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Mikä on “mies”?
•
•
•

•
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1) Noin puolet ihmisistä määritellään syntymässä miehiksi (erottuva penis ja
kivekset)
2) Noin puolet väestöstä määrittelee itsensä miehiksi
3) Miehiä ovat henkilöt, jotka julkisessa toiminnassa tunnistetaan miehiksi ja
joiden käyttäytymiseen ja sosiaaliseen asemaan ”miehenä oleminen” vaikuttaa
(Hearn, 2014)
Mieskeskustelun keskeiset ongelmat:
• Miesten yhteiskunnalliseen valtaan kohdistuva kritiikki ja miehiin kohdistuvat
negatiiviset ajatukset sotkeutuvat keskenään: miehet nähdään ongelmana
• Puhe ”suomalaisesta miehestä” ja ”miesten ongelmista” koskee lähinnä
valkoisen ja heteroseksuaalisen suomalaisen miehen elämää
• Miehen käyttäytyminen palautetaan väkisin joko vain ”miehen biologiaan” tai
vain ”sosiaaliseen konstruktionismiin”
• Keskustelussa oletetaan, että miehet ”nyt vain sattuvat olemaan” jonkinlaisia;
miehissä tai maskuliinisuudessa ei tunnisteta muutoksen mahdollisuutta
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Kriittinen miestutkimus
•

Miesten tunnistamista miehiksi (Hearn & Collinson 1994)

•

Arto Jokisen (1964 - 2016) mukaan kriittiseen miestutkimukseen ja
mieskeskusteluun kuuluu
• miesvallan vastustaminen ja patriarkaalisten hierarkioiden purkaminen
• maskuliinisten väkivaltainstituutioiden purkaminen
• seksuaalisuuden ihmistä kunnioittavampi määrittely ja käytäntö
• läheisen ja läsnä olevan vanhemmuuden korostaminen
• myönteinen machoilu eli miehisyyden positiivisten puolien korostaminen

•

Ei mieskritiikkiä, vaan kaikkia ihmisiä sukupuolesta riippumatta kahlitsevien
käytänteiden purkamista
Emansipatorinen miehuus: suomalaismiehet korostuneet itsemurhia, rikoksia,
alkoholismia ja asunnottomuutta mittaavissa tilastoissa

•
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Miehen kurjuutta glorifioidaan

Kuva poistettu.
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Miesten itsetuhoisille elintavoille naureskellaan

Kuva poistettu.
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Mitä tiedetään?
•

Tilastollisesti tarkasteltuna miesten ruumiit ovat biologisesti hauraampia kuin
naisten: miesten kuolleisuus on ympäri maailmaa kaikissa ikävaiheissa
suurempaa kuin naisten (Zarulli ym. 2018)
• Miesten elinajanodote on kaikkialla tutkituissa länsimaissa huomattavasti
naisia alhaisempi

•

Miehet kuvailevat ”ideologista dilemmaa” terveyspalveluiden käytön ja miehiin
kohdistuvien odotusten välillä (Pietilä 2008)
• Miehet arvostavat terveyteen liittyviä palveluita “järkevyyden” ja “toimivuuden”
näkökulmasta (Ojala ym. 2016)

•

Historiallisesti miesten puhetta ja tunteiden ilmaisua on rajoitettu huomattavasti
naisia enemmän erityisesti Pohjoismaissa (Jóhannsdóttir & Gíslason 2018;
Jokinen 2000; Siltala 1994)
• Yhtäältä miehet ihannoivat vaikenemista; toisaalta pojat kasvatetaan
vaikenemaan
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Mitä tästä seuraa?
•
•
•
•

•
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Miehillä kuvataan naisia suurempaa kielteisyyttä hakea ulkopuolista apua
henkilökohtaisiin ongelmiinsa
Miehet arvioivat kysyttäessä toimintakykynsä yläkanttiin
Miehet kokevat vaikeuksia kuvata tunteitaan: tällaista toimintaa ei koeta
palkitsevana ja sen hyötyjä on vaikea tunnistaa
Päihteiden käyttö ei pelkästään alenna miesten työ- ja toimintakykyä, vaan toimii
etenkin käytön alkuvaiheessa eräänlaisena itsehoitona: tunteen ilmaisun
poissulkeminen ei tarkoita tunne-elämän poissaoloa, vaan naisista poikkeavaa
henkisen itsesäätelyn keinojen repertuaaria

Miesten motivoimisessa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien palveluiden äärelle
korostuu järkevyys: toiminnalle tulee osoittaa päämäärä, joka niveltyy kunkin
kohderyhmän maailmankuvaan (työllistyminen, jaksaminen, parempi
elämänhallinta); ei pelkkä abstrakti ”avun hakeminen” tai ”keskustelu”

WeAll

Mitä tästä ei seuraa?
•

”Miehen kurjuus” ei ole yksistään yksilöpsykologinen tai miesten olemuksellinen
ominaisuus, vaan sosiaalisesti rakennettu: on olemassa näyttöä siitä, että miehen
kurjuutta glorifioivat ”maskuliinisuuden myytit” (Jokinen 2000; Reeser 2010) ovat
osittain purkautuneet länsimaissa.
• Tilalle ovat astuneet osallistuva isyys (Eerola 2015),
• julkinen keskustelu miehiin kohdistuvien rooliodotusten uudistamisesta
(Hyvönen 2017) ja
• sukupuolten tasa-arvon kannattamisen sulautuminen osaksi käsitystä
kunnollisesta miehestä (Bridges & Pascoe 2014; Jóhannsdóttir & Gíslason
2018)

•

Riskinä kuitenkin ylioptimismi: miehiä koskevassa tutkimuksessa ja
mieskeskustelussa tehdään usein yleistyksiä: kaikkia miehiä edustamaan valitaan
kontekstista riippuen joko (työväenluokkainen, kouluttamaton, huonosti
yhteistyöhön motivoituva) ”ongelmamies” tai korostetun menestyvä ja
avarakatseinen ylemmän keskiluokan mies (Hearn 2014)
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Julkisen mieskeskustelun ja hyväksyttynä pidettyjen
miehenä olemisen tapojen muutosten vaikutukset
miehiin
•

Pääosin emansipoivia: miehet kaikissa yhteiskuntaluokissa kokevat keskustelun
vaikuttavan omiin toimintamahdollisuuksiin ja omaan hyvinvointiin myönteisesti
• ”Miehenä olemisen vapautuminen” ei siten noudata tulo- tai luokkarajoja
• Näkyy silti voimakkaimmin niissä miesryhmissä, joilla on eniten koettua
toimintakykyä ja voimavaroja, mihin liittyy keskeisesti vakaa tulotaso ja
korkea koulutus

•

Törmää toisaalta myös konservatiivisiin äänenpainoihin ja antaa niille uutta
pontta: uhkakuvina miesten ”pehmeneminen” ja perinteiseksi mielletyn miehenä
olemisen kuristava kontrolli
• ”Miehen kunnia” on myös itsessään arvokas itsetuntoa rakentava asia, vaikka
sen vaikutukset saattavatkin vaikeuttaa miesten auttamista
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”Mieserityisyys” vaikuttavuuden arvioinnissa
•

Historiallisesti miehenä olemiseen liittyvät sosiaaliset odotukset liittyvät
vastuullisuuteen (leivän tuominen pöytään, maanpuolustus)
• Yleisesti hyväksytyissä miehenä olemisen tavoissa tapahtunut muutos ei ole
muuttanut tätä asiaa; sen sijaan vastuun kenttä on laajentunut esim. kohti
osallistuvaa isyyttä
• Vaikuttavuuden ja oman kyvykkyyden arvioinnissa voisi auttaa miehiä
pohtimaan sitä, kuinka he kokevat onnistuvansa näissä rooleissa – ei
velvollisuuksilla syyllistäen vaan onnistumisen elämyksiä hakien

•

Usein konkretia on abstraktioita parempi; on parempi tarjota vastauksia kuin
herättää kysymyksiä
• Miksi tätä kysytään?
• Mihin tämän asian mittaaminen liittyy?
• Ketkä kaikki hyötyvät siitä, että vastaan tähän kysymykseen?
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”Mieserityisyys” vaikuttavuuden arvioinnissa
•

Kasvokkain tapahtuvassa tiedonkeruussa haastattelijan sukupuolella ja
sosiaalisella asemalla suhteessa haastateltavaan on väliä
• Edeltävän tutkimustiedon valossa miesten tapa vastata muuttuu merkittävästi
vastapuolen henkilökohtaisten ominaisuuksien mukana ja osin peilaa
vastapuolen käytöstä (Bridges 2013; Flood 2013)

•

Haastattelijaa ei tietenkään aina voida valita, eikä esim. haastateltavan sukupuoli
vaikuta yhdensuuntaisesti siten, että esim. mies sopisi tehtävään aina
”paremmin” kuin nainen: hankitun tiedon arvo riippuu kontekstista

•

Sen sijaan haastattelija voi pyrkiä aktiivisesti tunnistamaan miehenä olemiseen
liittyviä kommunikoinnin vakiintuneita tapoja, kuten huumoria, läskiksi vetämistä,
oman pärjäämisen liioittelua ja kovaa kielenkäyttöä
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KIITOS!
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