
Vaikuttava keskustanainen
Keskustanaiset 75 vuotta

T
oisen sukupuolen aliedustus yhteiskunnassa on yhtä järjetöntä kuin 

se, että jättäisimme ruskeasilmäiset tai alle 170-senttiset rekrytoin-

neissa sivuun. 

Kannustammeko tyttöjä tekemään matematiikan läksynsä ja harkit-

semaan tekniselle alalle pyrkimistä, poikia hoiva-alalle?

Naiset ovat 85-prosenttisesti vastuussa kotitalouksien ostopäätöksistä. 

Siskojen välinen tuki ei katso puoluerajoja tai ikämittarin numeroita.

Näitä ja paljon muita asioita on luettavissa tästä julkaisusta, jossa neljätoista 

kirjoittajaa ottaa näkökulman naisen asemaan yhteiskunnassa ja keskustalai-

sessa naisliikkeessä. Ihmeellisiä, kummallisia, välillä vauhdikkaitakin ovat 

käänteet, joita Keskustanaisten 75 toimintavuoteen on mahtunut.

Jos uskot naisliikkeen voimaan, tähän julkaisuun kannattaa tutustua. Ja jos 

et usko – tämän luettuasi saatat ajatella toisin!

KANSIKUVA: Laihian rouvat iloisissa merkeissä  

Maalaisliiton naisten Kulttuuripäivillä 1958.

VAIKUTTAVA KESKUSTANAINEN – KESKUSTANAISET 75 VUOTTA
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Saatteeksi
Näkymättömästä näkyväksi

K
äsissäsi olevan Suomen Keskustanaisten 75-vuotisjulkaisun tekstit 

kertovat naisista, naisten asemasta, naisten tekemästä työstä ja 

naisten ajamasta politiikasta.

Tekstit välittävät eri näkökulmista samaa viestiä: Maalaisliiton 

naisten (nyk. Keskustanaiset) järjestöä perustettaessa tavoitteena 

oli sukupuolten täydellinen tasa-arvo esimerkiksi palkkauksessa. 

75 vuoden aikana tavoitetta ei ole saavutettu, vaikka paljon onkin saatu aikaan.

Me Suomen Keskustanaiset haluamme vaikuttaa elämän eri alueiden tasa-

arvokysymyksiin. Sukupuolten, sukupolvien ja alueiden tasa-arvoisuus on 

toimiemme keskiössä, niin myös sosiaalisen yhdenvertaisuuden kysymykset.

Perhepolitiikka on meille arvokysymys ja itsestäänselvyys. Sillä on monin 

tavoin yhteys myös talous- ja työllisyyskehitykseen. Onnistunut perhepolitiik-

ka on kestävää talouspolitiikkaa.

Me naiset kasvamme naisiksi toistemme kera. Siskoa tukemalla saamme 

naisten monipuolisia kykyjä yhä enemmän käyttöön. Ei siis vähätellä, vaan 

kannustetaan. Pyritään tavoitteiden toteutumiseen yhdessä.

Tehdään näkymätöntä näkyväksi, kannustetaan toisiamme varjosta vai-

kuttajiksi! 

Iloisena ja ylpeänä hienosta naisliikkeestä

Elsi Katainen
Keskustan kansanedustaja, 

Keskustanaisten puheenjohtaja

Tuleva Keskustanaisten puheenjoh-

taja Elsi Katainen vastaanotti jo yh-

den viestikapulan Mirja Ryynäseltä 

Keskustanaisten kokouksessa 

Kuopiossa 2003. Kansanedustajana, 

europarlamentaarikkona ja naisjärjes-

tön riveissä Mirja Ryynäsen sydäntä 

lähellä on ollut etenkin naisten ja tyt-

töjen demokratiakasvatus kehitty-vis-

sä maissa. Kuva: Eino Tukiainen
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Keskustanaiset  
tasa-arvovaikuttajina

E
nsimmäisissä eduskuntavaaleissa vuonna 1907 Suomen parlament-

tiin valittiin Maalaisliiton* yhdeksästä kansanedustajasta ainoana 

naisena Hilma Räsänen Viipurin läänin itäisestä vaalipiiristä. Noissa 

vaaleissa valitut 19 naista ovat maailmanhistorian ensimmäiset suo-

rilla vaaleilla valitut naisedustajat. He ovat luoneet meille esimerkin 

ja polun jota kulkea.

Naisten yhteistyö yli puoluerajojen
Merkittävin askel tasa-arvotyössä saavutettiin kun tasa-arvolaki tuli Suomessa 

voimaan vuonna 1987. Lailla haluttiin estää sukupuoleen perustuva syrjintä 

sekä edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Erityisesti lailla pyrittiin 

parantamaan naisten asemaa työelämässä. Samana vuonna perustettiin myös 

tasa-arvovaltuutetun toimisto.

Ensimmäinen tasa-arvovaltuutettu Paavo Nikula joutui ottamaan kantaa 

esimerkiksi siihen, riittääkö julkisissa elimissä yksi naisedustaja, niin kuin  

useimmiten oli. Nykyään ongelmana on naisten vähäinen edustus työmark-

* Kielitoimiston suositus on kirjoittaa puolueiden nimet pienellä alkukirjaimella. 
Tässä julkaisussa ne on kuitenkin kirjoitettu isolla alkukirjaimella.

Hän, joka ei mennyttä tunne,  
ei pysty uuttakaan kestävästi rakentamaan.  

– Sananlasku Sirkka-Liisa Anttila
Keskustan kansanedustaja,
Keskustanaisten puheen-
johtaja 1994–2003.

Täydellinen tasa-arvo kirjattiin jo pe-

rustamisvaiheessa Keskustanaisten ta-

voitteeksi. Tärkeästä aiheesta keskus-

teltiin myös Kulttuuripäivillä Espoon 

Westendissä maaliskuussa 1958. 
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kinajärjestöjen johdossa. Se näkyy muun muassa siinä, että työmarkkinaso-

pimuksissa palkkatasa-arvoa edistetään heikosti.

Tasa-arvolain muutoksen eduskuntakäsittelyssä tehtiin historiaa 1990- 

luvun alussa. Yli puoluerajojen tapahtuneella lobbauksella naiset saivat edus-

kunnan käsittelyssä tasa-arvolakiin kiintiöpykälän, jonka mukaan eri toimi-

elinten luottamustehtäviin tulee valita kumpaakin sukupuolta vähintään 40 

prosenttia. Tämä koskee kuntien ja valtion toimielimiä eduskuntaa lukuun 

ottamatta. Me pohjoismaiset naiset olemme etuoikeutettuja, kun olemme tie-

dostaneet naisjärjestöaktiivien ja naispoliitikkojen yhteistyön tärkeyden. Tällä 

soluttautumisteorialla olemme kyenneet edistämään naisille tärkeitä asioita, 

kun ministerit ja kansanedustajat ovat niitä vieneet päätöksiksi.

Suomessa ja Pohjoismaissa on naisjärjestöjen kesken vahva yhteistyön 

perinne. Yli kaikkien puoluerajojen naiset tekevät yhteistyötä, koska on 

ollut helppo löytää yhteiset tavoitteet. Tavoitteiden toteutuksessa saattaa 

kuitenkin olla eroja. Sen sijaan eurooppalaiset sisaremme European Women 

Lobbyssa eivät saa osallistua politiikan tekemiseen, vaan lobbarit ja poliitikot 

ovat siellä kaksi eri ryhmää.

Tasa-arvo työmarkkinapöydissä
Kautta historian on Suomessa uskottu sopimiseen erityisesti sosiaali-, vero-, 

koulutus-, eläke- ja elinkeinolainsäädännön kysymyksissä. Sopimisella on 

myös vahvistettu yhteiskunnallista vakautta.

Niin kutsutun kolmikantamallin kääntöpuolena on kuitenkin ollut sama-

palkkaisuuden tavoitteista jääminen. Ongelmallista esimerkiksi on, että työ-

markkinajärjestöt jakavat samapalkkaisuuden edistämiseen tarkoitetut rahat 

kaikille tasaerinä.

Samapalkkaisuuden vaatimukset eivät myöskään ole korjanneet mata - 

la palkka-alojen ostovoimaa. Esimerkiksi kaupan alalla ei toteudu työ lain-

Kajaanissa kesäkuussa 2001 Sirkka-

Liisa Anttila ja Marjatta Väänänen, 

joka on osallistunut Keskustanaisten 

toimintaan seitsemällä vuosikymme-

nellä. Puheenjohtajana Väänänen toi-

mi 1971–1985. Kuva: Maria Seppälä
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Tasa-arvo puolueessa
Keskustassa kannatetaan sukupuolten tasa-arvoa hyvin vahvasti. Kuitenkaan 

julkisessa profiilissa eivät näy riittävästi tärkeät samapalkkaisuuden edistä-

minen ja perhe- ja työelämän parempi yhteensovittaminen. Meidän naisten 

pitää myös itse aktivoitua puoluetoiminnan kaikilla tasoilla saadaksemme 

sukupuolten väliset tasa-arvoa edistävät tavoitteet näkyviksi käytännön po-

liittisessa toiminnassamme.

Naisten vaikutuskanavat puolueessa
Olen saanut toimia Keskustanaisten puheenjohtajana yhdeksän vuotta. Sinä 

aikana opin paljon keskustalaisilta naisilta. Näin konkreettisesti senkin, että 

me Keskustanaiset emme edelleenkään pysty samaan mihin miehet keskinäi-

sessä solidaarisuudessa. Siksi korostan meidän naisten keskinäisen yhteistyön 

ja toistemme tukemisen tärkeyttä. Onko meillä sisään rakennettuna keskinäi-

nen kateus? Miksi me naiset emme kykene luontaisesti tukemaan toisiamme? 

Yhteisiin tavoitteisiin pääsemme vain vahvalla keskinäisellä sitoutumisella.

Samalla korostan meidän naisten vahvan itsetunnon tärkeyttä. Usein vähät-

telemme itseämme, meidän on päästävä pois. Me olemme erittäin koulutettuja, 

osaavia ja vahvoja naisia, kunhan emme pidä kynttiläämme vakan alla.

Ihmisen asialla heikompia puolustaen
Olen itse lähtenyt politiikkaan huolehtimaan heikommistamme, niin ihmisistä 

kuin alueistakin. Yli 30 vuotta kestäneen parlamentaarisen urani tärkeimpiä 

opetuksia onkin ollut keskinäisen luottamuksen rakentaminen sekä yhteis-

työn tekeminen toinen toistamme kunnioittaen. Politiikka on ennen muuta 

yhteistyön voimaan perustuvaa, kansalaisten luottamuksen varassa tehtävää, 

erittäin arvokasta työtä. Se on joukkuepeliä, jossa jokaisella pelaajalla on oma 

rooli mutta myös oma vastuu pelin sujumisesta. n

säädännön keskeinen periaate, jolla suojeltaisiin heikoimmassa asemassa 

olevaa työntekijää. Laki ei takaa sitä, että työtä teetettäisiin kokoaikaisin 

tunnein edes silloin, kun se olisi mahdollista. Työmarkkinajärjestöjen tehtävä 

olisikin puuttua jämäkästi näihin epäkohtiin.

Naiset ihmisten ja alueiden tasa-arvon puolesta
Keskustan naiset ajoivat vuosia pienten lasten kotihoidon tukea mahdollis-

taakseen perheille todellisen valinnanmahdollisuuden eri hoitomuotojen välillä. 

Pienten lasten kotihoidontuki toteutui 1980-luvulla keskustalaisen ministerin 

Eeva Kuuskosken valmistelusta. Maaseudun naisten ja perheenäitien aseman 

parantaminen oli keskeinen tavoitteemme.

Maatalouden eläkejärjestelmätkin tulivat voimaan vasta 1970-luvulla ja ne 

oli aluksi laadittu isäntien eläke-etujen turvaamiseksi. Teimme vuosia työtä 

MYEL-eläkejärjestelmän muuttamiseksi tasa-arvoisemmaksi varmistamaan 

molempien yrittäjien tasapuolista eläketurvaa.

Kotityötä tehneiden naisten vähimmäiseläkeuudistuksen eteen tehtiin 

kovasti töitä. Takuueläke oli seuraava uudistus, ja se valmisteltiin kes kus-

taministeri Liisa Hyssälän johdolla 2008. Keskusta on aina puolustanut hei-

kompia, koska vahvat pärjäävät muutekin.

Ihmisten ja alueiden tasa-arvoa toteuttavia merkittäviä uudistuksia oli-

vat peruskoulujärjestelmän ja myös kansanterveyslain luominen 1970-luvun 

alussa. Presidentti Urho Kekkosen vahvasti ajama yliopistojen hajasijoitta-

minen puolestaan on ollut laajan maaseutumaisen Suomen menestymisen 

yksi tärkeimpiä kivijalkoja.

Eeva Kuuskoski toimi sosiaa-

li- ja terveysministerinä 1983–

87 ja 1991–92. Hän on toteut-

tanut monia Keskustanaisten 

kokouk sissa pureksittuja  

linjauksia.



1313

Perhepolitiikan paluu?

P
erhettä arvostetaan. “Perheiden pärjäämisestä kasvaa onnellinen 

Suomi”, kiteyttää Keskustan vuoden takainen perheohjelma. Sen 

mukaan “lasten ja perheiden hyvinvoinnin tavoitteiden tulee vai-

kuttaa kaikkeen yhteiskuntapolitiikkaan. Kaikkea ei voi ratkaista 

talouden kilpailukyvyn ehdoilla”.

Ylevästi sanottu, mutta onko lupauksille katetta? Löytyykö 

perhepolitiikalle sijaa Keskustan politiikan valtavirrasta? Jääkö lasten ja per-

heiden hyvinvointi vain naisten asiaksi? Riittääkö lasten hoitoratkaisujen 

valinnanvapauden, eli pienten lasten kotihoidontuen puolustaminen, pitämään 

Keskustan “perhepuolueena”?

Sotien jälkeisen ajan perheinnovaatiot
Maalaisliitto-Keskustan historiassa perhepolitiikka ei ole aina ollut vain nais-

ten asia. Sotien jälkeisen sosiaalipolitiikan suurvaikuttaja oli puolueen puheen-

johtaja V.J. Sukselainen. Hänen ja kollegojensa ansiosta juhlimme vieläkin 

vientituotteina äitiyspakkausta, neuvoloita, lapsilisiä ja ilmaista kouluruokaa.

Päättäjät halusivat sotien jälkeen lapsille parempaa. Väestöpolitiikka ja hy-

vinvointivaltion rakentaminen kietoutuivat yhteen. Poliitikot halusivat vähen-

tää lapsikuolleisuutta, lisätä syntyvyyttä ja kohentaa etenkin monilapsisten 

perheiden asemaa. Siinä he myös onnistuivat. 

Menestys on kantanut pitkälle: edelleenkin Suomi on maailman parhaita 

maita olla äiti.

Suomi on edelleenkin maailman parhai-

ta maita olla äiti. Keskustanaiset pää-

sivät äitienpäivää muistuttavan juhla-

van kahvipöydän ääreen vuoden 1961 

Kulttuuripäivillä. Kuva: Pekka Kyytinen

Maria Kaisa Aula
Väestöliiton puheenjohtaja, 

Keskustan varapuheenjohtaja 
1994–2002
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tuksen rajat ylittävässä muutosohjelmassa luodaan myös lapsen ihmisoikeuk-

sia ja osallisuutta vahvistavaa toimintakulttuuria päätöksentekoon.

Perheellistymisen epätasa-arvo
Suomi on kuulunut näihin päiviin asti Euroopan korkean syntyvyyden maihin. 

Olen itsekin pitänyt puheita siitä, miten tasa-arvoisissa ja naisten työssäkäyn-

nin mahdollistavissa Pohjoismaissa vauvoja syntyy enemmän kuin Etelä-Euroo-

passa. Enää ei voi juhlapuheissa ylpistellä. Syntyvyys on alentunut jo neljänä 

vuonna peräjälkeen. Suomessa syntyi viime vuonna enää noin 55 000 lasta.

Väestöliiton perhebarometri kertoo, että syntyvyyden lisäksi on alentu-

nut myös nuorten toivoma lapsiluku. Ensimmäisen lapsen hankintaa lykä-

tään entistä pidemmälle, usein yli 30 ikävuoden. Syynä on puute sopivasta 

kumppanista, oman vapaan elämäntyylin menettämisen pelko sekä työmark-

kinoiden epävarmuus. 

Samaan aikaan ennätyksellisen moni eli 15 prosenttia nuorista ilmoittaa, 

ettei halua lapsia lainkaan. Ensisynnyttäjien keski-iän kohoamisen myötä 

myös tahattomasti lapsettomien määrä on lisääntynyt.

Väestön kasvu tai korkea syntyvyys eivät ole itseisarvoja. Huolta herättää 

kuitenkin se, heijasteleeko muutos syntyvyydessä uudenlaista epätasa-arvoa. 

Päättäjien olisi aika kiinnostua siitä, mitä 25–35-vuotiaiden arjessa ja elämän-

valinnoissa on tapahtumassa. Mitä nuorten valinnat kertovat luot tamuksesta 

tulevaisuuteen ja Suomeen?

Hyvin koulutetut ja työmarkkinoilla pärjäävät suunnittelevat perheel-

listymistä ja lapsentekoa. Huono työmarkkina-asema tai työttömyyden 

uhka voivat saada nuoret aikuiset sen sijaan lykkäämään lastenhankintaa 

tai luopumaan vanhemmaksi tulosta kokonaan. Tyytymättömimpiä perhe-

etuuksien tasoon ovat pieni- ja keskituloiset perheet sekä työttömät vastaajat. 

Etenkin 1960- ja -70-luvuilla monet naiset innostuivat lähtemään mukaan 

Keskustan toimintaan nimenomaan lasten ja perhepolitiikan asialle. Naiset 

pitivät politiikan asialistalla arkisia ja ihmisläheisiä teemoja sekä kotona teh-

tävän työn arvostamista. 

1980-lukua on usein luonnehdittu perhepolitiikan kulta-ajaksi. Keskusta-

naisten “äidinpalkka”-tavoite toteutui pienten lasten kotihoidon tuen muodos-

sa. Se kytkeytyi tiiviisti kunnallisen päivähoidon laajenemiseen. Perheiden 

toimeentulon tukena olivat sekä lapsilisät että verovähennykset. Vanhempain-

vapaita kehitettiin. Perheet saivat kotiapua arjen kriiseissä.

Leikataanko ja kuinka paljon?
1990-luvun taloudellisen laman jälkeinen aika on ollut perhepolitiikan puo-

lustustaistelua. Leikataanko ja kuinka paljon -punnintaan on joutunut lähes 

jokainen perhe-etuus ja palvelu.

Joka kymmenes lapsi elää köyhässä perheessä. Lapsiköyhyys keskit-

tyy yksinhuoltajien, alle kolmivuotiaiden sekä monilapsisiin perheisiin. 

Lapsilisien reaaliarvo on laskenut 1990-luvun puolivälistä noin 30 euroa. 

Lapsiperheiden kotipalvelun saatavuus on romahtanut. Lastensuojelussa 

huostaanotot ovat lisääntyneet ehkäisevien palveluiden ja varhaisen tuen 

heikennyttyä. Palvelujärjestelmä on hajanainen eikä onnistu räätälöimään 

tukea lasten ja perheiden tarpeisiin.

Sipilän hallitus ei ole pystynyt korjaamaan perhe-etuuksien alamäkeä. Hal-

lituksen kärkihankkeessa haetaan kuitenkin suunnanmuutosta lasten ja per-

heiden palveluiden kokonaisuuteen. Kuntia, järjestöjä ja seurakuntia kootaan 

kumppaneiksi tukemaan vanhemmuutta, kotikasvatusta ja parisuhteita, lasten 

ja vanhempien hyvää vuorovaikutusta sekä koulua ja varhaiskasvatusta lasten 

hyvinvoinnin tukena. Sosiaali- ja terveyspalveluiden, koulun ja varhaiskasva-

Pitkäaikainen kansanedus-

taja ja ministeri Katri-Helena 

Eskelinen (1925–2014) tunnet-

tiin myös Keskustanaisten ri-

veissä etenkin lasten kotihoi-

don ja sen tukemisen vahvana 

kannattajana. 
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Naiset yritysmaailman johdossa

P
erhetaustallani on ollut merkittävä vaikutus elämääni ja arvo-

maailmaani. Isoisäni Otto Berner oli kotoisin pienestä kylästä 

Sveitsin Alppien juurelta. Hän ei saanut nauttia koulutuksesta, 

vaan oli nuoresta iästä lähtien vastuussa elannostaan ja perheen 

tukemisesta rahallisesti. Hänellä oli vankka käsitys oikeasta ja 

väärästä. Se mikä häneltä puuttui tiedossa ja sivistyksessä, kom-

pensoitui sillä, että hän luotti voimakkaasti intuitioonsa, vahvaan vaistoonsa.

Isoisälläni oli neljä lasta, kaksi tytärtä ja kaksi poikaa. Hänelle oli jo 50-lu-

vulla selvää, että tyttärien tulisi saada hyvä koulutus, jotta he voisivat olla 

itsenäisiä ja turvata oman toimeentulonsa – kunhan kävivät kotitalouskoulun. 

Poikien hän odotti hoitavan vastaavat velvoitteensa käymällä armeijan.

Itse sain kasvaa perheen vanhimpana lapsena ja ainoana tyttärenä kolmen 

veljeni kanssa. Vaikkakin sveitsiläinen kulttuuri on hyvin patriarkaalinen, odo-

tettiin minulta hyvää suoritusta koulussa, esimerkillistä vastuunkantoa sekä 

selkeää oikean ja väärän tunnistamista. Oma arvomaailmani on rakentunut 

tältä pohjalta, ja olen oppinut toimimaan sanojeni mukaisesti.

Tultuani perheyritykseemme töihin oli alun alkaen selvää, että minulla olisi 

kaikki mahdollisuudet yrityksen johtoon, kunhan vain hoitaisin vastuuni ja 

tehtäväni hyvin. Minun tuli olla rohkea päätöksentekijä, joka kuuntelee muita, 

mutta vastaa kuitenkin lopulta suunnan valinnasta.

Anne Berner
Liikenne- ja viestintäministeri

Talouden ja työmarkkinoiden kehityssuunta ei ole sekään nuorten aikuisten 

kannalta suotuisa. Pitkään jatkunut taantuma uhkaa katkaista sukupolvesta toi-

seen jatkuneen elintason kasvun, Suomen Pankin tutkijat kiteyttivät äskettäin.

Lapsi- ja perhepolitiikalle on tilausta
Perhepolitiikka ei ole viime vuosikymmeninä ollut muodissa. Useammin 

puhutaan lapsi- ja tasa-arvopolitiikasta. Hyvä perhepolitiikka tukeekin sekä 

lasten, äitien että isien hyvää elämää. Perhe-elämä on tiimityötä, jossa äidin 

ja isän vastuulla on toimia lapsen parhaaksi.

Onko perhepolitiikka vanhanaikaista? On, jos sen nimissä peräänkuulute-

taan tietynlaista perhekäsitystä tai ainoaa oikeaa tapaa olla äiti tai isä. 

Keskustan perheohjelma tunnistaa hyvin perheiden monimuotoisuuden. 

Avioliitot, avoliitot, eroperheet, uusperheet, yksinhuoltajat, sijaisperheet, 

adoptioperheet, sateenkaariperheet ja maahanmuuttajat kuuluvat tämän 

päivän perheiden kirjoon. Perheiden erilaisuus on uutta tavallisuutta.

Keskustan vaalima pienten lasten kotihoidontuki on säilynyt suomalaisen 

perhepolitiikan tukipilarina siksi, että sillä on kansalaisten kannatus. Uusia 

innovaatiota kuitenkin tarvitaan vanhojen täydennykseksi, mikäli Suomesta 

halutaan lapsi- ja perheystävällinen yhteiskunta. n

Kampanjajuliste, eduskuntavaa-

lit 1948.
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Nuorena yrittäjänä en kohdannut työelämässäni lasikattoja enkä tunnis-

tanut eroa naisten ja miesten välillä. Isoisäni viitoittama tie ja isäni antama 

voimakas tuki antoivat luottamusta omaan työhöni ja elämääni.

Tultuani huomattavasti myöhemmin Perheyritysten liiton puheenjohtajaksi 

havahduin siihen, että sukupolvenvaihdokset yrityksissä toteutuvat harvoin 

vielä silloin, kun tuleva sukupolvi on nuori. Huomasin myös, että tyttäret ei-

vät pidä siirtymistään perheyritysten johtoon monestikaan itsestään selvänä. 

Vielä harvemmin naisyrittäjä perustaa uuden yrityksen ryhtyäkseen työnan-

tajaksi. Useammin naisyrittäjät ovat yksinyrittäjiä. Lisäksi on mainittava, että 

palkkatasa-arvo nais- ja miesyrittäjien välillä ei toteudu.

Usein elinkeinoelämä on yhteiskunnallista kehitystä edellä. Omistajuus, tai-

tava johtajuus ja kyky selviytyä taloudellisen kilpailun olosuhteissa edellyttävät 

jatkuvaa kehittämistä, edelläkävijyyttä sekä visionäärisiä ratkaisuja. Sen myötä 

yhteiskunta on joutunut haastamaan elinkeinoelämää ja työelämää huomioi-

maan moniarvoisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. On hienoa, että naiset 

ovat Suomessa löytäneet kutsumuksen yhteis kunnallisiin tehtäviin, politiikkaan 

ja vapaaehtoissektorin kehittämiseen useamman vuosikymmenen ajan.

Yhteiskunnan rakenteet ovat murroksessa. Yksilön henkilökohtaiset tar-

peet ovat entistä enemmän etusijalla ja työn merkityksellisyyden painoar-

vo kasvaa. Samalla perheen määritelmä muuttuu. Tasapaino työ- ja perhe-

elämän välillä hakee uusia muotoja myös muun muassa digitalisaation ja 

etätyön edistymisen myötä.

Työelämään vaikuttavat nopeasti etenevät maailmanlaajuiset trendit. 

Teknologian kehitys on mahdollistanut uskomattoman nopean tuottavuuden 

kasvun, joka on entistä enemmän painottunut digitalisaation etenemiseen. 

Tämän kehityksen myötä tieto on laajemmin saatavilla ja sovellettavissa. 

Tapa tehdä töitä muuttuu jatkuvasti, ja etenkin naisten perinteisesti hallit-

semat palvelualat, kuten koulutus ja terveydenhuolto, ovat suuren muutoksen 

Anne Bernerin sveitsiläinen isoisä vaa-

ti 1950-luvulla, että tyttärien tuli saada 

hyvä koulutus. Suomalaista koulutus-

ta ja sivistyneistöä Keskustanaisten 

Kulttuuripäivillä vuonna 1952 edus-

tivat keskusteluun uppoutuneet rou-

va Sylvi Kekkonen, tuolloin pääminis-

terin puoliso, ja tohtorinna Koskikallio. 

Taaemmassa pöydässä keskustelevat 

rouva Mustala, kansanedustaja Vieno 

Simonen ja selin maisteri Kaarina 

Virolainen. Kuva: Fennia Kuva




