiaa kysyy, ei se
ollut mikään ongelma lopullisessa arvioinnissa. Jos minulta kysyt, niin ongelma on lähinnä siinä, että minä olin tieteellinen, mutta
monet lukijat reagoivat niin voimakkaasti
tunteella, että he eivät yksinkertaisesti kyenneet tekemään rationaalista analyysiä tällaisista tunnekuohuja aiheuttavista aiheista.”

MIESTEN TASA-ARVOONGELMAT
Olet aiemmin kertonut, että työn alla olevassa väitöskirjassasi tulet tarkastelemaan
miesten kohtaamia tasa-arvo-ongelmia
Suomessa. Kertoisitko jotain siitä.
”Tällä hetkellä näyttää siltä, että väitöskirjassani yritän selittää, miksi miesten ongelmista ei tule tasa-arvo-ongelmia. Eli miksi
esim. miesvaje korkeakouluissa, asevelvollisuus tai miesten lyhyempi elinikä eivät ole
tasa-arvopolitiikan kuumimpia kysymyksiä.
Näyttää siltä, että miehillä on paljon vakavia
ongelmia, mutta tasa-arvopolitiikasta niitä
ei löydä. Yritän myös vastata, miksi edes

Jatkuu seuraavalla aukeamalla →
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→ Jatkuu edelliseltä aukeamalta

miehet itse eivät kovinkaan aktiivisesti pyri
ratkaisemaan miesten ongelmia.”

Ilmaisen tämän nyt ehkä vähän liian karkeasti, mutta muistelen joskus aiemmin kuulleeni, että väitöskirjassasi tulisit käsittelemään sitä, "kummalla sukupuolella on
enemmän ja suurempia tasa-arvoongelmia" ja että pyrkimyksesi tuoda asioita tällä tavalla esille pohjautuisi empiirisesti
löydettävissä oleviin tosiasioihin. Pyrkisit
siis muodostamaan kaksi listaa, joista toisessa olisi naisten kohtaamat tasa-arvoongelmat ja toisessa miesten kohtaamat ja
sitten näitä listoja ikään kuin vertailtaisiin
keskenään. Oliko tällainen idea jokin aikaisempi keskeinen ajatuksesi väitöskirjatutkimuksesi ydinalueeksi?
”Väitöskirjan lopullinen fokus on vielä mietinnän alla. Tällä hetkellä olen siinä ajatuksessa, että tasa-arvo-ongelma on sosiaalisesti konstruoitu käsite. Toisin sanoen tasaarvo-ongelmia ovat sellaiset ongelmat, joita
symbolista valtaa tasa-arvopolitiikassa hallitsevat tahot (kuten TANE ja STM) määrittävät tasa-arvo-ongelmiksi. Eli kaiken keskipisteessä on tulkintavalta tasa-arvosta. Jos
tulkintavalta on feministisellä ideologialla,
tasa-arvo-ongelmiksi valikoituvat heidän
intressiensä mukaiset ongelmat. Jos tulkintavalta olisi miesnäkökulman edustajilla, niin
luultavasti tärkeimpien tasa-arvo-ongelmien
lista olisi aivan eri. Tasa-arvo-ongelmalla
tarkoitan siis sellaista ongelmaa, joka on
huomioitu tasa-arvopolitiikassa ja virallisissa
tasa-arvodiskursseissa.
Väitöskirjaan tulee kyllä lista miesten ongelmista. Itse asiassa tuo lista on kohta tulossa
nettiin kaikkien luettavaksi. Miesten ongelmilla tarkoitan miesten huonompaa asemaa
eri elämänalueilla. Tai ainakin miten miesten
aseman on väitetty olevan naisten asemaa
huonompi miesnäkökulmaisissa lähteissä.
Listasta on tarkoitus tulla kattavin koskaan
tehty lista miesten ongelmista. Siltikin ensimmäinen versio jää väistämättä vajavaiseksi. Tarkoituksena olisi, että lukijat voisivat
korjata listan virheitä ja lähettää minulle
korjauksia.
Eli väitöskirjassa olisi ainakin kaksi kiinnostavaa aluetta: 1. lista miesten ongelmista ja 2.
teoria tasa-arvon tulkintavallasta.”

Olemmeko Suomessa jotenkin eturintamassa puhuttaessa miesten tasa-arvosta?

nelta taholta. Pasi Malmilta on tulossa väitöskirja miehiin kohdistuvasta syrjinnästä ja
minulta väitöskirja miesten ongelmista tasaarvopolitiikassa. Toisaalta Yhdysvalloissa
Warren Farrell on sanonut jo suuren osan
tarvittavasta tiedosta. Suomessa häntä ei
kuitenkaan ole siteerattu juuri lainkaan.”

Onko sinulla jotain ajatusta siitä, miksi Farrellin ajatuksista ei Suomessa ole juurikaan
puhuttu? Mikä sitä voisi selittää?
”Itse olen tosiaan lukenut melko perusteellisesti lähes kaikki Farrellin kirjat ja minun
mielestäni hän on kyllä selkeä maailman
ykkönen sukupuoliteoreetikkona. Tuskin
Suomesta juuri missään on edes saatavilla
Farrellin tai kenenkään muunkaan miesnäkökulmaisen kirjoittajan teoksia. Suomessa
naistutkimuksen laitokset vastaavat sukupuolen tutkimuksesta, eikä niiden kurssikirjoihin sisälly miesnäkökulmaa. Siten yliopiston kirjastossa ei ole juuri ainuttakaan miesnäkökulmaa sukupuolen tutkimuksessa
edustavaa kirjaa. Ei ainakaan Jyväskylän
yliopiston kirjastossa. Sen sijaan yliopiston
kirjasto on pullollaan joitain ikivanhoja feministisiä pseudotieteellisiä tajunnanvirtakirjoituksia, joita itsekin olen silmäillyt kymmenittäin. Eli maailman parhaat Farrellin kirjat
puuttuvat, koska naistutkimuksen hegemonia sukupuolen tutkimuksessa määrittää,
mitä kirjoja luetaan. Ja luettavien kirjojen on
syytä edustaa feminististä ideologiaa.”
Mitä sinä pidät oman tutkimuksesi kannalta mielenkiintoisimpina tutkimuskuvioina
Suomessa?
”Kiinnostavaa on ollut ainakin analysoida
STM:n asiakirjaa Miehet ja tasaarvopolitiikka (2006, luettavissa netissä).
Asiakirjasta paljastuu selvästi STM:n suhtautuminen miesten tasa-arvo-ongelmiin. Asiakirjassa toistetaan yli 20 kertaa, että tasaarvopolitiikan pääasiallinen tavoite on naisten aseman parantaminen. Miesten aseman
parantamiseksi tehdyt toimet eivät myöskään saa huonontaa naisten asemaa. Asiakirjassa korostetaan voimakkaasti, että
miesten asemaa pitäisi parantaa naisten
asemaa parantamalla. Se kuulostaa samalta
kuin jos sanoisi, että työntekijöiden asemaa
pitää parantaa työnantajan asemaa parantamalla. Miesten ottaminen mukaan tasaarvokeskusteluihin käsitteellistetään asiakirjassa riskiksi. Kokonaisuutena asiakirja on
hyvin näennäisempaattinen. Ollaan olevinaan kiinnostuneita miesten ongelmista,
mutta oikeasti ei kuitenkaan olla.”

”Aika kärjessä, nyt kun miesten tasa-arvoongelmat ovat nousseet keskusteluun mo28
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Mikä on sinun näkemyksesi siitä, miten
"naisnäkökulma" on voinut päästä noin
hegemoniseen asemaan suomalaisessa tasa
-arvopolitiikassa?
”Kyllä kai naisnäkökulma on hegemonisessa
asemassa kaikkien länsimaiden tasaarvopolitiikassa. Perimmäisenä syynähän on
se, että naisilla uhrivaltaa on ollut jo iät ja
ajat. Eli naiset ovat saaneet resursseja miehiltä olemalla heikkoja ja apua tarvitsevia.
Se on ollut perustavanlaatuinen sukupuolisopimus. Tasa-arvopolitiikassa sama idea on
säilynyt.
Käytännön tasolla naisnäkökulma on päässyt hegemoniseen asemaan yksinkertaisesti
siksi, että kukaan ei puolusta miesnäkökulmaa ja kaikki puolustavat feminististä näkökulmaa. Tietenkin marginaalissa virallisten
diskurssien ulkopuolella on kerettiläisiä miesnäkökulmaa edustavia toisinajattelijoita,
mutta ei heillä ole näkyvyyttä mediassa tai
valtaa vaikuttaa tasa-arvopolitiikassa. Eli
naiset puolustavat naisnäkökulmaa, sen
lisäksi herrasmiehet puolustavat erityisesti
naisia. Suurin osa miespoliitikoista on herrasmiehiä. Sen lisäksi suuri osa miespoliitikoista on määritellyt itsensä feministeiksi ja
tasa-arvoministeri Stefan Wallin määritteli
itsensä jopa radikaaliksi feministiksi. Osa
puolueista on määritellyt itsensä feministisiksi ja SDP:n nuorisojärjestö ehdottaa myös
SDP:n julistautumista feministiseksi puolueeksi. Osa merkittävissä asemissa olevista
miehistä ja miespoliitikoista on varmaan eri
mieltä, mutta he ovat viisaasti hiljaa, koska
väärien mielipiteiden esittämisellä saattaisi
olla kohtalokkaat seuraukset työuran kannalta.

Eli yhteiskunnan perustavanlaatuinen uskomus naisista uhreina on jalostunut tasaarvopolitiikan myötä feministiseksi hegemoniaksi tasa-arvopolitiikassa. Käsitykseni
mukaan väite naisten huonommasta asemasta yhteiskunnassa ei kuitenkaan kestä
vertailevaa tasa-arvotutkimusta, mutta koska uskomus naisten huonosta asemasta on
uskonnon kaltaisesti edelleen hyvin vahva,
mitään muutosta feministiseen hegemoniaan tuskin on tulossa lähiaikoina. Tietenkin
voin kirjoittaa väitöskirjani valmiiksi, jossa
osoitan tasa-arvopolitiikan perustuvan virheellisen uskomuksen varaan, mutta ei sillä
välttämättä ole mitään vaikutusta.”

Uskotko muutoksen mahdollisuuteen?
”Muutos on vaikeaa, koska naiset eivät ala
miesten etujen puolesta kampanjoimaan ja
miehiä itseäänkin on vaikea saada agendaan
mukaan.
Miehen arvo naisille riippuu siitä, kuinka
paljon resursseja mies kykenee naiselle tarjoamaan. Eivät naiset arvosta sellaisia miehiä, jotka vaativat resursseja miehille. Yksinkertaistetusti voidaan sanoa, että miehen on
tehtävä valinta, haluaako hän olla naisten
suosiossa vai ajaa miesten tasaarvoagendaa, jonka jälkeen hän ei ole juuri
kenenkään suosiossa. Ei edes muiden miesten, jotka nimittävät häntä säälittäväksi
ruikuttajaksi. Siksi 99 % miehistä yrittää
mieluummin olla naisten suosiossa ja tukea
naisten feminististä agendaa. Jäljelle jää
kourallinen hulluimpia tai rohkeimpia miesasiamiehiä, jotka ruikuttavat marginaalissa.
Maailma ei aina ole oikeudenmukainen,
vaikka kuinka tietäisi olevansa oikeassa.”

LINKKEJÄ HAASTATTELUSSA ESIINTYNEISIIN LÄHTEISIIN
Henry Laasanen
http://ihmissuhteet.blogspot.com (täällä mm. Laasasen lista miesten
potentiaalisista tasa-arvo-ongelmista Suomessa)
http://fi.wikipedia.org/wiki/Naisten_seksuaalinen_valta
Pasi Malmi
http://personal.inet.fi/tiede/pasi.malmi/index.html
Warren Farrell
http://en.wikipedia.org/wiki/Warren_Farrell
Miehet ja tasa-arvopolitiikka, STM
http://www.stm.fi/Resource.phx/vastt/tarvo/miehet/index.htx
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Teksti ja kuvat Tomi Timperi

Rikastumisreissu
susirajalle

M

iessakit ry:n valtakunnallinen yhdysmiesverkosto
bruukaa kokoontua kahdesti vuodessa
kuulumisia vaihtamaan ja toimintaa
kehittämään. Tällä kertaa järjestäjinä
toimivat miehemme idässä, eli Onni
Voutilainen ja Raimo Reinikainen.
Apunaan heillä oli lisäksi mm. Erosta
Elossa –ryhmiä Onnin kanssa vetävä
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Juhani Ala-Könni. Rikastumisreissu
susirajalle –tapaamisen (23.24.5.2008) näyttämönä toimi eittämättömän idyllinen Villa Kokkola
Enossa, balttiarallaa 20 km Joensuusta
koilliseen.
Reissun sieluksi muodostui kunkin
osallistujan itselleen sopivalla tavalla
esiin tuoma tärkeä kohtaus omasta
elämästä. Tarinoinnin muodot olivat

monenlaiset; puhetta, musiikkia, valokuvia ja tietotekniikkaa käytettiin kuulijoita rikastamaan. Tuon tuosta harrastettiin myös mieleenpainuvaa kulinarismia, sillä oivaa apetta saatiin
sisällä ja ulkona, uunista ja nuotiosta
käsin. Olipa joukossa yksi hiljainen
lounaskin, jolloin puhe oli kiellettyä.
Reissukokonaisuuden loppupuolelle
sijoitettu metsätarpoma vietiin läpi
neliosaisena siten, että kullekin pikataipaleelle pienryhmiin jaetut osalliset
saivat päänvaivakseen kinkkisiä mieskysymyksiä. Keskustelusaldoja märehdittiin lopuksi letunpaistannan lomassa. Loistoreissu, mutta tulipahan tehtyä!
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Tilit tasan?
Teksti Hannu T. Sepponen

Marraskuussa järjestettävät Tampereen Miespäivät tarttuu tällä kertaa tulonjakokysymykseen. Tarkoituksena on
paneutua suomalaisen yhteiskunnan yleiseen tuloerokehitykseen, sukupuolten tuloeroihin sekä tulevaisuuden näkymiin tulonjaossa. Tässä suhteessa esillä on myös koulutuksen vaikutus. Päivillä puhutaan myös suoran tulonjaon
jälkeisestä, sukupuolten välittömiin taloussuhteisiin liittyvistä näkökohdista.

sukupuolten ansioerot muodostuvat
jo työuran alkuvaiheissa.

O

tsakkeella Tilit tasan? pidettävät miespäivät järjestetään
7.-8.11.2008 Sampolassa, Tampereen
työväenopiston tiloissa. Ohjelma alkaa
perjantaina kello 12 ja lauantaina kello
11. Perjantai-iltana on luvassa ohjelmaa ravintola Tillikan terassiosastolla.
Perjantain ohjelmassa käsitellään
aluksi tulonjaon ja tuloerojen kehitystä yleisemmässä muodossaan. Esimerkiksi palkkatulojen kansantulo-osuus
on romahtanut lamaa edeltäneestä 60
prosentista nykyiseen 50 prosenttiin.
Aiheesta keskustellaan kansantaloustieteen professori Matti Tuomalan
puheenvuoron pohjalta. Tampereen
yliopiston taloustieteiden laitoksella
työskentelevä Tuomala tuo esille mm.
verotuksen rakenteeseen liittyvien
poliittisten ratkaisujen vaikutuksia.
Sukupuolten tuloeroja tarkastelee
tutkija Sami Napari Elinkeinoelämän
tutkimuslaitoksesta. Naparin tuoreiden tutkimushavaintojen mukaan
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Koulutuksella ja koulutukseen hakeutumisella on jatkossa yhä suurempi
vaikutus osallistumisessa tulonjakoon.
Kasvatustieteiden tohtori Marjo Vuorikoski käsittelee aihetta sukupuoltenkin näkökulmasta. Vuorikoski toimii
yliassistenttina Tampereen yliopiston
kasvatustieteiden laitoksella.
Harri Melin on puolestaan sosiologian
professori Turun yliopistosta. Hänen
puheenvuoronsa käsittelee tuloerojen
kehitysnäkymiä nähtävissä olevan
työelämän muutoksen näkökulmasta.
Tästä kysymyksestä puhuu myös lauantaipäivän perinteinen miespäivien
paneeli. Mukana ovat sak-laisen, sttklaisen ja akavalaisen etujärjestökentän
sekä työnantajatahon edustajat, jotka
keskustelevat miespäiväaktiivin, sosiaalityön professori Jari Heinosen johdattelemina.

vilkkaan keskustelun kuluneen kevättalven aikana. Tutkija esittää, että
näkyvissä olevan tulonjaon lisäksi
naiset osallistuvat miesten hankkimien
tulojen erityiseen uudelleenjakoon.
Yleistettynä, väestötasolla tarkasteluna naiset pariutuvat sosiaalisesti ylöspäin ja miehet vastaavasti alaspäin.
Näin ollen keskustelu sukupuolten
taloudellisista suhteista ei pelkisty
suoriin tuloeroihin. Muutenkin tiedetään, että työtehtävätasolla sukupuolten tuloerot ovat noin neljän prosentin, eivät suinkaan 20 prosentin luokkaa.
Tilaisuuteen on myös pyydetty tasaarvoministeri Stefan Wallinin puheenvuoro ”Miesten listasta”, miesintresseistä tasa-arvokysymyksessä ja –
politiikassa. Wallin totesi viime syksynä, että ”tasa-arvo tarvitsee lisää tasaarvoa” ottaessaan vastaan Mies vailla
tasa-arvoa –teoksen kirjan toimittajilta.

Sukupuolten tuloerojen ja tulonjaon
erityispiirteisiin liittyy lauantain ohjelmassa oleva tutkija Henry Laasasen
puheenvuoro. Laasanen aiheutti teoksellaan Naisten seksuaalinen valta
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Asiallista lukemista tarjolla...
Miessakit ry:n julkaisuja –sarja on saanut kauan odotetun lisän talliinsa. Peter Peitsalon Miesryhmät teoista sanoihin –kirja jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä käsitellään Miessakit ry:n miesryhmätoiminnan taustoja; miehiä ja vertaisryhmiä. Näihin perehtyminen auttaa lukijaa ymmärtämään
paremmin tarpeita ja perusteita miesryhmien järjestämiselle.
Kirjan toisessa osassa syvennytään Miessakit ry:n järjestämään miesryhmätoimintaan ja vuonna 2007
rakennettuun miesryhmien toimintamalliin. Miesryhmätoiminnan kuvaus luo yleisiä näkemyksiä
miestyön toteuttamiselle ja tarjoaa myös eri organisaatioille edellytyksiä miesryhmätoiminnan järjestämiseksi.

… ja mikset hankkisi samalla oivaa paitaa!
Tilaukset
Miessakit ry, (09) 612 6620, miessakit@miessakit.fi
Hinta Miesryhmät - teoista sanoihin –kirjalle
15 € (jäsenet 10 €) + postikulut
Kysy myös aiempia julkaisusarjan kirjoja!!!
Hinta T-paidalle
15 € (jäsenet 10 €) + postikulut
Koot S-XXXL, värivaihtoehdot vihreä/harmaa/musta
Toimitukset alkavat elokuussa 2008
Myös lippis tulossa!!!
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Miessakit ry

Asvalttikukot
Kesäbussikiertue IV
11.–15.8.2008

KAJAANI
Raatihuoneen tori
ma 11.8. klo 10

VARKAUS
Taulumäen tori
ti 12.8. klo 16

IISALMI
Kauppatori
ma 11.8. klo 16

JOENSUU
Joensuun tori
ke 13.8 klo 10

KUOPIO
Kuopion tori
ti 12.8. klo 10

SAVONLINNA
Savonlinnan tori
to 14.8. klo 10

Miessakit ry:n perinteisellä kesäbussikiertueella esitellään yhdistyksen toimintaa,
keskustellaan paikallisväestön kanssa ja rakennetaan verkostoa miesten tukemiseksi. Bussin pysähdyspaikat selviävät oheisesta aikataulusta.
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TERVETULOA JUTTUSILLE!
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