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Tasa-arvoasiain neuvottelukunta kiinnittää lausunnossaan huomiota hallituksen esitykseen miehet
ja tasa-arvo -näkökulmasta.
Sukupuolten tasa-arvoa ajatellaan usein kilpajuoksuna tai nollasummapelinä, jossa toisen saama
hyöty tai tasoitus olisi toisen häviö. Näin ei kuitenkaan ole. Naisten aseman parantamiseen tähtäävät toimenpiteet eivät ole miehiltä pois, sillä naisten ja miesten edut eivät ole vastakkaisia. Monet
tasa-arvon naiskysymykset koskevat myös miehiä. Esimerkiksi perusteettomien määräaikaisten
työsuhteiden vakinaistaminen hyödyttää myös määräaikaisissa työsuhteissa olevia miehiä. Tasaarvovaltuutetulle tulevista valituksista noin kolmasosa tulee miehiltä.
Sukupuolten välisen tasa-arvon vahvistaminen on yhteiskunnan kaikkien jäsenten etu ja naisjärjestöjen tekemä tasa-arvotyö on tästä hyvä esimerkki. Vanhimmat suomalaiset tasa-arvoa ja yhteiskunnallista toimintaa edistävät naisjärjestöt on perustettu jo 1880-luvulla. Naisjärjestöjen Keskusliitto ry:n ja Naisjärjestöt yhteistyössä, NYTKIS ry:n tekemä tasa-arvotyö on yhteiskunnallista. Se
ei rajoitu vain naisten aseman parantamiseen vaan sillä on sekä välittömiä että välillisiä myönteisiä
vaikutuksia myös miesten elämään.
Miehet eivät ole yhtenäinen ryhmä, jolla olisi samanlaiset elintavat, mieltymykset tai elämän haasteet keskenään. Tilastojen tarkastelu pelkän sukupuolen perusteella jättää eroavuuden aiheuttajan
sukupuolen sisällä piilon. Yhteiskuntaluokka, seksuaalinen suuntautuminen, vammaisuus, etninen
tausta ja monet muut tekijät vaihtelevat ryhmän sisällä. Esimerkiksi yksinhuoltajaisän tai naisvaltaisella alalla työskentelevän miehen elämäntilanteen vuoksi hänellä saattaa olla jopa erityistä hyötyä naisten yhteiskunnallisen aseman parantamisesta.
Tasa-arvoasiain neuvottelukunnassa on vuodesta 1988 lähtien toiminut miesjaosto. Perustamisestaan asti se on toiminut tasa-arvoasioita eri näkökulmista tarkastelevien tahojen yhteistyöfoorumina. Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella 2006 järjestettiin kansainvälinen Miehet ja tasa-arvo konferenssi sekä laadittiin miehiä ja tasa-arvoa käsittelevä selvitystyö. Ilman naisjärjestöjen aloittamaa sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistyötä tasa-arvon miesteemat eivät olisi ajankohtaisia eivätkä relevantteja. On kaikkien etu, ettei yhteiskuntaa tarkastella sukupuolineutraalisti, sillä
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yhteiskunta ei ole sukupuolineutraali. Sekä nais- että miessukupuolella on erityisiä haasteita ja
tietoisuus sosiaalisista sudenkuopista tai lasikatoista on tärkeää, jotta ihmisiä ei aseteta tosiasiallisesti eriarvoiseen asemaan sukupuolen perusteella. Naisjärjestöjen aloittamasta toiminnasta kehittyneen nais- ja miestutkimuksen myötä, myös mies osataan nykyisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa nähdä sukupuolena. Tällöin voidaan kehittää herkkyyttä havaita miesten elämään heidän
sukupuolensa perusteella liittyviä erityispiirteitä ja moniin miesten hyvinvointia koskeviin kysymyksiin voidaan löytää uusia, nykyistä tehokkaampia ratkaisuja.
Hallituksen esityksessä mainitut naisjärjestöt ovat toiminnassaan kiinnittäneet huomiota myös
miesten rooliin tasa-arvon edistämisessä. Aktiivisen vanhemmuuden, myös isyyden, edistäminen
on jo pitkään ollut NYTKISin sekä Naisjärjestöjen Keskusliiton tavoitteena. NYTKIS ry on ollut
esimerkiksi mukana vaikuttamassa vuonna 2006 aloitetussa sosiaali- ja terveysministeriön Vuoden
isä -palkintohankkeessa. NYTKIS ry on ollut mukana myös Fredi – pojat, tasa-arvo ja ihmisoikeudet -opetusmateriaalin valmistamisessa sekä osallistunut Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kansainvälisen Miehet ja tasa-arvo -konferenssin suunnitteluun.
Naisjärjestöjen Keskusliitto on sukupuolittuneen väkivallan vähentämiseksi tiedottanut myös miehille suunnatuista tukipalveluista, kuten Espoon Lyömättömän linjan toiminnasta. NYTKIS ry ja
Naisjärjestöjen Keskusliitto ry toimivat tasa-arvoasiain neuvottelukunnan asiantuntijajäseninä.
Tässä yhteydessä molemmat naisjärjestöt ovat osoittaneet kiinnostusta myös mieserityisten tasaarvokysymysten käsittelyyn ja edistämiseen. Lisäksi Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri on
toiminut tasa-arvoasiain neuvottelukunnan Mies- ja mediajaoston aktiivisena asiantuntijajäsenenä
vuodesta 2003.
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta kannattaa hallituksen esitystä ja katsoo yhteiskunnallista sukupuolten tasa-arvon edistämistyötä tekevien naisjärjestöjen valtionavun vakinaistamisen olevan
myös miesten edun mukaista. Naisjärjestöjen Keskusliitto ry:n ja NYTKIS ry:n valtionapua on
viimeksi korotettu vuonna 2001. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta pitää tärkeänä, että käsiteltävänä
olevaan valtionapuun tehdään selkeä tasokorotus.
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