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Tutkimus tarkastelee sukupuolten tasa-arvosta ja erityisesti naisten ja miesten poliittisesta edustuk-
sesta käytyjä keskusteluja Ranskassa ja Suomessa 1990–2000-luvulla. Työssä kysytään, miten
sukupuolten tasa-arvo tuotettiin poliittisena ongelmana ja miten tasa-arvon puolesta argumentoin-
tiin. Analyysin kohteena ovat Ranskan parlamentin alahuoneen keskustelu vuonna 2000 tasa-arvon
edistämisestä vaalien ehdokasasettelussa sekä kiintiöistä käyty eduskuntakeskustelu Suomessa
vuosina 1994–95. Molemmat keskustelut päättyivät lainmuutoksiin, joissa määriteltiin tarkat mää-
rälliset rajat sukupuolten edustukselle joko vaalien ehdokasasettelussa tai valtion ja kuntien valmis-
televissa elimissä. Itse parlamenttikeskustelujen analyysin lisäksi työssä tarkastellaan lakeihin
johtaneita poliittisia prosesseja ja parlamenttien ulkopuolella käytyjä tasa-arvokeskusteluja 1980–
90-luvulla.

Tutkimus analysoi sukupuolten tasa-arvosta käytyjä keskusteluja ja poliittisia prosesseja paitsi tasa-
arvoa, myös politiikkaa ja kansalaisuutta koskevien kamppailujen ja muutosten areenoina. Vertaile-
va tutkimusote antaa mahdollisuuden arvioida, miten tasa-arvoa koskevaa muutosta on mahdollista
viedä eteenpäin eri konteksteissa ja mitä välineitä tasa-arvon politisoimiseen on tarjolla. Tasa-
arvopuhetta tarkastellaan poliittisena toimintana, ja erityistä huomiota kiinnitetään tulkintakehysten
ja kysymyksenasettelujen vaihtoehtoja rajaavaan voimaan. Aineistoa lähestytään kolmen kysymyk-
sen kautta: minkälaisena ongelmana tasa-arvo rakennettiin, miten keskusteluissa määriteltiin toimi-
juutta ja miten poliittisen yhteisön rajoja piirrettiin. Huomion kohteena ovat sekä yhteisymmärryk-
sen rakentaminen että tasa-arvoa koskevat konfliktit.

Molemmissa maissa sukupuolten tasa-arvon edistäminen määriteltiin kansallisena projektina, josta
hyötyi koko poliittinen järjestelmä. Ranskassa tasa-arvo oli olennainen osa ranskalaisen demokrati-
an kehittämistä, Suomessa tasa-arvo nähtiin puolestaan keinona saada molempien sukupuolten
asiantuntemus yhteiskunnan käyttöön. Näihin näkökulmiin liittyi kiinteästi tasa-arvon tavoittelu
naisten ja miesten välisellä yhteistyöllä sekä tasa-arvon pikaista toteutumista korostava ajallisuuden
ulottuvuus. Tällainen tasa-arvopuhe määritteli tasa-arvon välineeksi laajempien kansallisten tavoit-
teiden toteuttamisessa ja antoi vain vähän tilaa käsitellä vallan ja vastuun kysymyksiä.

Tasa-arvopolitiikan kansainvälistyminen sekä tasa-arvokeskustelujen konfliktit problematisoivat
kuitenkin näkemyksen tarkkarajaisesta "ranskalaisesta" ja "suomalaisesta" tasa-arvosta. Keskuste-
lussa tuotettiin moninaisia tulkintoja sukupuolen merkityksestä politiikassa sekä naisista poliittisina
toimijoina. Tätä kautta keskustelun kohteeksi nousivat itse poliittisen järjestelmän pelisäännöt ja
se, mitä ranskalaisella republikanismilla tai suomalaisella, asiantuntemukseen perustuvalla politii-
kalla tarkoitettiin. Kummankin maan tasa-arvoa koskevia muutoksen mahdollisuuksia rajasi niiden
asettuminen 1990-luvun keskusteluun valtion ja kansalaisuuden määrittelytavoista. Samalla tasa-
arvosäännökset ja lainmuutoksia edeltäneet poliittiset prosessit olivat omalta osaltaan muokkaamas-
sa tasa-arvon, politiikan ja kansalaisuuden rajoja.

Avainsanat: sukupuolten tasa-arvo - poliittinen päätöksenteko - sukupuolikiintiöt - julkinen
keskustelu - Ranska - Suomi



Eeva Raevaara. Jämställdhet och förändringens gränser – Jämställdhet mellan kö-
nen som politiskt problem i Frankrikes parité- och Finlands könskvoteringdiskus-
sioner. Helsingfors, 2005. 318 s. (TANE-publikationer 7, Social- och hälsovårdsminis-
teriet, Delegationen för jämställdhetsärenden, ISSN 1459-0069) ISBN 952-00-1930-8.
 
Undersökningen granskar diskussioner som förts i Frankrike och Finland på 1990–2000-talet om
jämställdhet och i synnerhet om mäns och kvinnors politiska representation. Forskningens fråge-
ställning utgår från hur man skapade ett politiskt problem av jämställdhet mellan könen och hur man
argumenterade för jämställdhet. Föremål för analysen är diskussionen som fördes i franska parla-
mentets underhus år 2000 om främjande av jämställdhet vid kandidatuppställningen i valet samt den
i finska riksdagen åren 1994–1995 förda diskussionen om könskvotering. Båda diskussioner ledde
till lagändringar där man bestämde tydliga kvantitativa gränser för representation av båda könen
antingen vid uppställandet av kandidater i valen eller i beredande organ i staten och kommuner.
Förutom en analys av själva parlamentsdiskussionerna undersöks de politiska processer som ledde
till lagarna samt diskussioner om jämställdhet som fördes utanför parlamenten på 1980–90-talet.

Undersökningen granskar jämställdhetsdebatter samt politiska processer som arenor för strider och
förändringar. Dessa gäller, förutom jämställdhet, även politik och medborgarskap. Den jämförande
forskningsmetoden ger möjlighet att utvärdera hur det är möjligt att föra framåt en förändring i fråga
om jämställdhet i olika kontexter och vilka verktyg som står till förfogande när det gäller att poli-
tisera jämställdheten. Jämställdhetsdiskussionen analyseras som politisk verksamhet och särskild
vikt fästs vid hur alternativen för tolkningsramar och frågeställningar begränsas. Man närmar sig
materialet via tre frågor: hur jämställdheten problematiserades, hur aktörerna definierades i diskus-
sionerna och hur gränserna för den politiska gemenskapen drogs upp. Man beaktar både uppbygg-
nad av samförstånd och konflikter som gäller jämställdhet.

I båda länder definierades främjandet av jämställdhet mellan könen som ett nationellt projekt som
gagnade hela det politiska systemet. I Frankrike var jämställdhet en väsentlig del i utvecklingen av
den franska demokratin, medan man i Finland såg jämställdhet som ett sätt att ställa båda könens
sakkunskap i samhällets tjänst. Dessa synvinklar var nära förknippade med strävan till jämställdhet
genom samarbete mellan kvinnor och män samt en tidsmässig dimension som betonade ett snabbt
uppnående av jämställdhet. En sådan diskussion bestämde jämställdheten som ett verktyg för att
nå bredare nationella mål och lämnade endast litet utrymme till frågor om makt och ansvar. 

Internationaliseringen av jämställdhetspolitiken samt konflikterna inom jämställdhetsdebatterna
problematiserar dock synen på en entydig "fransk" och "finländsk" jämställdhet. I diskussionen
skapades mångahanda tolkningar av könets betydelse inom politiken samt om kvinnor som politiska
aktörer. Föremål för diskussionen blev därigenom spelreglerna för det självaste politiska systemet
och vad som avsågs med den franska republikanismen eller den finländska politiken som baserar
sig på sakkunskap. Möjligheterna till förändringar när det gällde jämställdhet begränsades i båda
länderna av att dessa deltog i 1990-talets diskussion om de olika sätten att definiera stat och med-
borgarskap. Samtidigt höll jämställdhetsbestämmelser och politiska processer som föregått lagän-
dringarna för sin del på att skjuta på gränserna för jämställdhet, politik och medborgarskap.

Nyckelord: jämställdhet mellan könen - politiskt beslutsfattande - könskvotering - offentlig
diskussion - Frankrike - Finland



Eeva Raevaara. Gender Equality and the Limits of Change – Gender Equality as a
Political Problem in the Debates on Parity in France and Quotas in Finland. Helsinki.
2005. 318 s. (TANE-Publications 7, Ministry for Social Affairs and Health, Council
for Gender Equality, ISSN 1459-0069) ISBN 952-00-1930-8.           

The study looks at the debates on gender equality in political decision-making in Finland and Fran-
ce in the 1990s and 2000s by analysing the argumentation for parité and quotas and the ways in
which gender equality was constructed as a political problem. The focus of the study is on the
parliamentary debates on the amendment of the electoral law in France in 2000 and the introduction
of quota regulations into the Act on Equality in Finland in 1994–1995. The debates ended in the
adoption of quota regulations in the electoral lists (France) and in the executive and preparatory
bodies at the national and the local level (Finland). Apart from the analysis of the parliamentary
debates, the study explores the political processes preceding the adoption of legislation as well as
the debates on quotas and parity in Finnish and French societies in the 1980s and 1990s.

The debates on gender equality are analysed as the sites of struggle and change with regard to the
normative boundaries of gender equality, as well as of politics and citizenship. The cross-cultural
perspective gives room to explore the ways in which gender equality and change can be imagined
in different national contexts, and which kinds of discursive resources are available for the politici-
zation of gender equality. Specific attention is paid to the discursive frames and agenda settings in
the debates and how these set the limits of the imaginable and the possible in the promotion of
gender equality.

In both Finland and France, the promotion of equality was constructed as a national project, in
which the main beneficiary was the society or the nation as a whole. In France, gender equality was
an inherent part of the promotion of French democracy; in Finland, gender equality was regarded
as a means to bring the expertise of both women and men to the benefit of the whole society. Furt-
hermore, in both countries the promotion of gender equality was based on the harmonious coopera-
tion of women and men and the temporal dimension of "nearly achieved" gender equality. In this
kind of a context, gender equality served as a means towards the wider national ends, and there was
little room to discuss the aspects of power and agency with regard to gender equality.

However, the internationalisation of equality politics, as well as the conflicting interpretations of
gender equality in the national political arenas, calls into question the existence of clearly defined
and immutable boundaries of "Finnish" and "French" gender equality. At the same time, the rules
of the game in politics, including the meaning of French republicanism and Finnish "expert orien-
ted" politics were contested. In this way, the new equality legislation and the preceding political
processes played a part in the transformation of the limits of gender equality, politics and citi-
zenship.

Keywords: gender equality - political decision-making - parity - gender quotas - public debate
- Finland - France



SISÄLLYSLUETTELO

Esipuhe ..........................................................................................................................11

Alkusanat .......................................................................................................................13

1. Johdanto....................................................................................................................17
1.1 Tutkimuksen tausta.........................................................................................17
1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma...................................................20
1.3 Ongelma, toimija, yhteisö: kysymyksiä aineistolle .........................................22
1.4 Tutkimuksen eteneminen................................................................................24

2. Kontekstualisoitua teoretisointia: Tutkimuksen teoreettiset ja metodologiset
näkökulmat ...............................................................................................................25
2.1 Miksi vertailla Ranskaa ja Suomea?...............................................................25
2.2 Sukupuolten tasa-arvo ja naisten poliittinen edustus:   

tutkimusta ja keskustelua monilla areenoilla ..................................................32
2.2.1 Miksi ja mitä naisten tulisi edustaa: argumentteja

ja luokitteluja .......................................................................................32
2.2.2 Kohti kontekstualisoitua teoretisointia: kontekstit,

muutos ja tasa-arvon ongelma..............................................................36
Käsitteiden kontekstuaalisista merkityksistä: poliittinen edustus,
intressit ja sukupuolten tasa-arvon legitimointi ...............................38
Luokittelut ja kahtiajakojen politiikka:
purkamista ja kriittistä analyysiä .....................................................40
Tasa-arvokeskustelujen normatiivisuuksista ja konflikteista...........42
Liikkuvat käsitteet: ylikansallisen ja kansallisen
vuorovaikutuksesta tasa-arvokeskusteluissa....................................44

2.3 Poliittisten ongelmien rakentaminen ja tulkinnalliset
kehykset: metodologisia näkökulmia..............................................................46
2.3.1 Diskursseista tulkinnallisten kehysten käyttöön ja seurauksiin ............47
2.3.2 Muutoksesta ja metodologisista valinnoista .........................................50
2.3.3 Tutkimuksen kontekstit ........................................................................52

Parlamenttikeskustelujen institutionaaliset
ja yhteiskunnalliset kontekstit .........................................................52
Tasa-arvopuhe poikkikulttuurisen tutkimuksen kohteena ...............54
Tutkija, matkustaminen ja tutkimuksen yleisöt ...............................57

2.4 Tutkimuksen aineisto......................................................................................58
2.4.1 Parlamenttikeskusteluista aineistona ....................................................58
2.4.2 Poliittisten prosessien analyysista ja aineistosta ...................................60
2.4.3 Tutkimuskirjallisuus, politiikka ja tutkijan valinnat .............................62



3.  Ongelmasta lainsäädännöksi: tasa-arvon nousu poliittiselle
esityslistalle Ranskassa ja Suomessa.........................................................................65
3.1 Ranska ja Suomi: ongelmasta toimintaan .......................................................68
3.2 Syrjinnän poistamisesta aktiiviseen tasa-arvoon:

kiintiöt ja tasa-arvolain uudistaminen Suomessa ............................................69
3.2.1 Muutoksen areena: tasa-arvolaki ja tasa-arvopolitiikan

kansainvälistyminen .............................................................................69
3.2.2 Tavoitteita ja toimijoita: kiintiöt ja tasa-arvolain uudistaminen ...........71

Tanen vaatimuksista komiteamietintöihin.......................................72
Valmistelusta päätöksiin: eduskunta ja kiintiö-
säännöksen hyväksyminen ..............................................................75

3.2.3 Kuka puhuu ja miten? Kiintiökeskustelun
keskeisistä rintamalinjoista...................................................................76

Kiintiöt ja suomalaisen poliittisen järjestelmän kehittäminen .........78
Neutraalista politiikasta sukupuolittuvaan naiseen:
kiintiöt ja sukupuoliero ...................................................................80
Laki ja/vai kasvatus: tasa-arvon edistämisen strategiat ...................81

3.3 Miten parité astui parlamenttiin: parité-keskustelu ja politiikan
tasa-arvo lainsäädännöllisenä kysymyksenä 1990-luvun Ranskassa...............83
3.3.1 Areenat avautuvat.................................................................................83
3.3.2 Tasa-arvon tekijät: parité-liike, puolueet

ja vaatimukset lainsäädännön muuttamiseksi.......................................87
Manifesteja ja verkostoja ................................................................87
Parité ja puoluepolitiikka................................................................89
Perustuslain muuttaminen ...............................................................93
Vaalilain uudistus............................................................................94

3.3.3 Parité-keskustelu ranskalaisessa yhteiskunnassa..................................96
Millainen ero, millainen tasa-arvo?.................................................99
Parité ja republikanismin tasa-arvo ..............................................102
Parité, naisliike ja tasa-arvon edistämisen strategiat.....................105

3.4 Johtopäätökset ..............................................................................................107
3.4.1 Mahdollisuuksien areenat...................................................................107
3.4.2 Toimijat ja verkostot ..........................................................................114

Verkostoja ja valtiofeminismiä .....................................................114
Tasa-arvo puoluepolitiikan agendalla............................................120

3.4.3 Keskustelujen kehystämisestä ja rajalinjoista.....................................122

4. "Tämä on suuri päivä demokratiallemme":
Parité ja ranskalainen parlamenttikeskustelu vaalilain uudistamisesta ...................127
4.1 "Meidän tasa-arvomme": konsensuksen rakentaminen

ranskalaisessa parlamenttipuheessa ..............................................................129
4.1.1 Näköala vuorelta: demokratian

tulkintakehys konsensuksen rakentajana ............................................131
4.1.2 Edistyvä yhteiskunta – kehittyvä ihminen ..........................................134
4.1.3 Politiikan tasa-arvosta tasa-arvoiseen yhteiskuntaan ..........................137



4.1.4 Ranskalainen demokratia vertailussa:
universaalin ja erityisen välissä ..........................................................139

4.2 Halkeamia posliinissa? Ranskalaisen
parlamenttikeskustelun murtumat ja konfliktit .............................................141
4.2.1 Parité ja republikanismin ristiriitainen perintö ..................................143

Tasavalta vaarassa: republikanismin uhan tulkintakehys ..............144
Parité uuden ja vanhan välissä: republikanismin
haasteen tulkintakehys ..................................................................146
Republikanismin moninaisesta käytöstä: universalismi ja
kulttuurinen erityisyys Ranskan merentakaisilla alueilla...............150

4.2.2 Ranskalainen demokratia: vapautta ja/vai tasa-arvoa? .......................152
Ei tasa-arvoa ilman vapautta: vapauden tulkintakehys..................152
Vapautta ja tasa-arvoa uudessa kontekstissa:
tasa-arvon käytännön tulkintakehys ..............................................155

4.3 Naiset ja miehet tasa-arvon matkassa: sukupuolittuneet
toimijat Ranskan parlamenttikeskustelussa ..................................................157
4.3.1 Rauhaa naisten ja miesten välille: kaksi tapaa

tuottaa sukupuolten välistä konsensusta .............................................158
Poissaolevat toimijat: naisten aliedustus
rakenteellisena ongelmana ............................................................158
Tasa-arvoa naisten ja miesten yhteistyöllä ....................................159
Aktiivisia naisia yhteisen hyvän puolesta:
feminismin legitimoinnista............................................................161

4.3.2 Sukupuoliero liikkeessä: erojen tuottamisen
dilemmat ja kontekstit ........................................................................162

Avoin ero ......................................................................................162
Erot ja edustuksellisuus: miten puhua eroista
republikanismin kontekstissa?.......................................................165

4.3.3 Kaksi näkökulmaa sukupuolten Ranskaan .........................................167
Päättäväiset naiset ja syrjityt miehet
vapaiden yksilöiden Ranskassa .....................................................167
Syrjityt naiset ja miehen vastuu muuttuvien
valtasuhteiden Ranskassa..............................................................169

5. Pätevää tasa-arvoa: kiintiöt ja eduskuntakeskustelu Suomessa...............................173
5.1 Hyvää tasa-arvoa – yhteistä hyvää:

konsensuksen rakentamisen välineitä ...........................................................174
5.1.1 Eduskuntakeskustelun yleiskehys:

pätevyys kansallisena yhteisymmärryksen alueena.............................175
5.1.2 Tasa-arvoa suomalaisen yhteiskunnan hyväksi ..................................177
5.1.3 Väliaikaisia välineitä, edistyvää tasa-arvoa ........................................178
5.1.4 Suomi Pohjoismaiden joukkoon: vertailua

ja yhteisön rakentamista .....................................................................180



5.2 Tasa-arvo halkeaa: kiintiökeskustelun ristiriidat ja konfliktit .......................182
5.2.1 Kaksi Suomea ....................................................................................182

Yksilöiden tasa-arvoisen Suomen tulkintakehys ...........................183
Puutteellisen tasa-arvon Suomen tulkintakehys ............................186

5.2.2 Tasa-arvon edistämisen keinoista: asenteiden
muutosta ja lakivetoista tasa-arvoa.....................................................189

Tasa-arvoa kasvatuksella ja valistuksella:
asennekasvatuksen tulkintakehys ..................................................190
Laki maailman muuttajana: lakivetoisen tasa-arvon tulkintakehys192

5.3 Tasa-arvokasvun tiellä? Sukupuolittuneet
toimijat kiintiökeskustelussa.........................................................................194
5.3.1 Molempien sukupuolten hyväksi: sukupuolirauhaa

ja kumppanuutta.................................................................................195
Feminismi suomalaisen tasa-arvomallin antiteesinä......................197

5.3.2 Sukupuolieron rakentamisen kontekstit..............................................198
Naiset suomalaisen yhteiskunnan voimavarana ............................199
Turvaa ja toimintaa naiseuden pohjalta.........................................201

5.3.3 Kaksi näkökulmaa sukupuolten Suomeen..........................................204
Pärjäävät naiset yksilöiden tasa-arvoisessa Suomessa...................204
Syrjityt naiset ja hyvät veljet puutteellisen tasa-arvon Suomessa..208
Pätevistä toimijoista pätevyyden dekonstruktioon.........................211

6. Tasa-arvon rajat ja mahdollisuudet ..........................................................................215
6.1 Ensimmäisestä ovesta sisään: valtion ja kansallisen

muuttuvat rajat tasa-arvokeskustelujen kontekstina
1980–90-luvun Ranskassa ja Suomessa .......................................................218

6.2. Toinen ovi aukeaa: parlamenttikäsittelyt parité- ja
kiintiökeskustelujen päätepisteenä................................................................222

6.3 Ikuiseen rauhaan? Sukupuolten tasa-arvo ja konsensuksen kaipuu ..............223
6.3.1 Yhdessä: tasa-arvo ja kansallisen

yhtenäisyyden rakentaminen ..............................................................223
6.3.2 Meidän ja muiden välissä: vertailu kansallisen tuottajana..................226
6.3.3 Ajassa: edistyksen aika konsensuksen rakentajana.............................231
6.3.4 Harmoniassa: sukupuolten Suomi ja Ranska......................................233

6.4 Monenlaista eroa: sukupuoliero ja tasa-arvon ristiriitaistuminen..................236
6.4.1 Ranskan parité: universalismin uudelleentulkinnan

ja sukupuolierojen välillä ...................................................................237
6.4.2 Sukupuoli Suomen kiintiökeskustelussa: resurssista

naisten kollektiivisen toiminnan perustaksi........................................241
6.5 Eroista konflikteihin: Tasa-arvon monet maat..............................................243

6.5.1 Menetelmistä yhdessäolon ehtoihin....................................................245
6.5.2 Parité ja republikanismin rajat...........................................................246
6.5.3 Kiintiöt ja pätevyyden sukupuoli........................................................248



6.6 Sukupuoli konfliktissa: kamppailu toimijuuden määrittelystä......................250
6.6.1 Kiintiönainen ja näkymätön mies.......................................................250
6.6.2 Naisten syrjinnästä miehen ongelmaan ..............................................253

7. Lopuksi ...................................................................................................................257
7.1 Tasa-arvon ja kansallisen sidoksesta ............................................................257
7.2 Ero, liike ja pysäyttämisen ongelma .............................................................259
7.3 Tasa-arvo ja yllätyksen mahdollisuus ...........................................................264

Lähteet .........................................................................................................................269

Liitteet..........................................................................................................................305

TANE-JULKAISUJA .................................................................................................317



Esipuhe   11

Esipuhe

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan tehtävänä on edistää sukupuolten välistä yhteiskunnal-
lista tasa-arvoa. Perustamisestaan, vuodesta 1972 lähtien neuvottelukunta on osallistunut
aktiivisesti suomalaisen tasa-arvopolitiikan muotoilemiseen.

Naisten aseman vahvistamista yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja päätöksenteossa on
ajettu mm. naisten osuuden seurannalla talouselämän, työmarkkinajärjestöjen, maatalous-
yrittäjien, poliittisten puolueiden, valtion ja kunnallishallinnon päättävissä elimissä ja val-
tion komitealaitoksessa. Seurannan pohjalta neuvottelukunta muodosti tavoitteita naisten
osuuden tasa-arvoistamiseksi päättävissä elimissä, herätti keskustelua ja vaikutti osaltaan
naisten osuuden nousuun. Neuvottelukunta on myös osallistunut eduskunta- ja kunnallis-
vaaleihin tuottamalla ehdokkaille aineistoa ajankohtaisista tasa-arvokysymyksistä ja järjes-
tämällä pääehdokkaiden ja esimerkiksi puolueiden puheenjohtajien vaalitenttejä.

Keskustelu tasa-arvolain säätämisen tarpeellisuudesta Suomessa heräsi aikanaan paljolti
neuvottelukunnan aktiivisuuden tuloksena. Lailla haluttiin estää sukupuoleen perustuva syr-
jintä, edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja parantaa naisten asemaa erityisesti
työelämässä. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta tuli voimaan vuonna 1987. Lakia
on uudistettu useaan otteeseen. Vuonna 1995 siihen tehtiin monia muutoksia, tuolloin la-
kiin lisättiin mm. kiintiösäännös sekä tasa-arvosuunnittelua koskeva säännös. Vuoden 2005
tasa-arvolain muutoksen päätavoitteena oli EU:n direktiivien toimeenpano suomalaisessa
lainsäädännössä, tasa-arvosuunnittelun tehostaminen sekä samapalkkaisuuden edistäminen.
Uudistus tuli voimaan 1.6.2005.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta on vuosien varrella tuottanut tietoa tasa-arvopolitiikan
kehityksestä. Neuvottelukunta päätti juhlistaa kolmekymmentävuotista työtään kokoamalla
teoksen suomalaisesta tasa-arvopolitiikasta ja sen haasteista uuden vuosituhannen alussa.
Tasa-arvopolitiikan haasteet-kirja julkaistiin yhdessä WSOY:n kanssa vuonna 2002.

Pyrimme jälleen syventämään ymmärrystä ja vilkastuttamaan tasa-arvopolitiikasta käytävää
yhteiskunnallista keskustelua julkaisemalla Eeva Raevaaran tutkimuksen, joka käsittelee
naisten ja miesten poliittista edustusta. Työssä tarkastellaan ranskalaista keskustelua tasa-
arvon edistämisestä vaalien ehdokasasettelussa ja suomalaista keskustelua kiintiöistä valti-
on ja kuntien valmistelevissa elimissä. Tutkimuksen aineistoina on mm. Suomen parlamen-
tissa 1990-luvulla käyty kiintiökeskustelu ja Ranskan parlamentin alahuoneessa vuonna
2000 käyty ns. parité-keskustelu. Molemmat keskustelut johtivat lainsäädännön muutok-
siin. Käytyjen keskustelujen analysointi auttaa ymmärtämään lainsäädännön taustalla olevia
ideoita ja ristiriitoja. Teoksessa tarkastellaan eroja ja yhtäläisyyksiä paitsi Suomessa ja
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Ranskassa käydyssä keskustelussa myös toimijoiden osalta. Tutkimuksessa tuodaan esiin
useiden toimijoiden merkitys näiden lakien valmistelussa.

Helsingissä 18.10.2005

Sirkka-Liisa Anttila Hannele Varsa
Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan
puheenjohtaja pääsihteeri
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Alkusanat

Lisa Nilssonin laulun kertosäe "Långsamt leder också någonstans" on ollut minulle varsin-
kin viimeisinä vuosina suureksi avuksi väitöskirjan tekemisessä ja antanut uskoa työn
valmistumiseen. Lisa Nilssonin lisäksi lämmin kiitos kuuluu myös monille muille ihmisille,
jotka ovat vuosien varrella kommentoineet työtäni ja joiden kanssa olen jakanut keskuste-
luja politiikasta, sukupuolesta ja tasa-arvosta. Väitöstutkimuksen aikana olen liikkunut eri-
laisissa instituutioissa, projekteissa ja verkostoissa, jotka tieteidenvälisyydellään ja ihmisten
täyttämällä innolla ovat tarjonneet onnellisen ympäristön väitöskirjan tekijälle. Ensiksikin
olen saanut tehdä tutkimustani työyhteisössä, jonka kannustavuus, inspiroivuus ja hauskuus
edelleen jaksavat hämmästyttää minua. Haluan kiittää kaikkia entisiä ja nykyisiä työtove-
reitani Helsingin yliopiston Kristiina-instituutissa virkistävistä keskusteluista, tuesta, nau-
rusta, pullasta ja kuohuviinistä. Erityiskiitos kuuluu instituutin johtajille Aili Nenolalle ja
Kirsi Saarikankaalle tuesta ja ymmärtämyksestä väitöskirjatyön aikana. Läheisimmin väi-
töskirjakamppailuani ovat Kristiinassa joutuneet seuraamaan huonetoverini Leena-Maija
Rossi ja Maija Urponen. En voi tarpeeksi kiittää heitä pitkämielisyydestä ja kaikista niistä
keskusteluista, joita olemme käyneet tutkimuksen tekemisestä ja monista muista mieltä
liikuttavista asioista. Leena-Maijalle kiitos ystävyyden lisäksi uusien ovien avaamisesta
postmoderniin ja politiikkaan paitsi työpöydän, myös kahvin ja pullan ääressä.

Esitarkastajiani Risto Alapuroa ja Solveig Bergmania kiitän lämpimästi viisaista ja kan-
nustavista kommenteista. Molempien huomiot auttoivat minua tiivistämään työtäni ja sel-
kiyttämään erityisesti tutkimukseni tavoitteita ja johtopäätösten jäsentämistä. Kiitos myös
Solveig Bergmanille vastaväittäjäksi lupautumisesta. Suomen Akatemiaa, Kulttuurirahastoa
ja Helsingin yliopistoa kiitän rahoituksesta, joka mahdollisti kokopäiväisen tutkimustyön
Kristiina-instituutissa.

Toisella laitoksellani yleisessä valtio-opissa minulla on ollut ilo saada luotettavaa ja kan-
nustavaa ohjausta Kyösti Pekoselta, joka varsinkin työn loppuvaiheessa tyrkki minua hie-
novaraisen jämäkästi viemään työ päätökseen. Tästä kaikesta hänelle lämpimät kiitokset.
Samalla laitoksella tutustuin jo 1980-luvun lopulla toiseen ohjaajaani Marja Keräseen,
jonka vetämällä politiikan naistutkimuksen gradupiirillä on ollut merkittävä vaikutus työtä
ja tutkimusta koskeviin elämänratkaisuihini. Marjan ja hänen tekstiensä merkitystä väitös-
kirjatyöhöni on vaikea kuvata muutamalla sanalla: hänen pohdintansa mm. vertailevasta
tutkimuksesta, poliittisten ongelmien rakentumisesta ja kansallisuudesta ovat keskeisellä
tavalla vaikuttaneet tutkimukseni metodologisiin ja teoreettisiin näkökulmiin. Tämän lisäksi
Marjan antama tuki väitöstyön alhoissa on ollut korvaamaton. Kiitos Marja. Valtio-opin
laitokselta löytyy myös Anne Maria Holli, joka on lukenut ja kommentoitunut työni eri osia
pitkin matkaa – ja auttanut myös viimeisessä oikolukuvaiheessa. Annen uraauurtavalla tut-
kimustyöllä ja feministisellä politiikalla on ollut valtava vaikutus väitöskirjaani ja laajem-
min elämääni. Anne on ollut myös ystävänä läsnä työn synkimmissä vaiheissa, mistä kaiken



14   Tasa-arvo ja muutoksen rajat

muun lisäksi haluan häntä lämpimästi kiittää. Samoin tahdon halauksin kiittää Johanna
Kantolaa arvokkaista ja kannustavista väitöskirjakommenteista. Johannan oma väitöskirja,
rohkeus ja usko maailman muuttamiseen ovat olleet minulle tärkeä uusien näkökulmien ja
ilon lähde.

Työtäni ovat lukeneet myös useat muut henkilöt, joiden kanssa olen saanut työskennellä
yhteisissä verkostoissa tai projekteissa. Aloitin väitöskirjani Suomen Akatemian rahoitta-
massa ja Kari Saastamoisen johtamassa tutkimusprojektissa, jonka "silmäteränä" sain olla
kaksi ensimmäistä vuotta ennen siirtymistäni Marja Keräsen johtamaan hankkeeseen.
Molemmille projektinjohtajille kiitos mahdollisuuksien avaamisesta ja kannustuksesta.
Väitöskirjan loppuvaiheessa minulla oli ilo päästä mukaan Sukupuolijärjestelmä-tutkija-
kouluun, jonka merkitys väitöstyön loppuunsaattamisessa oli ratkaiseva. Suurkiitos kaikille
tutkijakoulun kanssaopiskelijoille ja johtoryhmän jäsenille sekä erityiskiitos Tuija Pulkki-
selle keskustelu- ja toimintayhteyksien avaamisesta. Tässä yhteydessä haluan lämpimästi
kiittää myös Anu Koivusta, joka luki työn kokonaisuudessaan ja antoi arvokkaita komment-
teja väitöskirjan viimeistelyn aikana.

Väitöskirjatyön loppuvaiheessa sai alkunsa oikeus- ja yhteiskuntatieteilijöistä koostuva
Genuine-verkosto. Viimeistelin väitöskirjaani verkoston koordinaattorintyön ohessa, ja
verkosto tarjosi älyllisesti inspiroivan, kannustavan ja harvinaisen elämänmyönteisen tilan
työn viimeiselle vaiheelle. Kiitos kaikille aitolaisille ja verkoston vetäjälle Kevät Nousiai-
selle. Toinen merkittävä rajat ylittävä verkosto työni kannalta on ollut pohjoismainen suku-
puoli- ja tasa-arvodiskurssien tutkimuksen verkosto, jonka jäseniltä saamani kommentit
ovat auttaneet katsomaan uudella tavalla erityisesti pohjoismaiseen tasa-arvoon ja metodo-
logiaan liittyviä kysymyksiä. Kiitos kaikille verkoston jäsenille. Väitöskirjatyön ohessa
osallistuin myös EU-tutkimusprojektiin Sukupuoli ja muutoksen paikallinen hallinta yhdes-
sä Annen ja Eeva Luhtakallion kanssa. Hanke auttoi minua merkittävällä tavalla ymmärtä-
mään kiintiöiden moninaisia ulottuvuuksia ja ranskalaisen ja suomalaisen politiikan saloja.
Projektin kautta tutustuin Eevaan, joka on Ranskaa koskevalla asiantuntemuksellaan kom-
mentoinut työtäni useaan otteeseen ja tarkistanut myös työni käännökset. Tämän lisäksi
Eeva on tuonut elämääni valoa ja sävyjä, joita en aiemmin pystynyt kuvittelemaankaan.
Kiitos rakas Kaima. Lisäksi EU-tutkimusprojektissa sain työskennellä hankkeen ranskalai-
sen tutkimusryhmän kanssa, ja tästä ryhmästä haluan kiittää erityisesti Eléonore Lépinardia
kommenteista samoin kuin hänen omasta väitöskirjastaan, josta on ollut minulle paljon
apua ranskalaiskeskustelun ymmärtämisessä ja omien kysymyksenasettelujeni tarkentami-
sessa.

Lisäksi kiitän lämmöllä Sinikka Mustakalliota ja Päivi Varpasuota (edesmennyt) sekä kaik-
kia niitä ranskalaisia ja suomalaisia kansanedustajia, joita haastattelin tutkimusta varten.
Tärkeä osa suomalaista tutkimusaineistoani löytyi Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan
(TANE) ja tasa-arvovaltuutetun toimiston arkistoista. Haluan kiittää Anne Silfverbergiä ja
Raija Tukiaista suuresta avusta arkistomateriaalin etsinnässä. Kirjani kustantaa TANE,
mistä neuvottelukunnalle ja erityisesti Hannele Varsalle monet kiitokset. Samoin kiitän
TANE:n kahta arvioijaa kommenteista ja Seija Ståhlbergia ammattitaitoisesta taitosta. Kari
Soiniolle kiitos ja halaus kannen hienosta valokuvasta.
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On lähes mahdotonta löytää sanoja kuvaamaan sitä tukea ja huolenpitoa, jota olen saanut
ystäviltäni ja läheisiltäni väitöskirjatyön aikana, ja monet ystävät jäävät tässä nimeltä mai-
nitsematta. Etienne Lebloishin tutustuin Strasbourgissa vuonna 1985, kun hän viimeisteli
omaa väitöskirjaansa. Parikymmentä vuotta myöhemmin hänen uskollinen huolenpitonsa
on auttanut minua jaksamaan väitöstyön tuskissa, ja samalla hänen apunsa on ollut korvaa-
maton ranskalaisen yhteiskunnan kiemuroiden ymmärtämisessä. Kiitos Etienne. Kiitos
kuuluu tuesta ja jakamisesta myös kaikille muille ystävilleni, joista Pia Purraa ja Irina
Novikovaa haluan kiittää erityisesti naurusta, tanssista ja suhteellisuudentajun opettami-
sesta ja Anu Koivusta intohimoisista keskusteluista. Lisäksi haluan esittää kiitokseni Anja
Heikkiselle ohjaamisesta hitauteen, armahtamiseen ja eron tekemiseen tärkeän ja vähem-
män tärkeän välillä.

Elämääni on valaissut kaksi ihanaa perhettä. Vanhempani Iiris ja Sakari Raevaara, sisaruk-
seni Heikki, Liisa ja Martti perheineen sekä Impi ja Sirkka ovat ympäröineet minut rakkau-
della, tuella ja naurulla, joita ilman työni ei olisi valmis ja minä en olisi minä. Rystyperheen
jäsenet Leena-Maija Rossi, Marja Nykänen, Kari Soinio ja Kristiina Syvänen ovat elämäni
suuri lahja ja rakkauden kohde, ja he ovat tehneet olemisestani onnellista ja merkityksellis-
tä. Kiitos ja enemmän molemmille perheille. Lopuksi haluan kiittää kahta Liisaa, ystävääni
Liisa Savusta ja siskoani Liisa Raevaaraa. He ovat neuvoneet ja tukeneet noviisia tutki-
mustyössä, olleet erottamaton osa elämääni ja näyttäneet, mitä tosi ystävyys tarkoittaa.
Liisan läsnäolo sekä arkipäivän jakaminen Liisan, Markun, Vertin ja Villen kanssa ovat
elämäni valo.

Omistan tämän kirjan Hissulle ja Lyytille.

Helsingissä, 10. lokakuuta 2005 Eeva Raevaara
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1. Johdanto

"Toistaiseksi Chirac kuulemma jatkaa yksinkertaista sinuttelua ja poskisuudelmia niiden
kanssa, joita hän on kohdellut siten aiemminkin, ja torjuu "Monsieur le Président"
-puhuttelut vanhoilta ystäviltä, jotka sitä yrittävät protokollan vaatimusten mukaan. Mutta
kestääkö vaatimattomuus vai viekö ranskalainen monarkiaperinne mennessään myös
Chiracin? Hänen esikuvansahan on kenraali de Gaulle – ei aivan vaatimaton hahmo
hänkään."
Helena Petäistö (1995) Ranskalaiset korot

"Nainen valittu Suomen presidentiksi. Tarja Halonen, SDP:tä edustava ulkoministeri, sai
51,6 % äänistä. Vähäisin kummajainen suomen kielessä ei ole persoonapronominien "il"
ja "elle" ilmaiseminen vain yhdellä sanalla (hän). Mutta sillä, että Tarja Halonen oli
nainen, oli suuri merkitys hänen valinnassaan tasavallan presidentiksi. Sen jälkeen kun
hänen oli täytynyt puolustaa feminististä maailmankatsomustaan osalle äänestäjäkuntaa,
pystyi hän lopulta nojautumaan tämän "erilaisuus" -kortin varaan matkallaan vaalien
toiselle kierrokselle sunnuntaina 6. helmikuuta."
Antoine Jacob (2000) Le Monde, 8. helmikuuta

1.1 Tutkimuksen tausta

Yllä olevissa lainauksissa suomalainen toimittaja ja hänen ranskalainen kollegansa kertovat
Ranskan ja Suomen politiikasta ja määrittelevät samalla sukupuolen, politiikan ja ranskalai-
suuden ja suomalaisuuden välistä suhdetta. Ranskalaisuuden representaatioiden aineksina
ovat niin poskisuudelmat, monarkia kuin miehekäs sotilaallisuus, kun taas suomalaisuutta
määritellään sukupuolineutraalin kieliopin ja naiserityisyyden perusteella.

Helena Petäistö ja Antoine Jacob kirjeenvaihtajan tehtävissään kuten lukuisat muutkin
toimittajat ja kirjoittajat ovat tuoneet eteemme Ranskan ja Suomen, puhuneet ranskalaisesta
ja suomalaisesta politiikasta, mutta myös naisten ja miesten asemasta ja sukupuolten tasa-
arvosta. Näiden tekstien välityksellä lukijalle on piirtynyt yksi kuva siitä, mikä merkitys
sukupuolella on Ranskan ja Suomen poliittisessa päätöksenteossa ja "kuinka tasa-arvoisia"
kyseiset maat ovat.

Ranskan ja Suomen tasa-arvoa voidaan lähestyä kuitenkin monenlaisilla kysymyksillä.
Nykyisin yleistyneiden kansainvälisten vertailujen tavoin on mahdollista kysyä, mikä on
naisten asema politiikassa Ranskassa ja Suomessa, missä maassa ollaan tasa-arvoisempia?
Entä millaisin toimin ja minkälaisella menestyksellä sukupuolten tasa-arvoa on onnistuttu
edistämään näiden maiden poliittisessa päätöksenteossa? Tämäntyyppiset kysymykset ovat
nykyisin yleisiä julkisessa keskustelussa, ja Suomen liittyminen EU:iin on lisännyt Suomen
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ja muiden maiden välistä vertailua myös sukupuolten tasa-arvoa koskevissa kysymyksissä.
Lisäksi erityisesti 1990-luvulla kansainväliset järjestöt ja ylikansalliset poliittiset ins-
tituutiot ovat tuottaneet maakohtaista tietoa sukupuolten tasa-arvosta ja sen edistämisestä.
Myös erilaisia ylikansallisia indikaattoreita on kehitetty kansainvälistä arviointia varten (ks.
Human Development Report, 2004; Leijenaar, 1997; Presidency Report, 1999). Kyse ei
ole vain maiden välisestä vertailusta, vaan myös siitä, miten maat täyttävät ja miten ne ovat
sisäistäneet ylikansalliset kriteerit tasa-arvon toteuttamisessa (Kettunen, 2001).

Ranskan ja Suomen tasa-arvoa ja tasa-arvon toteutumista voitaisiin näin vertailla erilaisilla
tilastollisilla indikaattoreilla. Historiallisen sosiologian näkökulmasta olisi puolestaan
mahdollista etsiä syitä naisten poliittisessa osallistumisessa havaittuihin yhtäläisyyksiin ja
eroihin maiden välillä (Skocpol, 1984). Tällaista vertailevaa tutkimusta voisi hyvinkin
perustella Ranskan ja Suomen välisillä mittavilla eroilla naisten poliittisen osallistumisen
historiassa ja naisten edustuksessa nykypäivän poliittisessa päätöksenteossa.

Aihetta vertaileviin pohdintoihin tasa-arvon edistämisen keinoista antavat myös 1990-
luvulla yleistyneet positiiviset erityistoimet, joilla pyritään lisäämään naisten määrää politii-
kassa. Tällä hetkellä sukupuolikiintiöitä käytetään parlamenttivaalien ehdokasasettelussa
yli 30 maassa, minkä lisäksi yli 60 maassa suurimmat puolueet käyttävät kiintiöitä omassa
ehdokasasettelussaan (Global Database of Quotas for Women, 2005).1  Myös Ranskaa ja
Suomea yhdistää sukupuolten määrällistä edustusta koskevien määräysten sisällyttäminen
lainsäädäntöön vuosituhannen vaihteessa: molemmissa maissa on hyväksytty säännökset
molempien sukupuolten tasapuolisen edustuksen turvaamisesta poliittisessa päätöksenteos-
sa.

Oman tutkimukseni tavoitteet eivät kuitenkaan liity maiden asettamiseen paremmuusjär-
jestykseen tasa-arvomittareiden pohjalta tai kiintiöiden käyttöön sinänsä. Tutkimukseni
lähtee toisesta suunnasta, itse sukupuolten tasa-arvoa koskevista määrittelyistä ja kysymyk-
senasetteluista Ranskassa ja Suomessa ja erityisesti ns. parité-2 ja kiintiölakeihin johtaneis-
sa prosesseissa 1990- ja 2000-luvuilla. Tasa-arvo poliittisena kysymyksenä on muuttanut
muotoaan ajan kuluessa, ja monet aiemmin itsestään selvät ja luonnolliset tavat perustella
sukupuolten tasavertaisuutta – ja varsinkin eriarvoisuutta – voivat nyt tuntua käsittämättö-
miltä ja sopimattomilta (ks. Wetherell – Potter, 1992, 120). Vuosituhannen vaihteen tasa-
arvokeskusteluissa kukaan ranskalainen tai suomalainen poliitikko ei tohtinut ilmoittautua
sukupuolten tasa-arvon vastustajaksi, mutta sekä Ranskan ja Suomen parlamenteissa että

                                                     
1  EU-maista mm. Belgiassa, Kreikassa ja Ranskassa on säädetty lailla kiintiöistä vaalien ehdokas-
listoilla. Pohjoismaista Norjassa ja Suomessa lakisääteisiä kiintiöitä käytetään puolestaan valtion
ja kuntien valmisteluelimissä.

2  Puhuessani sukupuolten tasa-arvosta poliittisessa päätöksenteossa käytän tutkimuksessani Rans-
kan osalta ranskankielistä käsitettä (la) parité.Tämä kiistelty käsite oli ranskalaisen tasa-arvokes-
kustelun keskiössä koko 1990-luvun ja sillä viitattiin vaatimuksiin naisten ja miesten yhtäläisestä
määrällisestä edustuksesta poliittisessa päätöksenteossa (ks. tarkemmin käsitteen merkityksistä, luku
3.3.2). Suomen kielessä ei ole vakiintunutta käännöstä paritélle, ja alkukielisen sanan käytöllä olen
halunnut myös korostaa käsitteen kontekstuaalisuutta ja sen eroa sellaisiin käsitteisiin kuin l'égalité
ja les quotas (kiintiöt).
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laajemmin yhteiskunnassa käydyt keskustelut tasa-arvon edistämisestä politiikassa pitivät
sisällään hyvin erilaisia käsityksiä siitä, mitä sukupuolten tasa-arvolla tarkoitetaan ja miten
tasa-arvoa tulisi viedä eteenpäin. Lisäksi keskusteluissa perusteltiin naisten läsnäolon tärke-
yttä politiikassa moninaisin tavoin.

Myös kansainvälisessä tasa-arvopolitiikassa, mm. Euroopan neuvoston, EU:n ja YK:n pii-
rissä, viime vuosikymmenten muutokset ovat kietoutuneet tiiviisti yhteen erilaisten tasa-
arvoa ja sukupuolta koskevien määrittelyjen kanssa. Kiintiölainsäädännön yleistyminen on
yhteydessä 1960-luvulla alkaneeseen tasa-arvoajattelun murrokseen muodollisesta tasa-
arvosta kohti tosiasiallisen tasa-arvon toteuttamista. Yksilöiden syrjimättömyyttä koskevan
periaatteen rinnalle ovat nousseet kysymykset ryhmien välisestä eriarvoisuudesta ja välilli-
sestä syrjinnästä. Samalla huomiota on kiinnitetty niihin sukupuolittuneisiin olosuhteisiin
ja käytäntöihin, jotka asettavat naiset ja miehet eri asemaan. Tosiasiallisen tasa-arvon saa-
vuttamiseksi on vaadittu sekä syrjinnän vastaisia toimia että tasa-arvon aktiivista edistä-
mistä. (Nousiainen – Pylkkänen, 2001, 223, 235.)

Ylikansallinen taso on toiminut tässä yhteydessä yhtäältä erilaisten käsitteiden innovaation
lähteenä, toisaalta käsitteiden kansainvälisen levittämisen edistäjänä. Mm. Euroopan neu-
vosto pyrki 1990-luvulla lanseeraamaan paritén (englanniksi parityn) käsitteen kansainväli-
seen käyttöön keskusteltaessa sukupuolten yhtäläisestä edustuksesta poliittisessa päätök-
senteossa ja tasa-arvon merkityksestä demokratian edistämisessä. Samoin sukupuolesta
puhuttaessa englanninkielinen gender -käsite on voittanut alaa kansainvälisillä areenoilla.
Kyse ei ole kuitenkaan yksimielisistä prosesseista, vaan käsitteiden käytöstä ja niihin liite-
tyistä merkityksistä on käyty kamppailua. Euroopan neuvoston jäsenmaat eivät päässeet
yksimielisyyteen paritén käytöstä, ja sen onkin korvannut lähes kokonaan viittaus suku-
puolten tasapainoiseen päätöksentekoon3. Gender-käsitteelle on puolestaan annettu hyvin
monenlaisia merkityksiä YK:n tasa-arvopolitiikassa, ja mm. Vatikaani on vastustanut kä-
sitteen käyttöä ja korostanut sen sijaan biologiaan perustuvaa, muuttumatonta sukupuo-
lieroa (Kouvo, 2004, 139–140; ks. myös Ratzinger – Amato, 2004). Näin tasa-arvoa ja
sukupuolta koskevat neuvottelut ja kamppailut eivät rajaudu vain kansallisvaltioiden sisäl-
le, vaan ne ovat mitä suurimmassa määrin osa kansainvälistä politiikkaa ja kansalliset rajat
ylittävää, eri intressiryhmien välistä valtataistelua.

Tutkimukseni lähtökohtana onkin kyseenalaistaa käsitys, jonka mukaan sukupuolten tasa-
arvo on helposti määriteltävissä oleva ja mitattava ilmiö, ja kääntää huomio tasa-arvon
erilaisiin tulkintoihin ranskalaisessa ja suomalaisessa päätöksenteossa. Kiinnostuksen
kohteena on samalla se, miten tasa-arvosta on mahdollista puhua eri konteksteissa ja miten
tasa-arvon määrittelyjä koskevia muutoksia on perusteltu. Näistä näkökulmista tarkastelen
Ranskassa ja Suomessa käytyjä parlamenttikeskusteluja sukupuolten tasa-arvosta politiikas-
sa: Ranskan osalta parlamentin alahuoneen keskustelua vaalilain uudistamisesta, joka koski
naisten ja miesten tasa-arvoista pääsyä vaaleilla täytettäviin tehtäviin (2000), sekä Suomen
eduskunnan keskustelua sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta ja kiintiöiden käytöstä
valtion komiteoissa ja kunnallisissa elimissä (1994–1995). Molemmat keskustelut päättyi-
                                                     
3  Englanniksi gender balanced decision-making ja ranskaksi la représentation equilibrée des
femmes et des hommes dans la prise de décision.
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vät lainmuutokseen, jonka myötä lainsäädännössä määriteltiin tarkat numeeriset rajat suku-
puolten edustukselle joko vaalien ehdokasasettelussa tai valtion ja kuntien valmistelevissa
elimissä.4

Itse parlamenttikeskustelujen analyysin lisäksi tarkastelen työssäni lakeihin johtaneita
poliittisia prosesseja ja parlamenttien ulkopuolella käytyjä tasa-arvokeskusteluja 1980–90-
luvulla. Tällaisen tarkastelun kautta pyrin ymmärtämään sitä, miten sukupuolten tasa-ar-
vosta poliittisessa päätöksenteossa muotoutui lainsäädännöllinen ja poliittinen ongelma,
minkälaiset toimijat vaikuttivat tässä prosessissa ja minkälaisia areenoita ja tulkinnallisia
resursseja heillä oli käytössään tasa-arvon politisoimiseen Ranskassa ja Suomessa.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma

Tutkimukseni ensimmäinen tavoite ja samalla tutkimusongelman keskeisin ulottuvuus on
tarkastella sukupuolten tasa-arvosta, paritésta ja kiintiöistä käytyjä keskusteluja ja poliittisia
prosesseja tasa-arvoa määrittelevien rajojen ja muutoksen näkökulmasta: kysyn, miten
tasa-arvosta politiikassa puhuttiin vuosituhannen vaihteen Ranskassa ja Suomessa ja miten
tasa-arvoa ja sukupuolten välisiä suhteita koskevaa muutosta oli mahdollista viedä eteen-
päin (ks. "rajatyöstä", Keränen, 1998b, 166). Ranskan ja Suomen tasa-arvokeskusteluja
kontrastoiva tutkimusote antaa mahdollisuuden analysoida, millaisia välineitä ja mahdolli-
suuksia tietyssä kontekstissa on tarjolla sukupuolten tasa-arvon edistämiseen ja tasa-arvoon
liittyvien kysymysten politisoimiseen ja miten eri tavoin näitä välineitä voidaan käyttää.
Samalla on kysyttävä kuitenkin myös muutoksen rajoja: minkälaisena sukupuolten tasa-
arvo voidaan kuvitella Ranskassa ja Suomessa ja mikä nähdään mahdolliseksi tasa-
arvopolitiikassa ja sukupuolten välisten suhteiden muuttamisessa?  Kyse on tässä suhteessa
myös normatiivisista määrittelyistä ja siitä, mitä pidetään sallittuna tai kiellettynä pyrittäes-
sä muutokseen sukupuolten välisissä suhteissa.

Työni toinen tavoite on tarkastella parité- ja kiintiökeskusteluja areenoina, jossa ei puhuttu
vain sukupuolten tasa-arvosta, vaan myös yhteiskuntaa, politiikkaa ja kansalaisuutta
määrittävistä periaatteista. Tasa-arvokeskustelut ovat yksi esimerkki arkipäivän poliitti-
sista käytännöistä, joissa käytiin rajanvetoa tasa-arvosta, mutta myös kansalaisuudesta
oikeuksina ja velvollisuuksina tai tilallisina määrittelyinä (ks. Keränen, 1998b, 158; ks.
myös Sgier, 2001, 2). Suomessa ja Ranskassa vallitsevat kansalaisuutta ja poliittista toi-
mintaa koskevat käsitystavat eivät olleet vain keskustelujen taustalla vaikuttavia muuttu-
mattomia poliittisen ajattelun perinteitä, vaan kansalaisuuden ja politiikan rajoja tuotettiin
ja muutettiin keskustelujen aikana. Kyse oli niin yksityisen ja julkisen, yksilön ja valtion
kuin lainsäädännön ja kasvatuksenkin välisistä rajanvedoista. Samalla määriteltiin myös
                                                     
4  Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta 206/1995, 4 §; Loi no
2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et fonctions électives sekä Loi organique no 2000-612 du 4 juillet 2000 tendant à favo-
riser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province
et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée
territoriale des îles Wallis-et-Futuna.
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suomalaisuutta ja ranskalaisuutta, sitä poliittista yhteisöä, johon naiset haluttiin integroida
joko kiintiöiden tai muiden keinojen avulla. Myös näitä erilaisia kansalaisuuden, kansalli-
suuden ja politiikan määrittelyjä voidaan arvioida muutoksen kontekstissa ja kysyä, mitä
toiminnan mahdollisuuksia ne avaavat ja mitä vaihtoehtoja ne sulkevat pois.

Tutkimalla parité- ja kiintiökeskusteluja sukupuolten tasa-arvoa, mutta myös kansalaisuutta
ja politiikkaa koskevien rajanvetojen areenoina haluan osallistua keskusteluun, jossa tasa-
arvoa tai kansalaisuutta ei käsitetä ajasta ja paikasta riippumattomina, muuttumattomina
kategorioina, vaan pohditaan niiden kontekstuaalisia ja muuttuvia merkityksiä (ks. esim.
Holli, 2003; Kantola, 2004; Bussemaker – Voet, 1998; Jenson – Sineau, 1995; Keränen,
1998a;b; Siim, 2000). Kahta maata kontrastoivan tutkimusasetelman kautta kysymys kon-
tekstuaalisuudesta muotoutuu erityisesti kysymykseksi tasa-arvosta käytävien keskustelujen
ja yleensä tasa-arvopolitiikan kansallisista rajoista. Keskusteluttamalla ranskalaista ja suo-
malaista aineistoa keskenään analysoin niitä tapoja, joilla sukupuolesta on mahdollista
tehdä "legitiimi poliittinen ulottuvuus" tietyssä kontekstissa (Eduards, 2002, 62). Tällöin
en vain vertaile Ranskasta ja Suomesta löytyviä erilaisia argumentointitapoja keskenään,
vaan kysyn, minkälaisia mahdollisuuksia muutokselle nämä argumentaatiotavat antavat
Ranskan ja Suomen 1990–2000-luvun konteksteissa ja minkälainen argumentaatio asettuu
muutosta ja tasa-arvon politisoimista vastaan. Vertaileva tutkimusote antaa välineitä myös
keskustelujen hiljaisuuksien ja vaiettujen vaihtoehtojen arviointiin.

Kontekstuaalisuuden korostaminen merkitsee kuitenkin myös kriittistä näkökulmaa kansal-
lisvaltioon tasa-arvopuheen itsestään selvänä rajanmäärittäjänä. Tasa-arvon muuttuvien
merkitysten lisäksi myös kansallisvaltion rajat ovat liikkeessä tasa-arvopuheessa ja laajem-
min tasa-arvopolitiikassa, ja kysymys "ranskalaisesta" ja "suomalaisesta" tasa-arvosta prob-
lematisoituu. Tätä kautta itse kansallisen ja ylikansallisen rajankäynnit asettuvat työssäni
tutkimuksen kohteeksi. Kyse ei ole vain ylikansallisen tasa-arvopolitiikan ja -käsitteistön
vaikutuksesta kansallisella tasolla, vaan myös siitä, miten itse kansallisen rajoja mää-
ritellään tasa-arvokeskusteluissa. Näin kansallisuus näyttäytyy dynaamisena prosessina ja
diskursiivisina käytäntöinä, joissa tuotetaan yhteisyyttä ja eroja ja vedetään rajoja "meidän"
ja "muiden" välille (Gordon et al., 2002, 11; Hall, 1999, 47, 54). 

Kontekstuaalisuutta ja kansallisuutta koskevien pohdintojen kautta tutkimukseni kolmas
tavoite linkittyy teoreettisempiin – mutta ehkä samalla myös poliittisempiin – kysymyksiin
vertailevasta tutkimuksesta sekä tutkimuksen ja tasa-arvopolitiikan välisestä suhtees-
ta. Mielestäni kontekstualisoivalla tutkimusotteella on paljon annettavaa tasa-arvoa ja
naisten poliittista edustusta koskevalle tutkimukselle, myös sen lähtökohtien ja sen käyttä-
mien käsitteiden kriittiselle arvioinnille. Suoraviivaisen vertailun tilalle nousee näin pi-
kemminkin kysymys sukupuolten tasa-arvosta ja myös naisista puhumisen ehdoista: mikä
tekee puheen tasa-arvosta mahdolliseksi eri konteksteissa, mitkä ovat eri käsitteiden käytön
rajat kontekstista toiseen? Samalla näkemys "oikeasta" tavasta puhua tasa-arvosta ja argu-
mentoida tasa-arvon puolesta problematisoituu. (Vuorela, 1999, 15–16.)

Tällaisesta näkökulmasta myös poikkikulttuurinen tutkimus eri maiden tasa-arvopoliittisten
strategioiden arvioijana ja arvottajana nousee kriittisen tarkastelun kohteeksi. Kiinnittä-
mällä huomiota tasa-arvopuheen kontekstuaalisuuteen on mahdollista kysyä, miten ja min-
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kälaisin kriteerein me tutkijoina arvioimme eri maiden tasa-arvotilannetta ja tasa-arvo-
politiikkaa ja erilaisia tapoja viedä muutosta eteenpäin. Vasta kontekstualisoinnin kautta
on myös mahdollista koetella tasa-arvopolitiikan keinojen ja tasa-arvoa koskevan argu-
mentaation siirrettävyyttä kontekstista toiseen. Kun kansainvälisissä tutkimuksen ja politii-
kan tasa-arvokeskusteluissa kiinnitetään huomiota käsitteiden ja puhetapojen kontekstuaali-
siin sidoksiin ja erilaisiin merkityksiin, voidaan myös paremmin arvioida yhteisymmärryk-
sen ja ylikansallisen tasa-arvopolitiikan kehittämisen ehtoja.

1.3 Ongelma, toimija, yhteisö: kysymyksiä aineistolle

Lähestyn kysymystä tasa-arvon ja muutoksen rajoista Ranskassa ja Suomessa tarkastele-
malla parlamenttikeskusteluja kolmen ulottuvuuden kautta. Ensimmäisen ulottuvuuden voi
tiivistää kysymykseksi sukupuolten tasa-arvon erilaisista tulkinnoista ja sitä koskevista
puhetavoista vuosituhannen vaihteen Ranskassa ja Suomessa. Kysyn, minkälaisena poliitti-
sena ongelmana sukupuolten tasa-arvo Suomen ja Ranskan parlamenteissa tuotettiin?
Mikä ja kuka nähtiin ongelmana, ja minkälainen muutos näissä ongelman rakentamisen
tavoissa määriteltiin mahdolliseksi? Nämä erilaiset ongelmanmäärittelyt toimivat kiinteänä
osana myös tasa-arvoa ja sen edistämistä koskevia legitimointistrategioita. Analyysini
kohdistuukin näin samalla kertaa tapoihin, joilla kansanedustajien puhe rakentaa tasa-arvoa
poliittisena ongelmana, että tasa-arvoa koskevaan argumentointiin (ks. Throgmorton, 1993,
119–121).

Samalla kun parlamenttikeskusteluissa määriteltiin sukupuolten tasa-arvoa poliittisena
ongelmana, niissä tuotettiin myös toimijuutta ja toimijoiden välisiä suhteita koskevia tul-
kintoja. Analyysini toinen ulottuvuus fokusoituu tähän kysymykseen toimijuudesta5 ja
toiminnan rajoista: keitä olivat ne (sukupuolittuneet) toimijat, joita tasa-arvon nähtiin
koskettavan, minkälaiset toimijat määriteltiin tasa-arvolain kohteeksi tai tasa-arvon edistä-
jiksi? Erilaisten toimijuuksien ja toiminnan tapojen tarkastelun kautta voidaan analysoida
myös sitä, minkälaisin eri tavoin kansanedustajat hahmottivat tasa-arvoa koskevia syy–
seuraus -suhteita sekä vallan ja vastuun rajoja sukupuolten tasa-arvon edistämisessä (ks.
Fischer –  Forester, 1993, 7).

Toimijuudessa ei ole kuitenkaan kyse vain yksittäisten ja erillisten toimijoiden liikkumi-
sesta tasa-arvopuheessa, vaan se rakentuu myös osana erilaisia yhteisöjä. Analyysini kolmas
ulottuvuus kiinnittyykin kysymykseen siitä, miten parlamenttikeskustelut tuottivat suku-
puolittunutta poliittista yhteisöä, jonka rajoja piirrettiin mm. kansallisuuden kautta.
Kysyn, miten tasa-arvosta käytävä keskustelu kietoutui "ranskalaisuuden" ja "suomalaisuu-
den" tuottamiseen ja erilaisiin tapoihin rakentaa Ranskaa ja Suomea poliittisina järjestelmi-

                                                     
5  Käytän pääsääntöisesti tutkimuksessani sanaa "toimija" "subjektin" asemasta. Tällä haluan koros-
taa toimijuuden ja toimijuuden rakentumisen poliittisuutta ja subjektiuden kietoutumista muutoksen
mahdollisuuden ja rajojen kysymyksiin. Näkökulmissani toimijuuteen yhdistyvät toimijuuden
ymmärtäminen rakentuneena ja diskursiivisesti tuotettuna ja toimija vaikuttavana ja muutoksen
subjektina (ks. Pulkkinen, 1998, 5, 11–12; McNay, 2000, 2–5).



Johdanto   23

nä ja sukupuolten yhteisöinä. Samalla erilaiset (sukupuolittuneen) kansallisuuden, ranska-
laisuuden ja suomalaisuuden representaatiot toimivat välineinä tasa-arvoa koskevassa –
sekä paritéa ja kiintiöitä vastustavassa että puolustavassa – argumentaatiossa (ks. Lempiäi-
nen, 2002, 21). Muutoksen näkökulmasta on tässä kohdin tärkeää kiinnittää huomiota niin
tasa-arvon kuin ranskalaisuuden ja suomalaisuuden normatiivisiin määrittelyihin, mutta
myös normatiivisuuksia murtaviin ristiriitoihin ja konflikteihin.

Muutoksen, normatiivisten määrittelyjen ja niiden murtumien analyysi rakentuu työssäni
yhteisymmärryksen tuottamisen ja keskustelujen konfliktien tarkastelun ympärille. Konsen-
suksen rakentamisen osalta olen kiinnostunut siitä, miten ja minkälaisin tulkinnallisin
resurssein kiintiöiden kannattajat pyrkivät luomaan yhteisymmärrystä parlamenttikeskuste-
luissa ja konstituoimaan tasa-arvoa yhteisenä ongelmana. Keskustelun konflikteja tarkaste-
lemalla tarkoitukseni on puolestaan tuoda esiin murtumia tasa-arvoa, mutta myös kansalai-
suutta, politiikkaa ja suomalaisuutta ja ranskalaisuutta koskevissa tulkinnoissa. Mielen-
kiintoista yhteisymmärryksen rakentamista ja konflikteja tarkasteltaessa on se, miten sa-
moja tulkinnallisia resursseja voidaan käyttää tasa-arvoa koskevassa argumentoinnissa
hyvinkin erilaisiin tarkoituksiin.

Tutkimukseni tavoitteiden ja kysymyksenasettelun kannalta erityisen kiinnostavia ovat
keskustelujen ristiriitaisuudet ja dilemmat. Niiden kautta tutkimuksen kohteiksi eivät nouse
vain yksittäiset, tasa-arvoa koskevat puhetavat, vaan myös tasa-arvon problematisoiminen
ja itse ongelman ja vaihtoehtojen asettaminen erilaisissa ajallisissa ja paikallisissa konteks-
teissa: mikä tasa-arvossa – tai sen puutteessa – nähtiin ongelmallisena, mitkä vaihtoehdot
asetettiin vastakkain tai nähtiin ylipäänsä mahdollisina, mitä muita vaihtoehtoja dikotomiset
kysymyksenasettelut rajasivat ulos? Näissä paradokseissa ja dilemmoissa ei ole kyse vain
sukupuolten tasa-arvoa koskevista kysymyksistä, vaan laajemmin ranskalaista ja suoma-
laista yhteiskuntaa ja poliittista järjestelmää koskettavista ristiriidoista ja yhteensovittamat-
tomista tavoitteista. Muutoksen kannalta olennainen kysymys ei ole niinkään näiden risti-
riitojen ratkaiseminen, vaan ristiriidat ja ratkaisemattomat kysymykset nähdään kiinteänä
osana politiikkaa ja poliittisuutta (Billig et al., 1988, 148–149, 163; Scott, 1996). Muutos-
näkökulma vie pikemmin kysymään sitä, mitä vaihtoehtoisia tapoja esittää sukupuolten
tasa-arvoa koskevia kysymyksiä on tarjolla ja minkälaiset kysymyksen- ja vastakkainaset-
telut voisivat avata ovia uudenlaisille tavoille hahmottaa sukupuolten tasa-arvon edistämis-
tä, mutta myös kansalaisuuden ja kansallisuuden rajoja.

Edellä esitettyjen tutkimuskysymysten kautta on mahdollista pohtia ainakin rajoitetusti
myös erilaisten tasa-arvoa koskevien puhetapojen seurauksia. Tutkimuksessa tarkastellaan
tasa-arvoa koskevaa puhetta poliittisina käytäntöinä, poliittisena toimintana. Se, millaisena
ja mille alueelle kuuluvana ongelmana sukupuolten tasa-arvo määritellään ja minkälaista
toimijuutta puheessa rakennetaan, tuottaa samalla erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ongelman
korjaamiseksi (Bacchi, 1999, 1–2; Fischer – Forester, 1993, 5–6; Fraser, 1989, 166.) Tästä
näkökulmasta kiinnitän huomiota keskustelujen laajempien kysymyksenasettelujen, rajan-
vetojen ja konfliktien merkitykseen ja siihen, missä määrin ne antoivat tilaa sukupuolen
politisoinnille ja muutokselle.
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Seurausten kannalta merkittävää on parlamenttien asema sekä diskursiivisina areenoina että
poliittisina instituutioina. Parlamenttien toiminnassa – ja myös sen "lopputuotteessa",
lainsäädännössä – puhe6 ja kieli ovat merkittävässä asemassa, ja parlamenteissa käydään
keskustelua ja kamppailua määrittelyistä ja vaihtoehtoisista tulkinnoista. Ranskan parla-
mentilla ja Suomen eduskunnalla on institutionaalista ja poliittista valtaa "jähmettää" tasa-
arvoa koskevia tulkintoja muotoillessaan ja hyväksyessään lakeja, jotka vaikuttavat konk-
reettisesti kaikkien ranskalaisten ja suomalaisten elämään. Parlamenttikeskusteluissa tiivis-
tyykin poliittinen edustaminen ja vallankäyttö kahdessa merkityksessä sekä kansan edusta-
misena että poliittisia ongelmia, toimijoita ja poliittista yhteisöä tuottavana määrittelyvalta-
na (ks. Pulkkinen, 2003a; Rosanvallon, 1998; Squires, 2000, 215). Sukupuolten tasa-arvoa
koskevien muutosstrategioiden kannalta ei ole yhdentekevää, miten parlamenteissa on
mahdollista viedä yhteiskunnallista muutosta eteenpäin ja miten kansanedustajien puhe
tasa-arvosta määrittelee sukupuolten välisiä suhteita ja tasa-arvon edistämistä 1990–2000-
luvun Ranskassa ja Suomessa.

1.4 Tutkimuksen eteneminen

Tutkimus koostuu seitsemästä luvusta. Luku 2 alkaa Ranskaa ja Suomea vertailevan tutki-
muksen perustelemisella: mitä tällainen tutkimusasetelma antaa, miksi juuri nämä maat on
valittu tutkimuksen kohteeksi? Luku jatkuu naisten poliittista edustusta koskevan tutkimuk-
sen tarkastelulla, minkä jälkeen siirrytään väitöskirjan teoreettisten ja metodologisten lähtö-
kohtien ja näkökulmien esittelemiseen. Luvun päätteeksi esitellään tutkimuksen aineisto.
Luvussa 3 tarkastellaan niitä poliittisia prosesseja, joiden päätteeksi Ranskan ja Suomen
parlamenteissa hyväksyttiin säännökset sukupuolten edustuksesta poliittisessa päätöksente-
ossa. Luvussa analysoidaan sitä, minkälaisia areenoita tasa-arvon politisoimiselle avautui
1980–90-luvun Ranskassa ja Suomessa, keitä olivat ne toimijat, jotka ajoivat lainsäädän-
nöllisiä uudistuksia ja millaista keskustelua politiikan tasa-arvosta käytiin ennen lakiesitys-
ten parlamenttikäsittelyjä. Luvuissa 4 ja 5 keskitytään puolestaan Ranskan ja Suomen
parlamenttikeskusteluihin ja analysoidaan sukupuolten tasa-arvon rakentamista poliittisena
ongelmana ja tasa-arvoa koskevia argumentointitapoja näillä areenoilla. Huomio kiinnittyy
sekä konsensuksen rakentamiseen että ristiriitoihin ja konflikteihin parlamenttien tasa-
arvopuheessa. Molemmat luvut päättää osio, jossa tarkastellaan sukupuolta ja sukupuolit-
tamista tasa-arvopuheessa. Luvussa 6 Ranskaa ja Suomea koskevat analyysit tuodaan yh-
teen ja maiden välillä liikkumalla lähestytään kysymystä "ranskalaisesta" ja "suomalaisesta"
tasa-arvosta ja tasa-arvoa koskevan muutoksen rajoista. Luvussa 7 pohditaan parité- ja
kiintiökeskustelujen vaikutuksia ja esitetään kysymyksiä tasa-arvon ja muutoksen rajoista
myös tulevaisuudessa.

                                                     
6  Tähän viittaa jo "parlamentin" (ranskaksi le parlement) etymologia italian parlare- ja ranskan
parler-verbeissä (Palonen, 2003a, 580). Kari Palonen on ehdottanut myös suomen kieleen vastaavaa
käsitettä puhekunta eduskunnan tilalle.
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2. Kontekstualisoitua teoretisointia:

Tutkimuksen teoreettiset ja metodologiset
näkökulmat

2.1 Miksi vertailla Ranskaa ja Suomea?

Miksi sitten tutkia juuri Ranskan ja Suomen tasa-arvokeskusteluja ja analysoida tasa-
arvopoliittisia muutoksen strategioita näiden kahden maan kautta? Mitä uusia näkökulmia
näiden maiden välinen tarkastelu avaa tasa-arvopolitiikan tutkimukseen?

Aivan aluksi on huomautettava, että tutkimusmaiden valinnassa kietoutuvat usein yhteen
tutkijan oma tausta, eri maita koskeva asiantuntemus ja itse tutkimusongelmaan liittyvät
perustelut (ks. Bergman, 2002, 60). Niin minunkin tapauksessani. Harjoittelu Euroopan
neuvoston tasa-arvoyksikössä Strasbourgissa 1990-luvun puolivälissä tutustutti minut sekä
eurooppalaiseen että ranskalaiseen keskusteluun sukupuolten tasa-arvosta poliittisessa
päätöksenteossa. Erityisesti minua ihmetyttivät keskustelussa käytetyt, Suomessa tunte-
mattomat käsitteet kuten parité ja tasa-arvon liittäminen demokratian edistämiseen. Kon-
trasti Suomen ja Ranskan välillä oli yllättävän suuri, ei vain tasa-arvoa koskevien määritte-
lyjen, vaan myös tasa-arvokeskusteluissa esitettyjen kysymysten osalta. Ranskalaiseen
keskusteluun tutustumisen kautta aloin ihmetellä myös joitakin Suomen erityispiirteitä.
Myöhemmin erojen rinnalle alkoi kuitenkin piirtyä myös yhtäläisyyksiä, ja samalla Rans-
kan ja Suomen tasa-arvolainsäädännön kytkökset kansainvälisen tasa-arvopolitiikan ke-
hitykseen alkoivat nousta esiin.

Suomessa puolestaan kiinnitin huomiota tapaan, jolla ranskalaisesta naisliikkeestä ja nais-
tutkimuksesta 1990-luvulla puhuttiin. Molemmat yhdistettiin usein sukupuolieroa korosta-
vaan tai tematisoivaan ajatteluun, ja ranskalaisen naisliikkeen ja -tutkimuksen monet suun-
taukset, sisäiset jännitteet ja yhteiskunnallinen konteksti jäivät pitkälti huomiotta.7 Toisaalta
suomalaisen naistutkimuksen ja myös yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen sidokset olivat
ensisijaisesti pohjoismaisessa ja angloamerikkalaisessa tutkimuksessa, ja empiiristä vertai-
levaa analyysia Ranskan ja Suomen välillä oli tehty vähän.

                                                     
7  Näihin painotuksiin ja ranskalaista feminismiä koskeviin määrittelyihin vaikuttivat varmasti
kielikysymys ja nojautuminen pitkälti angloamerikkalaiseen keskusteluun "ranskalaisesta feminis-
mistä". Amerikkalaisessa akateemisessa maailmassa juuri sukupuolieroa tematisoivien ajattelijoiden
nähtiin edustavan ranskalaista naistutkimusta, ja samalla ranskalaista erityisyyttä konstruoitiin tältä
pohjalta (ks. "ranskalaisen feminismin" määrittelystä Yhdysvalloissa, Moses, 1998).
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Vertaileva analyysi perustuu usein sekä tutkittavia maita erottaviin että yhdistäviin tekijöi-
hin. Ranskan ja Suomen välillä liikkuvan analyysin tekevät mielekkääksi maita koskevat
merkittävätkin erot mutta myös yhtäläisyydet, joista jälkimmäisistä on esimerkkinä sekä
Suomessa että Ranskassa säädetty, politiikan tasa-arvoa koskeva lainsäädäntö vuosituhan-
nen vaihteessa. Nostan esiin kolme ulottuvuutta, joiden perusteella ranskalaisten ja suoma-
laisten tasa-arvokeskustelujen vertailu on mielestäni hedelmällistä: ensiksikin maiden
väliset erot ja yhtäläisyydet naisten poliittisessa osallistumisessa, toiseksi Ranskaa ja Suo-
mea yhdistävät ja erottavat piirteet 1990-luvun tasa-arvolainsäädännön ja -keskustelujen
osalta sekä lopuksi kysymykset naiskansalaisuuden muotoutumisesta ja tasa-arvoa ja kan-
salaisuutta koskevista poliittisista kamppailuista Ranskassa ja Suomessa.

Ensimmäinen ja ilmeisin perustelu Ranskaa ja Suomea koskevalle vertailulle löytyy eroista
ja yhtäläisyyksistä naisten poliittisten oikeuksien ja osallistumisen historiassa. Histori-
allisesta näkökulmasta Ranska ja Suomi eroavat monin tavoin toisistaan, myös sukupuolten
tasa-arvon osalta. Suurvalta Ranska, jonka 1700-luvun lopun vallankumous ja tasavaltalai-
nen perinne ovat toimineet Euroopassa uudenlaisen poliittisen järjestelmän mallina, ei
kuitenkaan ulottanut alusta lähtien vapautta, veljeyttä ja tasa-arvoa kaikkiin kansalaisiinsa.
Kun miesten kohdalla yleinen äänioikeus toteutui Ranskassa jo vuonna 1848, naiset astui-
vat vaaliuurnille ensimmäisen kerran vasta lähes sata vuotta myöhemmin, 1945.8 Suomessa
puolestaan miesten ja naisten ääni- ja vaalioikeus valtiollisissa vaaleissa toteutui samaan
aikaan vuonna 1906, naisille ensimmäisenä Euroopassa.

Maiden väliset erot näkyvät naisten poliittisen osallistumisen historiassa myös äänioikeu-
den toteutumisen jälkeen. Ranskassa naisten osuus vaaleilla valituissa poliittisissa elimissä
on pysynyt alhaisena. Vuosien 1945 ja 1997 välillä se vaihteli parlamentin osalta 1,5 %:sta
(1958) 10,9 %:iin (1997); nykyisin naisia on runsas 12 % kansanedustajista (Bard, 2001,
159; Zimmerman, 2003, 17). Suomen ensimmäiseen eduskuntaan 1907 valittiin puolestaan
19 naista (9,5 %), ja alhaisimmillaan naisten osuus kansanedustajista oli 5,5 % (1930).
Nykyisistä kansanedustajista naisia on 37,5 %. (Naiset Suomen Eduskunnassa, 2003; Tasa-
arvo-tilastosivut, 2004.) Tällaista lukuihin perustuvaa erojen korostamista voisi jatkaa myös
hallituksen ja muiden edustuksellisten elinten kohdalla.

Ranskan ja Suomen esimerkit kertovat myös itse edustuksellisen politiikan erityispiirteistä
ja omasta dynamiikasta suhteessa mm. naisten asemaan työelämässä. Vaikka molemmissa
maissa naiset ovat osallistuneet laajamittaisesti työelämään varsinkin toisen maailmansodan
jälkeen ja myös naisten koulutustaso on ollut molemmissa maissa korkea, eroavat Ranska
ja Suomi toisistaan naisten poliittisen edustuksen osalta.9 Naisten oikeuksien edistyminen
eri alueilla ei näin välttämättä seuraa samanlaisia kehityskulkuja, ja huomiota tulisi kiinnit-

                                                     
8  Naiset saivat ääni- ja vaalioikeuden kenraali de Gaullen päätöksellä huhtikuussa 1944. Algerissa
toiminut Ranskan neuvoa-antava parlamentti oli tehnyt asiasta päätöksen kuukautta aiemmin. Rans-
kalaiset naiset äänestivät ensi kertaa huhtikuun 1945 kunnallisvaaleissa (Bard, 2001, 153–154;
Bard, 1995, 449–450).

9  Katso tarkemmin Ranskan osalta naisten asemasta yhteiskunnan eri alueilla 1900-luvulla, Bard,
2001.
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tää myös edustuksellisen politiikan ja politiikassa vaikuttavien sukupuolittuneiden val-
tasuhteiden erityispiirteisiin (ks. Skjeie – Siim, 2000).

Toisaalta viimeisten kymmenen vuoden aikana naisten poliittisessa osallistumisessa on yhä
enemmän myös samankaltaisia piirteitä maiden välillä: 1990-luvulla naisten edustus halli-
tuksissa on noussut yli 30 %:n, ja naiset ovat toimineet yhä useammin myös perinteisillä
"miehisillä" aloilla, kuten puolustus-, oikeus- ja ulkoministereinä. Myöskään kunnallispoli-
tiikassa maiden väliset erot eivät ole olleet niin merkittävät kuin valtakunnanpolitiikassa:
1990-luvun puolivälissä – siis ennen parité-lain toteutumista – Ranskan kunnanvaltuustois-
sa oli naisia 21,7 % ja Suomessa 31,4 % (Sineau, 2001, 286; Naiset ja kunnallisvaalit 2004,
2004).

Toiseksi Ranskan ja Suomen välllä liikkuvaa tutkimusta voidaan perustella myös itse poli-
tiikan tasa-arvoa koskevien lakien ja laajemmin tasa-arvopolitiikan kansallisten
erityispiirteiden ja yhtäläisyyksien pohjalta. Ranskan ja Suomen tasa-arvosäännökset
ovat molemmat esimerkkejä 1980-luvulla alkaneesta, sukupuolten tasa-arvoa koskevasta
paradigmamuutoksesta, jonka mukaan tavoitteena on lopputulosten, ei vain mahdollisuuk-
sien tasa-arvo. Toisaalta 1990-luvun kehitys rikkoo kuvaa pohjoisesta Euroopasta tasa-
arvopolitiikan eturintamana: Pohjoismaissa on sovellettu kiintiöitä politiikan valmistelevis-
sa elimissä ja puolueiden vaalilistoilla, kun taas Euroopassa sellaiset maat kuin Belgia ja
Ranska ovat olleet 1990-luvulla edelläkävijöitä politiikan tasa-arvoa koskevan lainsäädän-
nön kehittämisessä.10 Ranskan osalta myös julkinen keskustelu naisten asemasta politiikas-
sa ja laajemmin yhteiskunnassa on ollut poikkeuksellisen vilkasta.

Toisaalta vaikka Suomen ja Ranskan kiintiölainsäädännön välillä on vain viisi vuotta eroa,
itse sukupuolten tasa-arvoa koskevissa laeissa ja keskusteluissa on myös paljon eroja mai-
den välillä. Lisäksi kansainvälisiä sopimuksia ja kansainvälisen tasa-arvopolitiikan näkö-
kulmia on käytetty kansallisella tasolla eri tavoin. Maiden välisistä eroavaisuuksista esi-
merkkeinä eivät ole vain lakien erilaiset sovellusalueet vaan myös käsitteelliset erot: rans-
kalaisessa keskustelussa keskeinen käsite on ollut parité, jota on käytetty kiintiöiden sijasta
– ja sen vastakohtana. Tämä Euroopan neuvostonkin tasa-arvopolitiikassa vaikuttanut
käsite on Suomessa vain vähän tunnettu, eikä sille ole vakiintunutta suomalaista vastinetta.
Vaikka Suomessa kiintiöihin on suhtauduttu kaikkea muuta kuin yksimielisesti, on itse
kiintiön käsite hyväksytty olennaiseksi osaksi tasa-arvokeskustelua. Nämä eroavaisuudet
vievät pohtimaan kansallisen kontekstin merkitystä (tasa-arvo)poliittisten ongelmien mää-
rittelyssä ja tavoissa, joilla uudistuksia voidaan viedä eteenpäin. Lisäksi Ranskan ja Suo-
men parité- ja kiintiölakiprosessien kautta voidaan tarkastella kansallisen ja kansainvälisen
tason vuorovaikutusta sukupuolten tasa-arvon edistämisessä.

Työni kysymyksenasettelun kannalta Ranskan ja Suomen välisen vertailun perustelut liitty-
vät kuitenkin myös laajempiin kysymyksiin muutosten rajoista, niiden muotoutumisesta ja
muuttamisesta. Viimeiseksi Ranskan ja Suomen väliset eroavaisuudet, mutta myös
                                                     
10  On huomattava, että kiintiölainsäädäntö ei ole millään muotoa rajoittunut Euroopan maihin.
Esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa vaalilistoja koskeva kiintiölainsäädäntö on otettu käyttöön
useassa maassa 1990-luvulla (ks. Global Database of Quotas for Women, 2005).
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yhtäläisyydet (nais)kansalaisuuden ja erilaisten tasa-arvokäsitysten muotoutumisessa
tarjoavatkin mielenkiintoisen lähtökohdan tutkimukselle, jossa nykypäivän tasa-arvo-
keskusteluja tutkitaan erilaisten sukupuolten tasa-arvoa, kansalaisuutta ja naisten poliittista
osallistumista koskevien käsitteiden ja hahmotustapojen kohtauspaikkana ja näiden käsitys-
ten muuttumisen areenoina. Tutkimukseni yksi keskeinen näkökulma liittyy siihen, miten
historiallisesti muotoutuneet käsitykset ja näkökulmat vaikuttivat paritésta ja kiintiöistä
käydyissä keskusteluissa ja miten niitä käytettiin hyväksi ja muutettiin keskustelujen aika-
na.

Merkittävää tässä suhteessa on Ranskassa vahvasti vaikuttanut republikanistinen kansalai-
suuskäsitys, joka on painottanut poliittista kansalaisuutta ja abstraktien yksilöiden välistä
tasa-arvoa. Samalla olennainen osa republikanismia on ollut naisten sulkeminen poliittisten
oikeuksien ja poliittisen osallistumisen ulkopuolelle: poliittinen järjestelmä, joka on perus-
tunut käsitykseen abstraktien yksilöiden tasa-arvosta, on kieltänyt samanaikaisesti naisilta
poliittisen toimijan peruskategorian eli yksilön statuksen (Rosanvallon, 1992, 136–138,
395–396). Näin universaali poliittinen subjekti on ollut käytännössä mies. Ranskalaisen
poliittisen järjestelmän olennaiseksi piirteeksi onkin nähty tämä ristiriita, kansalaisten
välisen tasa-arvon periaatteen yhdistyminen joidenkin ryhmien ja erityisesti naisten ulos-
sulkemiseen politiikasta (Varikas, 1995a, 145–148; myös Fraisse, 1995).

Lisäksi republikanistisessa kansalaisuuskäsityksessä on korostunut valtion ja yksilön väli-
nen suora suhde, jossa välittävät instanssit ja eturyhmäpolitiikka on nähty uhkana kansa-
kunnan yhtenäisyydelle (Rosanvallon, 2004; Siim, 2000, 45; Ranskaa ja Suomea vertaile-
vasta näkökulmasta myös Alapuro, 2002). Kansakunnan kokonaisuuden ja yleisen edun
korostaminen – vastakohtana erityisten intressien ajamiselle – on rajannut mahdollisuuksia
nähdä naiset erityisenä poliittisena ryhmänä ja ajaa naisten poliittista edustusta intres-
sinäkökulman pohjalta (Reynolds, 1998, 83).11 Samalla se on vaikeuttanut naisten järjes-
täytymistä ja naisjärjestöjen asemaa mm. poliittisten puolueiden sisällä (Siim, 2000, 161).

Erilaisten kansalaisuuskäsitysten näkökulmasta Suomi tarjoaa mielenkiintoisen vertailu-
kohdan Ranskaan sekä naisten poliittisten oikeuksien ja osallistumisen että valtion ja kan-
salaisen välisen suhteen osalta. Suomessa naisten poliittisten oikeuksien toteutuminen liittyi
kiinteästi suomalaiseen nationalismiin ja maan itsenäistymisprosessiin Venäjästä, ja naiset
olivat aktiivisesti mukana 1800–1900-luvun vaihteen kansalaisyhteiskunnan mobilisoitumi-
sessa (Sulkunen, 1997, 15–16). Vaikka naisten rekrytoiminen nationalistiseen liikkeeseen
nähtiin tärkeänä myös strategisista syistä, kyse ei ollut kuitenkaan vain poliittisiin suhdan-
teisiin liittyvistä tekijöistä. Suomessa käsitystä naisten erityisyydestä kansakunnan rakenta-
jina "yhteiskunnallisen äidillisyyden" pohjalta on käytetty myös perusteluna naisten poliitti-
selle osallistumiselle ja aktiiviselle kansalaisuudelle. Naisten erityisyys ei toiminut näin
pohjana naisten sulkemiselle poliittisten oikeuksien ulkopuolelle kuten Ranskassa, vaan
pikemmin tämä uusi "emansipatorinen äidillisyys" oli merkittävässä asemassa sekä naisten

                                                     
11 1800–1900-luvun vaihteen Ranskassa tämä näkyi myös tavassa, jolla naisten äänioikeus määri-
teltiin uhaksi vastaperustetun kolmannen tasavallan yhtenäisyydelle ja yleensä republikanismin
tulevaisuudelle (ks. Klejman – Rochefort, 1989).
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poliittisen että sosiaalisen kansalaisuuden muotoutumisessa (Sulkunen, 1987, 157, 164–
166; Pylkkänen, 1999, 32–33).12 

Lisäksi suomalaisessa kontekstissa juuri kansalaisjärjestöt on nähty kiinteänä osana kansa-
kunnan ja valtion rakentamista, ei uhkana kansakunnan yhtenäisyydelle. Valtiota ja järjes-
töjä ei ole näin pidetty toistensa vastakohtina, vaan tavoitteena on ollut integroida järjestöt
ja eturyhmät osaksi valtion toimintaa (Alapuro – Stenius, 1987, 18–19). Tällaisessa kansa-
laisuuskäsityksessä valtio ja yhteiskunta, mutta myös valtiollinen ja poliittinen toiminta on
samaistettu toisiinsa (Kettunen, 2003; Pulkkinen, 2003b, 232–234). Tätä kautta myös
naisten erillistoimintaa ja poliittista järjestäytymistä ei ole nähty samanlaisena uhkana
kansalliselle yhtenäisyydelle kuin Ranskassa, vaan pikemminkin osana suomalaisen poliitti-
sen järjestelmän kehittämistä.

Ranskan ja Suomen väliset erot korostuvat myös tarkasteltaessa naiskansalaisuuden muo-
toutumista yksityis- ja erityisesti perheoikeudellisesta näkökulmasta. Naimisissa olevien
naisten asemaan vaikutti Ranskassa pitkään vuonna 1804 hyväksytty Napoleonin lakikodi-
fikaatio, Code Napoléon, jonka mukaan mies oli ehdoton perheen pää ja nainen oikeudelli-
sesti alisteinen suhteessa aviomieheen. Vaikka naisten oikeudellinen täysivaltaisuus toteutui
Ranskassa 1938, naiset ja miehet saavuttivat yhtäläiset oikeudet mm. perheen omaisuuteen
ja suhteessa lapsiin vasta 1980-luvulla (Sineau, 1994, 503–508). Avioliittolainsäädännön
osalta Suomi voidaan puolestaan määritellä osaksi pohjoismaista mallia – vaikkakin Suomi
kulki tässä suhteessa muiden Pohjoismaiden perässä. Suomessa aviopuolisoiden oikeudelli-
nen yhdenvertaisuus ja erillisvarallisuus toteutuivat jo 1920–30-luvun vaihteessa, ja tätä
kautta naisilla oli yksilöllinen oikeus päättää ansiotyöstään ja yhteiskunnallisesta osallistu-
misestaan (Pylkkänen, 1999, 35–36).13

Näiden Ranskaa ja Suomea koskevien eroavaisuuksien ei pidä kuitenkaan antaa hävittää
näkyvistä ilmeisiä yhtäläisyyksiä naiskansalaisuuden muotoutumisessa näissä kahdessa
maassa. Liberalistisen, kansalaisten oikeuksia korostavan tradition lisäksi molemmissa
maissa on vaikuttanut vahvasti yhteisöllinen – Ranskassa republikanismista ja Suomessa
snellmanilaisesta ajattelusta nouseva – kansalaisuuskäsitys, jossa kansalaisuus määrittyy
yhteisöön ja erityisesti kansakuntaan kuulumisen ja yhteisen hyvän edistämisen kautta
(Anttonen, 1998, 356–358; Jenson – Sineau, 1995, 12–13). Naisten kohdalla tämä näkyi
varsinkin 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla maternalistisena kansalaiskäsityksenä,

                                                     
12  Tähän naiskansalaisuuskäsitykseen sisältyi myös selkeä hierarkkinen ulottuvuus, jonka mukaan
vain yhteiskunnalliseen eliittiin ja keskiluokkaan lukeutuvat naiset toteuttivat äitikansalaisen roo-
liaan myös kodin ulkopuolella, politiikassa, yhteiskunnallisessa toiminnassa ja järjestöissä. Alimpiin
yhteiskuntaluokkiin kuuluvat naiset pyrittiin sitomaan yksinomaan yksityiseen sfääriin (Sulkunen,
1987, 165–166). Käytännössä tämä äitikansalaisen hierarkkinen ideaali ei toteutunut: naisten palk-
katyö oli yleistä jo vuosisadan alussa – usein silkasta pakosta – ja naiset osallistuivat aktiivisesti
myös työväenliikkeeseen (Anttonen, 1996, 108).

13  Pohjoismaisen mallin voitto Suomessa ei ollut kuitenkaan itsestään selvää. Avioliittolain uudis-
tusta valmistelevien juristien esikuvana olivat alkujaan Saksan siviililaki ja sen näkemys miehestä
perheen päänä. Mm. naispoliitikkojen painostuksen ansiosta avioliittolaissa korostui lopulta avio-
puolisoiden oikeudellinen yhdenvertaisuus. (Pylkkänen, 1999, 35–36.)
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"tasavaltalaisena" ja "yhteiskunnallisena" äitiytenä, jonka kautta naiset haluttiin integroida
osaksi kansakunnan rakentamista ja uusintamista. Vaikka Ranskassa naisilla ei ollut äänioi-
keutta, tasavaltalainen äitiys ei sielläkään merkinnyt tiukkaa rajanvetoa miesten julkiseen
ja naisten yksityiseen sfääriin, vaan maternalismin kautta pystyttiin ajamaan myös sellaista
sosiaalipolitiikkaa, joka edisti äitiyden ja palkkatyön yhdistämistä (Anttonen, 1998, 361–
362; Offen, 1992, 80–81). Ranskaa ja Suomea yhdistävätkin naisten laajamittainen osallistu-
minen työelämään, varsinkin toisen maailmansodan jälkeen myös naimisissa olevien nais-
ten osalta (Bard, 2001, 20, 215–217; Julkunen, 1994, 184–185).

Lisäksi samalla kun Suomessa on korostettu naisten ja miesten yhtäläisiä poliittisia oikeuk-
sia, juuri sosiaali-, terveys- ja koulutuspolitiikka ovat toimineet väylinä naisten poliittiselle
osallistumiselle ja nousulle poliittisen hierarkian ylimmille portaille (Kuusipalo, 1999;
Anttonen, 1994, 212). Ranskassakaan poliittisten oikeuksien epääminen naisilta ei merkin-
nyt naisten poliittista passiivisuutta, vaan myös siellä naiset osallistuivat kunnallispolitiik-
kaan ja järjestötoimintaan, osa heistä korostaen rooliaan äiteinä ja erityisesti perhe- ja
sosiaalipoliittisten uudistusten ajajina (Reynolds, 1998, 79–80; Klejman – Rochefort,
1989).14 Lisäksi molemmissa maissa merkittävä osa naisliikettä painotti naiskäsityksessään
sukupuolten välistä komplementaarisuutta ja naisten toimijuuden rakentumista perheen ja
äitiyden kautta vastakohtana radikaalille individualismille, mikä ei kuitenkaan estänyt sitä
vaatimasta naisille oikeutta myös yhteiskunnalliseen osallistumiseen (Offen, 1992, 79–81;
Sulkunen, 1987, 165).15 Naisten kansalaisuuden muotoumisessa ei näin ollutkaan kyse
naisten täydellisestä sulkemisesta politiikan ulkopuolelle tai yksityiseen sfääriin, vaan siitä,
millä ehdoilla ja minkälaisin tavoin naisten osallistuminen työelämään ja yhteiskunnalliseen
toimintaan oli mahdollista ja mitä väyliä naiset käyttivät toimiessaan kansalaisina myös
kodin ulkopuolella.

Ranskan ja Suomen välisen vertailun mielekkyys nouseekin pikemmin naiskansalaisuuden
muotoutumista koskevista ristiriidoista kuin maiden selkeärajaisesta määrittelystä jonkin
sukupuolten tasa-arvoa tai kansalaisuutta koskevan mallin edustajiksi tai niiden luokittele-
misesta "edistyksellisiin" ja "vanhakantaisiin" maihin tasa-arvon osalta. Molemmissa mais-
sa erilaiset kansalaisuutta koskevien käsitysten ja poliittisen ajattelun perinteet kietoutuvat
yhteen ja ovat jatkuvassa liikkeessä (ks. Anttonen, 1998; Pulkkinen, 1987; Reynolds,
1998). Tämän näkökulman kautta huomio kiinnittyy kamppailuihin, joita Ranskassa ja
Suomessa on käyty erilaisten kansalaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa koskevien painotus-
ten välillä. Tämä on näkynyt tasapainotteluna ja poliittisina kiistoina mm. perhekeskeisen

                                                     
14  Vaikka naisten ääni- ja vaalioikeus toteutui vasta vuonna 1944, naiset toimivat tätä ennen useis-
sa ranskalaiskaupungeissa nimitettyinä kunnanvaltuutettuina, erityisesti sosiaalipolitiikan alueella.
Lisäksi vuoden 1936 Léon Blumin kansanrintamahallitukseen nimitettiin kolme naisministeriä
(Reynolds, 1998, 79–80). Naisjärjestöt ajoivat myös aktiivisesti sosiaalipoliittisia uudistuksia 1920–
30-luvulla (Siim, 2000, 58).

15  Myös osa äänioikeusliikkeestä käytti tällaista argumentaatiota naisten poliittisten oikeuksien
ajamisessa (Klejman – Rochefort, 1989, 277–278). Naisliike oli kuitenkin jakautunut tässä suhtees-
sa, ja ranskalaisesta naisliikkeestä ja feminismistä löytyi myös vahva naisten yksilöllisiä oikeuksia
ja naisten taloudellista itsenäisyyttä painottava suuntaus (ks. feministisen liikkeen eri suuntauksista
Ranskassa, Klejman – Rochefort, 1989).
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ja naisten työssäkäyntiä tukevan sosiaalipolitiikan välillä, yksityisen ja julkisen rajanvetoina
tai naisliikkeen jakautumisena äänioikeutta koskevissa kysymyksissä tai naisten työssä-
käyntiä koskevissa painotuksissa. Myös joko sukupuolten erilaisuutta tai naisten ja miesten
yhtäläisiä oikeuksia on korostettu keskustelun kontekstista tai poliittisista tavoitteista riip-
puen (ks. esim. Pylkkänen, 1999; Scott, 1996). Kyse ei ole ollut vain erilaisten kansalai-
suuskäsitysten välisistä vastakkainasetteluista vaan myös konkreettisista poliittisista kamp-
pailuista, joissa on ollut toimijoita, niin tasa-arvon aktiivisia edistäjiä kuin vastustajiakin.
Näillä toimijoilla on ollut myös vaihtelevat mahdollisuudet vaikuttaa poliittisten uudistus-
ten lopputulokseen. 

Tällaisesta näkökulmasta myös 1990–2000-luvun Ranskan ja Suomen tasa-arvokeskustelut
määrittyvät kansalaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa koskevien ristiriitojen ja kamppailujen
näyttämöinä. Paritéa ja kiintiöitä puolustavissa ja vastustavissa argumenteissa, tasa-arvo-
lainsäädännön ajamisessa ja vastustamisessa ei ole kyse vain tasa-arvopolitiikan välineitä
koskevista erimielisyyksistä, vaan keskustelut tuottivat kansalaisuutta, poliittista toimijuutta
ja ylipäätänsä ranskalaista ja suomalaista poliittista järjestelmää koskevia määrittelyjä ja
ristiriitoja (ks. Scott, 1996, 168, 174).

Näin parité- ja kiintiölakeihin johtaneet poliittiset prosessit ja lakeja koskevat keskustelut
nostavat esiin – mutta myös uusintavat ja muokkaavat – niitä ristiriitaisuuksia ja vastak-
kainasetteluja, joita sukupuolten tasa-arvoon, naisten poliittiseen osallistumiseen ja suku-
puolittuneeseen kansalaisuuteen molemmissa maissa liittyy. Mielenkiintoista on tarkastella
sitä, mihin nämä ristiriidat ja kamppailut kussakin maassa paikantuvat ja mitä eroja ja
yhtäläisyyksiä tässä suhteessa on löydettävissä. Suomi ei ollut yhtenä kansakuntana kiinti-
öiden takana, vaan niiden vastustus oli laajaa, ja rintamalinjat jähmettyivät erityisesti kiin-
tiöiden ja pätevyyden väliseen vastakkainasetteluun. Samanlaisesta "kansallisen tasa-arvon"
hajoamisesta kertoo Ranskan parité-keskustelu, jonka aikana käytiin kiivasta väittelyä
paitsi sukupuolten tasa-arvosta, myös ranskalaista republikanismia ja yleensä demokraat-
tista järjestelmää koskevista määrittelyistä.

Tällaisen kysymyksenasettelun ja maiden välisen vertailun kautta haluan myös problemati-
soida käsitystä Suomesta "lähes tasa-arvon saavuttaneena" mallimaana ja Ranskasta "vä-
hemmän edistyneenä", patriarkaalisena yhteiskuntana. Suomessa vahvasti vaikuttava usko
sukupuolten tasa-arvon toteutumiseen ja ongelmien vähäisyyteen on usein estänyt näke-
mästä naisiin kohdistuvaa syrjintää ja sukupuolten välistä rakenteellista eriarvoisuutta.
Tämä on näkynyt myös politiikassa, jossa korkea naiskansanedustajien osuus ja nais-
presidentin valinta ovat toimineet todisteena Suomen menestyksestä kansainvälisessä tasa-
arvokilpailussa, samalla kun politiikan sisältöjen osalta sukupuolten tasa-arvo nähdään
vanhentuneena kysymyksenä, josta ei ole enää tarvetta keskustella (ks. Holli – Luhtakallio
– Raevaara, 2004). Vaikka Ranskassa naiskansanedustajien määrä on edelleen alhainen,
on siellä myös toteutettu yksi EU-maiden kunnianhimoisimpia lainsäädännöllisiä uudistuk-
sia sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi poliittisessa päätöksenteossa. 1990-luvulla politii-
kan tasa-arvo nousi myös yhteiskunnalliseksi ongelmaksi, joka mobilisoi laajan joukon
toimijoita sekä puolesta että vastaan ja nosti tasa-arvon merkittäväksi puheenaiheeksi myös
valtajulkisuudessa. On oireellista, että tätä Ranskan – tai muiden EU-maiden – uutta lain-
säädäntöä tunnetaan Suomessa huonosti; käsitys Suomesta tasa-arvon edelläkävijänä näyt-
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täisikin vaikeuttavan kaksisuuntaista vuorovaikutusta Suomen ja kansainvälisen yhteisön
välillä tasa-arvopolitiikan tavoitteiden ja keinojen osalta.16

2.2 Sukupuolten tasa-arvo ja naisten poliittinen edustus:
   tutkimusta ja keskustelua monilla areenoilla

Sukupuolten tasa-arvo ja naisten edustus poliittisessa päätöksenteossa on ollut 1990–2000-
luvulla yksi keskeisiä politiikan naistutkimuksen ja feministisen poliittisen teorian ongel-
mia. Kysymystä on lähestytty tutkimalla naisten asemaa politiikassa, mutta myös teoreetti-
semmin ongelmana, joka koskee naisten poliittisen edustuksen perusteita. Lisäksi suku-
puolten tasa-arvo on liitetty useasti laajempiin kysymyksiin erilaisten yhteiskunnallisten
ryhmien edustuksesta poliittisessa päätöksenteossa.

1990-luvulla poliittista edustusta koskeva teoretisointi on yhä useammin kietoutunut empii-
riseen tutkimukseen niistä keskusteluista, joita on käyty naisten asemasta ja sukupuolten
tasa-arvosta kansallisilla ja ylikansallisilla politiikan areenoilla. Tutkijat ovat olleet kiin-
nostuneita siitä, miten erilaiset toimijat argumentoivat naisten edustuksen puolesta ja mitä
diskursiivisia strategioita mm. eri maiden tasa-arvopolitiikassa on käytetty. Tätä kautta
tutkimus sukupuolten tasa-arvosta politiikassa on sekoittanut "tutkimuksellisen" ja poliitti-
sen sekä empirian ja teorian välisiä raja-aitoja. Tämä rajoja hämmentävä ja monitieteinen
tutkimus on keskeisellä tavalla innoittanut työtäni ja sen kysymyksenasetteluja.

2.2.1 Miksi ja mitä naisten tulisi edustaa:
argumentteja ja luokitteluja

Keskustelu naisten asemasta ja tasa-arvon edistämisestä poliittisessa päätöksenteossa kie-
toutuu klassiseen kysymykseen edustuksellisen poliittisen järjestelmän perusteista. Samalla
kun otetaan kantaa siihen, miksi naisten tulisi olla miesten kanssa tasavertaisesti mukana
edustuksellisissa elimissä, tuodaan esiin erilaisia näkemyksiä edustajan ja edustettavan
välisestä suhteesta ja itse poliittisen representaation määrittelystä.

Ehkä tunnetuin näkemys poliittisesta representaatiosta viittaa "peilimäiseen" edustukselli-
suuteen, siihen periaatteeseen, että edustajat ovat mahdollisimman samanlaisia suhteessa
edustamaansa ryhmään ja sen ominaispiirteisiin. Tältä pohjalta esimerkiksi parlamentin
toivotaan olevan koko kansan pienoiskuva (ns. deskriptiivinen tai mimeettinen representaa-
tio) (ks. Pitkin, 1972; Saastamoinen, 199917). Symbolisessa edustamisessa kyse on puoles-
                                                     
16  En väitä, että tämä kansallinen ylemmyydentunne sukupuolten tasa-arvon osalta olisi Suomelle
erityinen piirre. Kuten tulen jatkossa osoittamaan, myös Ranskassa on parité-lain hyväksymisen
myötä havaittavissa vahvaa uskoa maan erityislaatuisuuteen tasa-arvopoliittisten uudistusten inno-
vaattorina.

17  Saastamoinen käsittelee artikkelissaan viime vuosina paljon keskustelua herättänyttä Franklin
Ankersmitin jaottelua mimeettiseen ja esteettiseen poliittiseen representaatioon.
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taan tavasta, jolla edustaja vertauskuvallisesti representoi edustamaansa ryhmää tai kansaa.
Tällaisten näkemysten ei ole kuitenkaan nähty antavan tarkempia vastauksia edustajan ja
edustettavan väliseen suhteeseen ja siihen, miten edustaja toimii edustamiensa äänestäjien
puolesta (Pitkin, 1972). Keskusteluun on näin noussut kysymys siitä, miten "kansan edus-
taja" edustaa kansalaisten arvoja, tarpeita ja intressejä. Samalla huomion kohteena on eri-
laisten yhteiskunnallisten ryhmien erityisintressien ja kansallisen edun välinen suhde.

Keskustelu siitä, minkä vuoksi naisten poliittinen edustus on tärkeää ja miltä pohjalta nais-
ten edustuksen puolesta tulisi argumentoida, on ollut erityisen vilkasta angloamerikkalai-
sessa feministisessä poliittisessa teoriassa ja politiikan tutkimuksessa (esim. Diamond –
Hartsock, 1998; Phillips, 1995, 1998; Sapiro, 1998; Sawer, 2000; Squires, 2000; Young,
2000), mutta myös pohjoismaisessa politiikan naistutkimuksessa (esim. Hernes, 1987;
Jónasdóttir, 1988; Skjeie, 1992; Teigen, 2000). Tämä keskustelu on tuottanut erilaisia luo-
kitteluja argumenteista, joita naisten poliittisen edustuksen lisäämiseksi voidaan käyttää.

Pohjoismaisessa tutkimuksessa viitataan usein Helga Hernesin jo vuonna 1987 tekemään
kolmijakoon, jonka mukaan naisten poliittista edustusta voidaan perustella oikeudenmukai-
suuden, naisten erilaisten kokemusten ja voimavarojen sekä naisten ja miesten erilaisten
intressien pohjalta. Ensimmäisen, oikeudenmukaisuus-argumentin mukaan jokaisella, myös
naisilla, on yksinkertaisesti oikeus olla mukana päätöksenteossa. Toinen, naisten erilaisia
kokemuksia korostava näkökulma nostaa puolestaan esiin naisten poliittisen edustuksen
myönteiset seuraukset ja hyötynäkökohdat, kun kaikki mahdolliset yhteiskunnan resurssit
saadaan päätöksenteon käyttöön. Tällainen argumentaatio kietoutuu usein sukupuolten
komplementaarisuutta painottavaan näkemykseen, jonka mukaan naiset ja miehet tuovat
päätöksentekoon toisiaan täydentäviä arvoja ja näkökulmia. Kolmas, naisten ja miesten
ristiriitaisia intressejä korostava argumentti puolestaan eroaa edellisestä korostamalla suku-
puolten välisiä potentiaalisia konflikteja sekä naisten ja miesten ja heidän edustamiensa
arvojen välistä hierarkiaa ja valtasuhdetta. (Hernes, 1987, 22–23.)

Hernes jakaa erilaisten argumenttien käytön myös toimijoiden mukaan: Feministinen liike
on käyttänyt erityisesti oikeudenmukaisuuteen ja naisten intresseihin pohjautuvaa argu-
mentaatiota, kun taas perinteisempi ja kristillinen naisliike ovat nojautuneet ajatukseen
naisten ja miesten toisiaan täydentävistä resursseista. Poliittisista puolueista vasemmisto-
puolueet ovat legitimoineet naisten edustusta kaikkien kolmen argumentaatiotyypin poh-
jalta, vaikkakin vasen äärilaita on käyttänyt eniten intressi-argumenttia. Puoluekentän
oikeistosiivessä sekä työnantajilla on puolestaan ollut käytössä utilitaristinen, naisia lahjak-
kuusreservinä korostava argumentaatio. (Hernes, 1987, 23–24.)

Hernesin käyttämät argumentit sekä jako oikeus- ja hyötyperustaiseen argumentaatioon
ovat läsnä myös angloamerikkalaisessa keskustelussa, vaikkakin kategorioiden väliset rajat
voivat muotoutua eri tavalla. Naisten erilaisten intressien ja kokemusten edustamisen lisäksi
Marian Sawer puhuu edustuksellisuutta koskevista symbolisista argumenteista, jotka liitty-
vät naisten poliittisen edustuksen myönteisiin vaikutuksiin esimerkiksi positiivisten rooli-
mallien muodossa sekä poliittisten instituutioiden legitimiteetin kasvuun (Sawer, 2000,
362).
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Myös Anne Phillips (1995, 62–63; 1998, 228–229) operoi samantyyppisillä kategorioilla
kuin Hernes puhuessaan naisten poliittisesta edustuksesta ja sen legitimoinnista. Phillipsin
merkittävin anti on kuitenkin siinä, että hän pohtii edustamista sekä intressien ja mielipitei-
den edustamisena että kysymyksenä edustajien identiteetistä. Kun edellisessä tärkeintä on
poliitikkojen vastuu äänestäjille, korostuu jälkimmäisessä – läsnäolon politiikassa – edusta-
jien ja edustettavien yhteinen identiteetti ja yhteiset kokemukset. Phillips etsii ratkaisua
edustuksen ongelmaan näiden kahden edustuksen mallin välisestä suhteesta, ei niiden
asettamisesta vastakkain. (Phillips, 1995). Samantyyppistä näkökulmaa sekä osallistuvaan
että edustukselliseen demokratiaan on esittänyt Anna Jónasdóttir, joka omassa intressejä
koskevassa teoretisoinnissaan erottaa toisistaan intressien sisällön ja muodon ja viittaa
näillä yhtäältä erilaisiin tarpeisiin, toisaalta toimijuuteen, jolle nämä erilaiset tarpeet antavat
merkityksen ja voiman. Intressien kahden ulottuvuuden pohjalta Jónasdóttir kiinnittää
huomiota paitsi naisten lukumäärään myös heidän "kontrolloivaan läsnäoloon" poliittisessa
päätöksenteossa. Tällainen läsnäolo on tärkeää, koska on jatkuvasti olemassa mahdollisuus,
että naisilla ja miehillä on erilaisia, ja joskus myös ristiriitaisia, tarpeita ja näkökulmia.
(Jónasdóttir, 1988, 53–58.) 

Kysymys identiteettipolitiikasta ja siitä, mitä ja ketä naiset poliittisessa päätöksenteossa
edustavat, on herättänyt laajaa keskustelua, ja myös tarjotut ratkaisut edustamisen ongel-
maan ovat moninaiset. Esimerkkeinä voidaan mainita Iris Marion Youngin ryhmäedustuk-
seen perustuva poliittisen edustuksen malli ja Chantal Mouffen "radikaali demokraattinen
politiikka", joka perustuu alati muuttuviin, yhteiskunnallisesti rakentuneisiin subjektiposi-
tioihin ja erilaisten alistettujen ryhmien yhteistyöhön (Young, 2000; Mouffe, 1993). Nancy
Fraser (1997) kiinnittää puolestaan huomiota erojen tuottamisen ja niiden poliittisen edus-
tamisen valta-aspekteihin ja sosiaalis-taloudellisiin edellytyksiin. Fraserin radikaalissa
demokratiassa yhteiskunnallisten erojen ja ryhmien "tunnistaminen/tunnustaminen" (poli-
tics of recognition) on kiinteässä yhteydessä sosiaaliseen ja taloudelliseen tasa-arvon ja
"uusjaon" ulottuvuuksiin (politics of redistribution). Fraserin tavoitteena on yhdistää an-
tiessentialistinen näkemys erilaisten yhteiskunnallisten erojen liikkuvuudesta ja yhteen-
kietoutumisesta kysymyksiin ryhmien erilaisista valtapositioista ja taloudellisesta eriarvoi-
suudesta ja samalla tasa-arvoisen poliittisen osallistumisen periaatteesta. Tästä näkökul-
masta Fraser haluaa kysyä, minkälaiset vaatimukset ryhmäedustuksesta edistävät tai estävät
yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja radikaalin demokratian toteutumista ja minkä-
laisten erojen tunnistamista demokraattisen yhteiskunnan tulisi kannustaa. (ibid., 182–186.)

Mm. Mouffe on kääntänyt huomiota myös itse edustamisen luonteeseen ja kysymykseen
intressien, mutta myös identiteettien rakentumisesta poliittisen representaation prosessissa
(ks. myös Pringle – Watson, 1992). Mouffen tavoin Anne Phillips korostaa läsnäolon po-
litiikan merkitystä juuri tilanteessa, jossa edustettavat intressit eivät ole helposti määriteltä-
viä ja selvärajaisia, vaan syntyvät edustuksellisen päätöksenteon aikana (Phillips, 1998,
234–235). Postmodernien näkökulmien kautta edustuksellista demokratiaa onkin alettu
hahmottaa yhä enemmän, ei vain hallitsemisen muotona vaan myös ristiriitaisena ja kon-
fliktorisena toimintana, jossa tuotetaan poliittista yhteisöä ja identiteettejä, luodaan ja pu-
retaan yhtäläisyyksiä ja eroja (Mouffe, 1996, 245–247). Huomio ei kiinnity näin vain kan-
sanedustajiin vallankäyttäjinä vaan siihen, miten itse edustaminen tuottaa valtaa jähmettä-
essään identiteettejä ja järjestäessään toimijoiden välisiä (valta)suhteita (Pulkkinen, 2003a,
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3–4; Squires, 2000, 215). Kansanedustuslaitosta tai parlamenttia ei nähdä tällöin jonkin jo
olemassa olevan edustamisena, vaan edustukselliset päätöksentekoelimet myös synnyttävät
poliittisen yhteisön, jota ne edustavat (Pulkkinen, 2003a, 3). Keskiössä on näin poliittinen
edustaminen tekoina ja puheena, ihmisten välisenä toimintana, jossa maailmaa tuotetaan.

Postmodernin ja varsinkin postkoloniaalin tutkimuksen suunnasta keskustelua naisten
poliittisesta edustuksesta on haastettu pohtimaan myös keskustelun hiljaisuuksia ja sitä,
mitä puhe naisten integroimisesta olemassa olevaan poliittiseen järjestelmään piilottaa
näkyvistä. Tämä kansalaisuuden ja kansallisvaltion välistä suhdetta purkava kritiikki koh-
distuu siihen, miten naisten poliittiseen edustukseen rajattu keskustelu ei kiinnitä huomiota
ulossulkemisen prosesseihin kansallisvaltion tasolla: mitä tapahtuu niille, joilla ei ylipää-
tänsä ole kansalaisen statusta ja oikeutta osallistua edustuksellisen poliittisen järjestelmän
toimintaan? Näin keskustelun rajaaminen naisten pääsyyn edustuksellisiin elimiin ei aseta
kyseenalaiseksi itse poliittisen järjestelmän toimintamekanismeja ja kansallisvaltiota itses-
tään selvänä rajanmäärittäjänä. (Squires, 2000, 188–192; Stoltz, 2003; Yuval-Davis, 1999.)

Yhdistämällä kaksi viimeksi mainittua näkökulmaa poliittista edustusta voidaan tarkastella
myös (kansallista) poliittista yhteisöä tuottavana toimintana, jossa vedetään rajoja "meidän"
ja "muiden" välille. Samalla konstituoidaan yhteisön "ulkopuolta", rajaa, jota vasten yhteisö
muodostetaan. Poliittinen edustus ei tuota vain sukupuolittunutta toimijuutta, intressejä ja
poliittisia ongelmia, vaan edustuksen prosessissa määritellään myös poliittisen yhteisön
erityispiirteitä ja normatiivisia rajoja toiston ja ulossulkemisen avulla. Poliittisessa repre-
sentaatiossa kietoutuvat näin toisiinsa demoksen – edustettava kansa poliittisessa mielessä
– ja ethnoksen tuottaminen, joista jälkimmäisessä keskeistä ovat kansallista yhteisöä yhdis-
tävät erityispiirteet (ks. Nousiainen, 1998, 1016–1017).

Nämä naisten poliittista edustusta koskevan keskustelun kolme tasoa ja näkökulmaa linkit-
tyvät oman työni kysymyksenasetteluun ja Ranskaa ja Suomea koskevalle aineistoille
esittämiini kysymyksiin. Mm. Hernesin ja Sawerin tavoin kysyn, minkälaisia argumentteja
naisten poliittisen edustuksen puolesta Ranskassa ja Suomessa esitetään ja miten erilaiset
toimijat perustelevat kantojaan. Vertailevan näkökulman kautta voin arvioida erilaisten
argumenttien käyttöä ja toimivuutta Ranskan ja Suomen poliittisissa järjestelmissä. Kuiten-
kin poliittisen edustuksen hahmottaminen myös itse tasa-arvon ongelmaa ja toimijoita
rakentavana toimintana siirtää katseen parlamenttikeskusteluihin paitsi tarpeita ja intressejä,
myös edustajia ja edustettavia, naisia ja miehiä tuottavana puheena. Lopulta kysymykset
poliittisen yhteisön rajankäynneistä ja toiseuksista vievät tarkastelemaan sitä, miten parla-
menttien parité- ja kiintiökeskusteluissa tuotetaan (kansallisen) poliittisen yhteisön rajoja
ja normatiivisia määrittelyjä.
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2.2.2 Kohti kontekstualisoitua teoretisointia 18: kontekstit,
muutos ja tasa-arvon ongelma

Haluan nyt vaihtaa näkökulmaa ja lähestyä edellä tarkasteltua, naisten poliittisesta edustuk-
sesta käytyä keskustelua viime vuosina lisääntyneen, vahvasti empiriaan kiinnittyneen
tutkimuksen suunnasta ja pohtia, mitä ongelmia ja hiljaisuuksia teoreettisimmista lähtökoh-
dista käydyssä – vai pitäisikö sanoa universaaleja normatiivisia väitteitä esittävässä – kes-
kustelussa ja sen kysymyksenasetteluissa esiintyy. Tämä kysymys naisten poliittisesta
edustuksesta käytyjen erilaisten keskustelujen vuorovaikutuksesta liittyy myös tutkimus-
asetelmaani ja eri maista tuleviin aineistoihin. Parlamenttikeskusteluja koskeva aineistoni
on peräisin Ranskasta ja Suomesta, kun taas teoreettisimmissa naisten poliittista edustusta
koskevissa pohdinnoissa on ollut vahva angloamerikkalainen painotus. Vaikka feministisen
politiikan tutkimuksen keskusteluja ei tulisi kiinnittää itsestään selvästi kansalliseen tai
alueelliseen kontekstiinsa (ks. näistä pohdinnoista suomalaisessa naistutkimuksessa, Koi-
vunen, 1998; myös Apo, 1999; Parvikko, 1998), työssäni problematisoituu kysymys anglo-
amerikkalaisen, ranskalaisen ja suomalaisen tai laajemmin pohjoismaisen naistutkimuksen
välisestä suhteesta: miten yhdistää nämä eri areenoilla käydyt keskustelut ja tutkimukseni
eri ulottuvuudet? Mitä ongelmia tällaisesta tutkimusasetelmasta syntyy?

Ensiksikin tällaisessa tutkimusasetelmassa nousevat esiin kysymykset sekä käsitteiden
kääntämisestä että käsitteiden ja luokittelujen siirtämisestä kielestä ja keskusteluareenasta
toiseen – ja myös siitä, millä ehdoilla käsitteet matkustavat tai pysyvät paikoillaan. Miten
sellaiset käsitteet kuin sukupuoli ja tasa-arvo, gender ja equality, sexe ja égalité kääntyvät?
Entä mitä merkitsee se, että juuri englanninkieliset käsitteet ovat olleet usein pohjana nais-
tutkimuksen keskusteluille sukupuolesta ja tasa-arvosta? Samalla huomio kiinnittyy siihen,
missä kohdin ja minkälaisessa tutkimuksessa kontekstualisointia pidetään tärkeänä ja missä
määrin teoreettinen keskustelu nähdään irrallisempana kontekstistaan kuin empiirisempi
analyysi.

Nämä teoriaa ja empiriaa koskevat rajankäynnit kietoutuvat myös käsityksiin erilaisilla
kielialueilla tehdyn tutkimuksen "statuksesta" joko yleismaailmallisena tai kontekstiin si-
dottumpana, erityistä kuvaavana tutkimuksena (Widerberg, 1998; Keränen, 2001). Naisten
poliittista edustusta koskevissa tutkimuksissa tuodaan esiin ja pohditaan eri tavoin tutki-
musta ohjaavia normatiivisia lähtöoletuksia ja niiden mahdollisia sidoksia spesifiin kon-
tekstiin. Juuri angloamerikkalaiset poliittisen teorian edustajat ovat aina viime vuosiin asti
välttäneet pohtimasta omien lähtökohtiensa kontekstuaalisia kytköksiä (ks. Meier, 2002,
221–223). Toisaalta Pohjoismaat ja myös Ranska ovat näyttäytyneet erityisinä alueina ja
myös erityisten naistutkimuksen näkökulmien ja feministisen teoretisoinnin tyyssijoina.
Nämä käsitteiden liikkumista ja kontekstualisointia koskevat kysymykset liittyvät myös
siihen, millä tavalla vedetään rajoja teorian ja empirian välille – mikä nimetään ja tunnus-

                                                     
18  Birte Siim viittaa Iso-Britannian, Ranskan ja Tanskan kansalaisuusmalleja käsittelevässä tut-
kimuksessaan "kontekstualisoituun feministiseen kansalaisuuden teoriaan" (Siim, 2000, 149).
Omalla otsikollani haluaa korostaa teorian sijasta teoretisointia tekoina ja erilaisina tekemisen ja
tiedon tuottamisen tapoina (ks. Ahmed, 2000b).
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tetaan teoriaksi – ja minkälaisia maantieteellisiä ja epistemologisia hierarkisointeja tuote-
taan samalla naistutkimuksen sisällä (Ahmed, 2000b).

Tähän keskusteluun on tuonut oman panoksensa se 1990-luvulla yleistynyt tutkimus, joka
on esittänyt tärkeitä kysymyksiä sukupuolten tasa-arvon ja yleensä poliittisen käsitteistön
kontekstuaalisista merkityksistä, mutta myös ajallisesta muuttuvuudesta. Erityisesti poikki-
kulttuurinen tutkimus on kiinnittänyt huomiota sellaisten käsitteiden kuin kansalaisuus,
edustus tai tasa-arvo vaihteleviin merkityksiin maasta toiseen (ks. Siim, 2000; Hobson –
Lewis – Siim, 2002). Samalla teoreettiset ja empiiriset näkökulmat ovat yhä kiinteämmin
vuorovaikutuksessa keskenään (ks. Siimin ja Hobsonin et al. lisäksi, Klausen – Maier,
2001). Käsitteitä koskeva tutkimus on myös yhä enemmän linkittynyt laajempien kysymyk-
senasettelujen ja rajalinjojen tarkasteluun esimerkiksi sukupuolten tasa-arvoa koskevissa
keskusteluissa: minkälaiseen keskusteluun erilaiset käsitteiden määrittelyt ovat kannanotto,
miten rintamalinjat muotoutuvat? Näin tutkimuksessa on pyritty ymmärtämään käsitteiden
tilannekohtaista käyttöä ja keskustelujen laajempia yhteyksiä ajalliseen ja yhteiskunnalli-
seen kontekstiin. 

Sukupuolten tasa-arvon osalta tällainen tutkimus on kohdistunut esimerkiksi tasa-arvon ja
sukupuolen määrittelyihin kansallisessa ja ylikansallisessa politiikassa ja naisliikkeen piiris-
sä, mutta myös yksityisessä sfäärissä. Historiallisesti orientoitunut tutkimus on analysoinut
mm. naisjärjestöjen ja muiden naistoimijoiden diskursiivisia strategioita ja sukupuolten
tasa-arvosta käytyjen keskustelujen kysymyksenasetteluja (esim. Bacchi, 1990; Carlsson
Wetterberg, 1998; Klejman – Rochefort, 1989; 1995; Offen, 1992; 2000; Ravn, 1995;
Scott, 1996; Siim, 2000). Yleensä poliittisiin käsitteisiin ja niiden käyttöön kohdistuva
käsitehistoriallinen tutkimus on puolestaan painottanut käsitteiden muutoksia ja käsitteitä
koskevia poliittisia kamppailuja. Historiallisen näkökulman kautta on esitetty tärkeitä ky-
symyksiä käsitteiden ajallisista ja kulttuurisista konteksteista sekä niiden kääntämisestä ja
siirtymisestä kielestä ja kulttuurialueesta toiseen (esim. Hyvärinen et al., 2003; Koselleck,
1985; Rosanvallon, 1992; 1998).

Sukupuolten tasa-arvon käsitettä ja tasa-arvosta käytyjä keskusteluja on tutkittu myös ny-
kypäivän osalta. Tutkimuksen kohteena ovat olleet mm. valtiollisen ja kunnallisen tasa-
arvopolitiikan diskurssit (esim. Bacchi, 1996; Borchorst – Dahlerup, 2003; Bustelo, 2003;
Holli, 2003; Teigen, 2003; Tollin, 2005) ja puolueiden ja poliitikkojen tasa-arvopuhe
(esim. Carbin – Holli, 2002; Guldvik, 2002; Magnusson, 2000; Rönnblom, 2002a; Saari-
koski, 2001; Skjeie, 1992; Skjeie – Teigen, 2003). Joko yhteen maahan keskittyvää tai
vertailevaa tutkimusta tehdään enenevästi kiintiöitä tai muista tasa-arvon edistämistä kos-
kevista keskusteluista ja niissä käytetystä argumentaatiosta kansallisilla ja paikallisilla
poliittisilla areenoilla (esim. Bereni – Lépinard, 2004; Eduards, 2002; Freidenvall, 2003;
Heinen – Lieber, 2004b; Holli – Luhtakallio – Raevaara, 2003; Lépinard, 2004; Meier,
2002; Saguy, 2000; Sgier, 2001; 2004; Siim, 2000; Törnqvist, 2005)19. Lisäksi huomiota
on kiinnitetty yhä enemmän tasa-arvopuheen ylikansallistumiseen ja tasa-arvoa koskevien
                                                     
19  Tasa-arvokeskusteluja ja -diskursseja koskevan tutkimuksen esittelyssä olen keskittynyt erityi-
sesti läntisessä Euroopassa tehtävään tutkimukseen. Tämä on ollut tarkoituksenmukaista materiaalin
laajuuden takia, mutta samalla jätän käsittelyn ulkopuolelle tärkeitä näkökulmia.
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määrittelyiden tuottamiseen kansainvälisissä järjestöissä ja ylikansallisissa poliittisissa
elimissä (esim. Kouvo, 2004; Lovecy, 2002).

Tämänkaltainen empiirinen tutkimus on tuonut myös uusia näkökulmia yhteiskunnallisen
ja erityisesti sukupuolten tasa-arvoa koskevan muutoksen tutkimukseen. Huomion kiinnit-
täminen käsitteiden kontekstuaalisiin merkityksiin ja tasa-arvokeskustelujen kysymyk-
senasetteluihin on vienyt tarkastelemaan erilaisten argumenttien pätevyyttä ja niihin sisälty-
vää muutospotentiaalia spesifissä kontekstissa. Samalla tutkimus on kohdistunut keskuste-
lun kontekstuaalisiin rajoihin ja siihen, mitä on mahdollista sanoa ja kyseenalaistaa esimer-
kiksi tasa-arvon edistämisen osalta. Tällaisten näkökulmien kautta voidaan kriittisesti arvi-
oida naisten poliittista edustusta koskevan tutkimuksen ääneen lausumattomia lähtökohtia
ja niitä kriteereitä, joiden pohjalta tarkastellaan ja arvotetaan tasa-arvon edistämisen ja
naisten aseman parantamisen strategioita ja välineitä eri maissa.

Tarkastelen seuraavaksi tarkemmin neljää teemaa, joita yllä esittelemäni tutkimus on nosta-
nut esiin ja joita pidän työni kannalta erityisen tärkeinä. Ensimmäinen näistä koskee poliit-
tisen sanaston ja sellaisten käsitteiden kuin poliittinen edustus vaihtelevia merkityksiä eri
konteksteissa. Toiseksi nostan esiin kysymyksen sekä tutkimuksessa että laajemmin tasa-
arvoa koskevissa keskusteluissa käytettyjen luokittelujen ja kahtiajakojen käytöstä ja niiden
kriittisestä tarkastelusta. Kolmanneksi kiinnitän huomiota tasa-arvokeskusteluja rajaaviin
"normatiivisiin konteksteihin" (Sgier, 2004, 69) sekä keskustelujen ristiriitoihin ja konflik-
teihin. Lopuksi tarkastelen kysymyksiä, joita tutkimus on nostanut esiin kansallisen ja
ylikansallisen välisestä vuorovaikutuksesta tasa-arvokeskusteluissa.

Käsitteiden kontekstuaalisista merkityksistä: poliittinen edustus,
intressit ja sukupuolten tasa-arvon legitimointi 

Kuten edellä on tuotu esiin, sekä itse poliittisen edustuksen ongelmaa että perusteluja nais-
ten poliittiselle edustukselle on tarkasteltu monesta näkökulmasta. Poliittista representaa-
tiota on määritelty mm. deskriptiivisenä tai symbolisena edustamisena tai sitä on arvioitu
erilaisten tarpeiden ja intressien edustamisen perspektiivistä.

Kaikki nämä kysymykset ovat tärkeitä myös ranskalaisessa ja suomalaisessa poliittisessa
keskustelussa, mutta ne muotoutuvat eri tavoin suhteessa näissä maissa vaikuttaviin poliitti-
sen ajattelun jatkumoihin ja jännitteisiin. Näin mm. edustuksen ja intressin käsitteissä ei
ole kyse neutraaleista analyyttisista kategorioista, joita voidaan käyttää universaalisti kiin-
nittämättä huomiotta niiden saamiin erilaisiin merkityksiin ja argumentatiiviseen voimaan
eri konteksteissa. Esimerkiksi ranskalaisessa republikanistisessa perinteessä juuri edustuk-
sen (la représentation) käsittäminen edustuksellisuutena (la représentativité) on ollut yksi
keskeisiä kritiikin kohteita. Republikanismissa on korostettu edustuksellisia poliittisia
elimiä yleisen edun ja kansakunnan kokonaisuuden, ei erilaisten yhteiskunnallisten ryhmien
edustajana. Tämän käsityksen mukaan edustuksessa kyse ei ole siitä, että poliittiset elimet
heijastaisivat kokoonpanossaan väestön moninaisuutta, vaan olennaista on kansan tahdon
muotoutuminen itse edustuksellisen elimen toiminnassa ja edustajien jäsenyys tässä elimes-
sä. (Millard – Ortiz, 1998, 189–193; Rosanvallon, 1998, 38–41.) Näin myös kysymys
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edustajan vastuusta määrittyy suhteessa koko kansakunnan edustamiseen, ei tilivelvolli-
suutena äänestäjille tai erilaisille intressiryhmille.

Tätä taustaa vasten myös naisten poliittista edustusta koskevassa keskustelussa käytetty
intressin käsite asettuu Ranskassa aivan erilaiseen maaperään kuin angloamerikkalaisessa
maailmassa. Ranskalaisessa keskustelussa naisten poliittisen edustuksen legitimointi nais-
ten erillisten intressien pohjalta on helppo määritellä koko republikanistisen poliittisen
järjestelmän vastaiseksi näkökulmaksi. Lisäksi intresseihin pohjautuva legitimointi asettuu
ranskalaiskeskustelussa osaksi kansallisuutta koskevia määrittelyjä: erityisesti ranskalainen
ja amerikkalaisen poliittisen järjestelmän välistä vastakohtaisuutta on tuotettu korostamalla
jälkimmäistä ryhmäintresseihin ja niiden edustamiseen perustuvana poliitisena kulttuurina
(ks. Mathy, 2003; Scott, 1997).

Naisten erillisiin intresseihin perustuvan legitimoinnin kannalta mielenkiintoinen vastak-
kainen esimerkki on Norja, jossa erityisesti feministit ja naispoliitikot ovat 1970-luvulta
lähtien tehokkaasti käyttäneet hyväksi sekä sukupuolieroon että naisten ja miesten erillisiin
intresseihin perustuvaa argumentaatiota vaatiessaan naisten määrän lisäämistä poliittisessa
päätöksenteossa. Hege Skjeie (1992, 85–87) on selittänyt argumentaation toimivuutta
Norjassa maan poliittisen kulttuurin perinteellä, jossa on korostunut puolueiden ja erilaisten
yhteiskunnallisten ryhmien välinen yhteys ja laajemmin näkemys erilaisten yhteiskunnalli-
nen ryhmien edustuksesta poliittisissa ja korporatistisissa elimissä. Vaatimus naisten edus-
tuksen lisäämisestä heidän erilaisten kokemustensa tai intressiensä pohjalta on saanut näin
käyttövoimaa Norjassa vaikuttavista, poliittista edustusta koskevista hegemonisista kysy-
myksenasetteluista. 

Samankaltaista analyysia Belgian osalta on tehnyt Petra Meier, joka on tutkinut belgialaisia
keskusteluja edustuksellisuuden lisäämisestä mm. kieliryhmien ja sukupuolten osalta (Mei-
er, 2002). Meier tuo esiin, kuinka Belgiassa poliittisen edustuksellisuuden lisäämistä ja
ryhmäedustusta ei pidetä poikkeuksina yleisistä poliittista järjestelmää ohjaavista periaat-
teista, vaan kiinteänä osana itse poliittisen edustuksen määrittelemistä. Tällä on puolestaan
yhteys Belgiassa vallitsevaan tapaan hahmottaa kansakuntaa ja kansalaisuutta näkökulmas-
ta, jossa korostuu yhteiskunnan jakautuminen eri ryhmiin tai sektoreihin (ns. pilarisaatio),
ei niinkään abstrakti ja jakamaton kansalaisuus. Se, että itse ryhmäedustuksen periaatetta
ei ole asetettu kyseenalaiseksi, on antanut 1990-luvulla myös sukupuolikiintiöiden kannat-
tajille välineitä kiintiölainsäädännön20 legitimoimiseksi ja edistämiseksi. (Meier, 2002,
194–195, 206–207.) 

Myös suomalaisen poliittisen sanaston osalta ei voi olla kiinnittämättä huomiota niihin
erityispiirteisiin, jotka ovat vaikuttaneet poliittisesta edustuksesta käytyyn keskusteluun.
Näistä tärkeimpiä on kansan tahdon ja kansan tahdon edustamisen keskeisyys suomalaises-
sa poliittisessa sanastossa, mitä Ilkka Liikanen kutsuu "suomalaisen poliittisen retoriikan

                                                     
20  Vuoden 1994 ns. Smet-Tobback -lain mukaan jomman kumman sukupuolen enimmäisosuus
vaalilistoilla oli 2/3 (Meier, 2002, 130). Vuonna 2002 lakia tiukennettiin niin, että vaalilistoilla
naisia ja miehiä tulee olla yhtä paljon. Tämän lisäksi listan kahdelle ensimmäiselle paikalle ei voi
sijoittaa saman sukupuolen edustajia (Meier, 2003, 6–7).
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syväksi pohjavirraksi" (Liikanen, 2003, 257). Poliittista edustusta koskevissa kysymyk-
senasetteluissa ovat kietoutuneet yhteen kansan etninen ja muu yhteenkuuluvuus sekä
puolueiden kilpailu asemasta koko kansan edustajina. Samalla kansan käsite on toiminut
tehokkaana ulossulkemisen välineenä ja rajanvetäjänä "meidän" ja "muiden" välillä.21

Tähän kansakunnan yhtenäisyyden korostamiseen on kuitenkin mielenkiintoisella tavalla
kietoutunut yhteiskunnan ja kansan hahmottaminen organisoitujen ryhmien pohjalta (Ala-
puro, 2002, 16–17). Näin Norjaa muistuttava näkemys erilaisten yhteiskunnallisten ryhmi-
en edustuksesta poliittisissa ja korporatistisissa elimissä on ollut mahdollista yhdistää kan-
sakunnan kokonaisuuden edustamiseen.

Näillä esimerkeillä ei ole tarkoitus rakentaa käsitystä Ranskasta, Norjasta, Belgiasta tai
Suomesta yhden ja muuttumattoman poliittisen ajattelun perinteen tyyssijana. Ranskassa
kansakunnan ja sen edustamisen määrittelyistä on käyty jatkuvaa kamppailua, ei vähiten
parité-keskustelun aikana (ks. Rosanvallon, 1998). Samoin Belgiassa käsitykset siitä, kei-
hin ryhmäedustuksen periaatetta voidaan soveltaa, ovat olleet muutoksen tilassa erityisesti
1990–2000-luvulla (Meier, 2002, 197). Eri maissa vaikuttavilla poliittisen ajattelun perin-
teillä ei voida myöskään suoraan selittää erilaisten tasa-arvopoliittisten strategioiden onnis-
tumista tai epäonnistumista (Sgier, 2001, 24–25; Meier, 2002, 208–209; myös Reynolds,
1998). Lainsäädännön läpimenoon vaikuttavat lisäksi monet tekijät, kuten hallituksen ja
opposition väliset valtasuhteet tai ruohonjuuritasolta tuleva painostus. On kuitenkin paino-
tettava, että poliittista käsitteistöä koskevat jatkumot ja konventiot vaikuttavat naisten
poliittisesta edustuksesta käydyn keskustelun kysymyksen- ja vastakkainasettelujen muo-
toutumiseen. Kyse ei ole näin vain yleisesti määriteltyjen, naisten edustusta puolustavien
argumenttien esiintymisestä eri poliittisissa konteksteissa, vaan keskustelussa käytetyt
käsitteet ja argumentit rakentuvat myös suhteessa esitettyihin kysymyksiin ja kritiikkiin.
Tutkimuksessa pitäisikin kiinnittää enemmän huomiota siihen, millaisiin argumentteihin
kiintiöitä ja paritéa puolustuva puhe on vastaus ja minkälaisten kysymyksenasettelujen
osana argumentteja rakennetaan.

Luokittelut ja kahtiajakojen politiikka:
purkamista ja kriittistä analyysiä

Argumenttien tarkastelu osana laajempia kysymyksenasetteluja vie myös purkamaan nais-
ten poliittisesta edustuksesta käydyn, varsinkin teoreettisemmin orientoituneen, keskustelun
luokitteluja ja kahtiajakoja. Tätä purkamisprojektia on tehty jo pitkään myös feministisessä
(poliittisessa) teoriassa ja laajemmin naistutkimuksessa, jolloin erityisesti sellaisia vastak-
kainasetteluja kuin tasa-arvo vs. sukupuoliero tai samanlaisuus vs. erilaisuus, on pyritty
kyseenalaistamaan ja esittämään kysymys toisin (ks. mm. Bock – James, 1992; Squires,
2000; Dahlerup, 2003). Tässä yhteydessä ei ole kuitenkaan riittävästi kiinnitetty huomiota
                                                     
21  Ilkka Liikanen on kuitenkin korostanut myös kansa-käsitteen moninaisia käyttötapoja suomalai-
sessa poliittisessa keskustelussa: toisin kuin aiemmassa tutkimuksessa on painotettu, kansan käsi-
tettä ei ole käytetty vain etnistä yhdenmukaisuutta ja kansallista yhtenäisyyttä ajaviin tarkoituksiin,
vaan se on ollut myös tärkeä osa vallitsevien valtarakenteiden haastamista ja keskustelua demokrati-
an – suomalaisittain kansanvallan – ja yleensä poliittisen vallan perusteista (Liikanen, 2003).
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aiheesta käytyyn keskusteluun esimerkiksi edustuksellisen ja puoluepolitiikan areenoilla
ja siihen, miten toimijat näillä areenoilla ovat ylittäneet – ja sivuuttaneet – näitä dikotomi-
oita ja etsineet vaihtoehtoisia strategioita sukupuolten tasa-arvosta ja sukupuolesta puhumi-
seen.

Naistutkimuksen luokitteluja ja kahtiajakoja koskeva kritiikin yksi ulottuvuus on liittynyt
erityisesti naisliikkeen tutkimuksessa käytettäviin käsitteisiin ja kategorioihin. Mm. Joan
Scott (1990; 1996) ja Christina Carlsson Wetterberg (1998) ovat kritisoineet naishistorian
ja erityisesti naisliikkeen historian rakentamista jatkumoksi, jossa merkittävimmät kiistat
on käyty kahden vaihtoehdon – tasa-arvon ja sukupuolieron – välillä. Tätä kautta myös
naisliikettä on tarkasteltu ja jaoteltu tämän vastakkainasettelun pohjalta. Scottin ja Carlsson
Wetterbergin mukaan analyysin kiinnittäminen ensisijaisesti näiden vaihtoehtojen ympärille
on yhtäältä hävittänyt näkyvistä muita keskeisiä naisliikettä jakaneita kysymyksiä, toisaalta
huomiota ei ole kiinnitetty myöskään siihen, miten naisliike on käyttänyt rinnakkain ja
limittäin sekä sukupuolten tasa-arvoa että sukupuolieroa korostavaa argumentaatiota (ks.
myös Bacchi, 1990; Klejman – Rochefort, 1989; 1995; Offen, 1992, 2000). Näin analyysin
kohteena tulisi olla erilaisten argumentaatiotapojen yhteenkietoutuminen ja argumenttien
vaihteleva käyttö eri konteksteissa.

Kahtiajakoja koskevan kritiikin kautta huomio on kiinnittynyt myös käsitteiden muuttumi-
seen ja joustavuuteen. Anne Maria Holli (2003) on suomalaista tasa-arvopolitiikkaa koske-
vassa tutkimuksessaan osoittanut, kuinka tasa-arvoa koskevat määrittelyt ovat muuttuneet
1970- ja 1980-luvun aikana sukupuolten samanlaisuuteen pyrkivästä tavoitteesta kohti nais-
ten (positiivisen) erilaisuuden korostamista. Samalla tasa-arvon käsitettä on ollut mahdol-
lista käyttää moninaisilla ja innovatiivisilla tavoilla, jotka ovat antaneet tilaa uusien kysy-
mysten politisoinnille ja erilaisille naistoimijuuden muodoille (Holli, 2003, 58–60). Holli
esittääkin tasa-arvon käsitteellistämistä sukupuolten samanlaisuuden ja sukupuolieron
välitilassa, ei valintana kahden vaihtoehdon välillä (ibid. 66–67)22.

Pyrkimys purkaa naistutkimuksen käyttämiä kahtiajakoja on ohjannut huomiota kuitenkin
myös vastakkainasettelujen käytön seurauksiin eri areenoilla. Hegemonisilla kahtiajaoilla
ja joko–tai -kysymyksenasetteluilla on ollut suuri argumentatiivinen voima tasa-arvosta ja
naisten asemasta käydyssä keskustelussa. Ne ovat voineet merkittävällä tavalla estää kriit-
tisten kysymysten esittämistä siitä, miten yhteiskunta ja sukupuolten väliset suhteet halu-
taan järjestää ja miten muutosta halutaan viedä eteenpäin (Ravn, 1995, 49–51; Bacchi,
1990, 262–26623; ks. myös Scott, 1990, 139–142; Eduards, 1994, 184). Näin olennaisem-
maksi kysymykseksi on tullut se, mitä naiset ovat kuin se, mitä he tekevät – tai mitä heidän
on mahdollista tehdä (Eduards, 1994, 184). Tällaisessa tutkimuksessa on kiinnostuttu
                                                     
22  Holli on kiinnittänyt huomiota myös siihen, miten suomen tasa-arvolla, toisin kuin englannin
equalitylla, ei ole suoraa yhteyttä samuuden käsitteeseen. Näin suomalainen tasa-arvon käsite ei
kiinnity samalla tavalla equalityn ja differencen välille tehtyyn vastakkainasetteluun ja siihen voi-
daan helpommin liittää myös eroja koskevia merkityksiä (Holli, 2003, 14, 66).

23  Anna-Birte Ravn on analysoinut sitä, miten tasa-arvo – erilaisuus -jakoa on käytetty 1800–1900-
luvun vaihteen tasa-arvokeskusteluissa Tanskassa. Carol Lee Bacchin tutkimus kohdistuu puole-
staan Australiaan, Iso-Britanniaan ja Yhdysvaltoihin.
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kahtiajakojen tuottamiseen sisältyvästä vallan dynamiikasta: kenellä on mahdollisuus vai-
kuttaa tasa-arvosta käytävän keskustelun kysymyksenasetteluihin ja mitä vaikutuksia näillä
ongelman rakentamisen tavoilla on? Näin huomiota ei tulisi kiinnittää vain tasa-arvoa puo-
lustavaan tai vastustavaan argumentaatioon, vaan myös siihen, mitä erilaisilla rajanvedoilla
ja dikotomisilla vaihtoehtoasetelmilla tehdään ja mitä kysymyksiä ja valta-asetelmia ne
hävittävät näkyvistä. 

Itse kysymyksenasettelujen ja kahtiajakojen purkaminen on muuttanut myös tapoja, joilla
ylipäätänsä tasa-arvosta ja naisten asemasta käytyjä keskusteluja tulisi arvioida. Arvioinnin
kohteena eivät ole niinkään argumenttien pätevyys ja koherenttius sinällään tai valinnat eri
vaihtoehtojen välillä, vaan keskusteluissa ovat merkittäviä juuri paradoksit, ristiriidat ja
epäjohdonmukaisuudet. Paradokseja ei nähdä vain naisliikkeen tai muiden toimijoiden
ongelmana tai kyvyttömyytenä rakentaa johdonmukaista argumentaatiota, vaan tasa-
arvokeskustelun paradoksit ovat kiinteässä yhteydessä demokraattisia poliittisia järjestelmiä
ja yhteiskuntia koskeviin ristiriitoihin (Scott, 1996; Billig et al., 1988, 124–142). Tasa-
arvokeskusteluissa paradoksit näkyvät sekä puhujien tasapainottelussa erilaisten periaattei-
den ja tavoitteiden suhteen että kamppailussa erilaisten tasa-arvoa koskevien tulkintojen
välillä.

Tasa-arvokeskustelujen normatiivisuuksista ja konflikteista

Hegemonisten kahtiajakojen ja paradoksien kautta esiin nousevat myös kysymykset tasa-
arvokeskustelujen yhteisymmärryksen alueista, mutta myös erojen tekemisestä. Varsinkin
Pohjoismaissa on viime vuosina lisääntynyt tutkimus, jossa on kiinnitetty huomiota tasa-
arvokeskustelujen yhtenäisiin piirteisiin ja normatiivisiin, itsestään selviin oletuksiin. Huo-
mion kohteena ovat olleet niin sukupuolten tasa-arvosta käytyjen keskustelujen heteronor-
matiivisuus kuin niihin sisäänrakennettu etnosentrismi tai tietynlaisen aikakäsityksen he-
gemonisuus (Carbin, 2005; Ducouloumbier, 2002; Kantola J., 2002; de los Reyes – Molina
– Mulinari, 2003; Tollin, 2005; Törnqvist, 2005). Katseen kääntäminen näihin tasa-arvoa
koskeviin, usein äänenlausumattomiin, yhteisymmärryksen alueisiin on vienyt tarkastele-
maan myös tasa-arvokeskustelujen rajoja: mitä keskusteluissa ei voida asettaa kyseenalai-
seksi, minkälaiset "rajoittavat periaatteet" (Rönnblom, 2002a, 245) vaikuttavat keskustelun
muotoutumiseen?

Kysymystä rajoista ja tasa-arvokeskustelujen normatiivisuuksista voidaan pohtia myös
suhteessa tasa-arvodiskurssien kansallisuuteen ja arvioida sitä, mitä eri kansallisissa kon-
teksteissa on mahdollista sanoa sukupuolten tasa-arvosta. Toimijoiden näkökulmasta sama
kysymys koskee niitä diskursiivisia resursseja, joita puhujilla on mahdollisuus käyttää
konsensuksen rakentamiseen keskustelussa: mihin yhteisiin periaatteisiin vetoamalla kes-
kustelussa voidaan saada aikaan yhteisymmärrystä, minkälaisia yhteisiä ulottuvuuksia pu-
hujien argumentaatiosta löytyyy (ks. Sgier, 2001; Meier, 2002; Törnqvist, 2005)?

Toisaalta kansallisuus konsensuksen rakentamisen välineenä on voinut kääntyä tutkimuk-
sessa problematisoinnin ja analyysin varsinaiseksi kohteeksi: miten tasa-arvokeskusteluissa
tuotetaan "kansallista", minkälaisia oletuksia vaikkapa ruotsalaisuudesta tai suomalaisuu-
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desta ne sisältävät ja miten tätä yksimielisyyttä tuotetaan? Tasa-arvokeskusteluissa voidaan
tehdä jakoja esimerkiksi "meidän lähes saavutetun tasa-arvomme" ja "epätasa-arvoisten"
maahanmuuttajien tai eteläeurooppalaisten välille; maita voidaan erotella myös erilaisten
– ja samalla onnistuneiden ja epäonnistuneiden – tasa-arvomallien pohjalta (Carbin, 2005;
de los Reyes – Molina – Mulinari, 2003; Scott, 1997; Mathy, 2003). Tasa-arvon ongelmat
on myös mahdollista sijoittaa muualle tai muihin toimijoihin, ja samalla tasa-arvoisuutta
määritellään maan tai vaikkapa ihonvärin mukaan (Holli – Luhtakallio – Raevaara, 2003;
Czarniawska – Calás, 1997). Näin keskusteluissa vahvistetaan oletuksia luonnollisesti tasa-
arvoisista kansakunnista tai etnisistä ryhmistä.

Samalla kun kansalliset tasa-arvodiskurssit ja niiden rajat ovat tulleet analyysin kohteeksi,
on huomiota kiinnitetty kuitenkin myös yhä enemmän eroihin ja erojen tekemiseen tasa-
arvokeskusteluissa. Kysymys eroista on voinut aktualisoitua esimerkiksi eri puolueiden
tasa-arvodiskurssien tutkimuksena (Holli – Carbin, 2002; Saarikoski, 2001; Magnusson,
2000) tai ylipäätänsä erilaisten, myös vastakkaisten, tasa-arvodiskurssien erittelynä (Trem-
blay, 2002; Teigen, 2003, Borchorst – Dahlerup, 2003). Tällöin on kysytty, minkälaisten
kysymysten ja tasa-arvon ulottuvuuksien osalta löytyy eroja ja vastakkainasetteluja ja min-
kälaisia kamppailuja tasa-arvosta käydään.

Erot ja erojen tekeminen on nähty myös dynaamisessa suhteessa yhteisymmärryksen ra-
kentamiseen tasa-arvokeskusteluissa. Eva Magnusson on korostanut ruotsalaisten puoluei-
den tasa-arvodiskursseja koskevassa artikkelissaan yhtenäisyyden ja heterogeenisyyden
yhteenkietoutumista, jolloin tasa-arvoon sitoudutaan yleisenä, "julistuksellisena" periaat-
teena, mutta samalla ollaan erimielisiä käytännön toimenpiteistä tasa-arvon edistämiseksi
(Magnusson, 2000, 89–90). Tärkeä on myös Magnussonin huomio siitä, kuinka kaikki tasa-
arvoa koskevat erot ja erottelut eivät ole välttämättä samanarvoisia. Esimerkiksi erojen
tekeminen puolueiden tasa-arvoideologioiden välillä voi hävittää näkyvistä kysymyksen
muunlaisista eroista ja niiden oikeutuksesta, kuten naisten ja miesten välisestä potentiaali-
sesta konfliktista tai eroista seksuaalisuuden ja etnisyyden perusteella (ks. myös Ranskan
osalta Ducoulombier, 2002). Erojen ja vastakkainasettelujen läsnäolo sinällään ei näin
välttämättä avaa uusia näkökulmia sukupuolten tasa-arvoon, vaan voi jähmettää keskuste-
lua tiettyjen rajalinjojen ympärille ja marginalisoida joitain kysymyksiä tai puhetapoja.

Eroihin ja erojen hierarkioihin kohdistuva huomio on suunnannut tasa-arvokeskustelujen
tutkimusta kuitenkin myös esittämään kysymyksiä tasa-arvokeskustelujen itsestäänselvyyk-
sien murtumista ja muutoksesta spesifissä kontekstissa. Erilaisten ja vastakkaisten tasa-
arvodiskurssien läsnäolo kansallisessa kontekstissa liikuttaa tasa-arvon määrittelyjen rajoja
ja politisoi tasa-arvon kysymyksenä erilaisista vaihtoehtoisista tavoista järjestää sukupuol-
ten välisiä suhteita. Samalla kyseenalaistuu käsitys yhdestä ja muuttumattomasta "suoma-
laisesta", "ruotsalaisesta" tai "ranskalaisesta" tasa-arvosta ja huomio kiinnittyy kamppailui-
hin, joita tasa-arvosta käydään maiden sisällä.  
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Liikkuvat käsitteet: ylikansallisen ja kansallisen
vuorovaikutuksesta tasa-arvokeskusteluissa

Kansallisiksi määriteltyjen tasa-arvodiskurssien rajoja liikuttaa myös tutkimus, joka on
kohdistunut ylikansallisen tason merkitykseen tasa-arvokeskustelujen areenana ja tasa-
arvopoliittisten toimien synnyttäjänä ja levittäjänä. Samalla kun sukupuolten tasa-arvo
poliittisessa päätöksenteossa on noussut aiempaa merkittävämmäksi teemaksi ylikansalli-
sella tasolla 1990-luvulla, tutkimukset ovat korostaneet ylikansallisten poliittisten elinten
roolia sellaisten käsitteiden kuin parité, gender-balanced decision-making ja valtavirtais-
taminen juurruttamisessa osaksi tasa-arvopolitiikan sanastoa ja käytäntöjä. Mona Lena
Krook puhuu uusista kansainvälisistä normeista ja strategioista naisten läsnäolon varmista-
miseksi poliittisessa päätöksenteossa ja korostaa sekä kansainvälisten järjestöjen, kuten
YK:n, IPU:n ja Euroopan neuvoston, että ylikansallisten (nais)verkostojen merkitystä kiin-
tiöiden käytön yleistymisessä ympäri maailmaa (Krook, 2003, 3–10). 

Myös ylikansallisen tasa-arvopolitiikan tutkimuksessa on käytetty hyväksi diskurs-
sianalyyttisia ja mm. kehysanalyysin näkökulmia (ks. Kantola, 2004; Kouvo, 2004; Lovecy,
2002). Nämä tutkimukset kertovat paitsi erilaisista sukupuolen ja tasa-arvon käsitteellistä-
misen tavoista kansainvälisissä järjestöissä ja ylikansallisella tasolla, myös laajemmista
sukupuolten tasa-arvoa koskevista paradigmamuutoksista ja erilaisista tavoista kehystää
tasa-arvon edistämistä. Oman työni kannalta erityisen tärkeitä ovat tutkimukset, joissa on
tarkasteltu painopisteen muutosta muodollisesta tasa-arvosta kohti tosiasiallisen tasa-arvon
sekä rakenteellisen syrjinnän korostamista (ks. esim. Nousiainen – Pylkkänen, 2001; Penti-
käinen, 2002). Tämä muutos on puolestaan aukaissut tietä aktiiviselle tasa-arvon edistämi-
selle ja positiivisten erityistoimien käytölle sekä ylikansallisella että kansallisella tasolla.

Samalla tutkimus on tuonut esiin sen, kuinka ideat, käsitteet ja käytännöt liikkuvat ylikan-
sallisen ja kansallisen tason välillä. Vuorovaikutuksen monimutkaisuus ja käsitteiden ja
käytäntöjen soveltaminen ja muokkaaminen pikemminkin kuin suora siirtyminen ovat
olleet tällöin tutkimuksen keskiössä (ks. Bergman, 2002, 64). Näissä prosesseissa toimijoi-
na eivät ole olleet vain poliitikot ja hallitusten ja järjestöjen viralliset edustajat, vaan erilai-
silla asiantuntijoilla, kansalaisjärjestöillä ja verkostoilla on ollut merkittävä rooli käsitein-
novaatioiden ajamisessa ja uusien näkökulmien levittämisessä (Lovecy, 2002, 275–280;
Kouvo, 2004, 115–117). Hyvänä esimerkkinä vuorovaikutuksen monimutkaisuudesta
kansallisen ja ylikansallisen tason välillä ja toimijoiden moninaisuudesta on paritén käsite
ja laajemmin tasa-arvon kehystäminen osaksi "todellista demokratiaa": erityisesti ranskalai-
set asiantuntijat ja virkamiehet vaikuttivat molempien etenemiseen Euroopan neuvostossa,
mutta paritén käsite ja tasa-arvon liittäminen demokratian kehittämiseen "kierrätettiin"
myöhemmin myös Ranskan kansallisen tason politiikassa (Lovecy, 2002, 278–282).

Ylikansalliseen tasa-arvopolitiikkaan kohdistuva tutkimus on tuonut mielenkiintoisella
tavalla esiin myös sen, miten kamppailut sukupuolta ja sukupuolten tasa-arvoa koskevista
määrittelyistä eivät rajoitu vain kansalliselle tasolle ja miten eri tasot ovat tässäkin suhteessa
yhteenkietoutuneita. Esimerkiksi YK:n Pekingin naiskonferenssin ja sen valmistelujen
aikana englanninkielisestä gender-käsitteen käytöstä käytiin kiivasta keskustelua, ja käsit-
teen kääntämisessä muille kielille on kokouksen jälkeenkin kohdattu suuria ongelmia
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(Kouvo, 2004, 132–140, 167–171)24. Samoin Euroopan neuvostossa paritén käsite aiheutti
syvää erimielisyyttä, ja erityisesti pohjoiseurooppalaiset edustajat vastustivat paritén käyt-
tämistä puhuttaessa sukupuolten tasa-arvosta politiikassa. Sitä vastoin paritén käsitteellä
on ollut kannattajia Etelä-Euroopassa, ja sitä onkin käytetty laajasti Välimeren maissa
positiivisten erityistoimien ajamisessa (Lovecy, 2002, 278–280; Gaspard, 1997c)25.

Nämä esimerkit kertovat myös siitä, miten tasa-arvon määrittelyä koskevissa konflikteissa
käsitteiden saamat kontekstuaaliset merkitykset ja käyttötavat asettuvat vastakkain. Samalla
kyse on käsitteiden kääntämiseen liittyvistä ongelmista ja erikielisten käsitteiden eriarvoi-
sesta asemasta ja liikkumiskyvystä kansainvälisessä yhteistyössä ja maiden välillä (Kouvo,
2004, 165–169; Raevaara, 2002; Widerberg, 1998; myös historiallisesta näkökulmasta,
Stenius, 2003, 309–312). Samalla huomio kiinnittyy siihen, mitä vaikeuksia käsitteiden ja
ongelmanmäärittelyjen siirtämisessä kontekstista toiseen voi esiintyä: mm. Ranskan parité-
keskustelussa CEDAW-sopimus ja sen luoma kehys, jossa tasa-arvoa tarkastellaan syrjin-
nän vastaisen toiminnan ja positiivisten erityistoimien näkökulmasta, on ollut vain vähäi-
sessä käytössä. Yksi syy tähän on ollut keskustelun voimakas kiinnittyminen kysymykseen
ranskalaisesta tasavaltalaisesta universalismista. (Bereni – Lépinard, 2004.)

Mielenkiintoista näissä käsitteiden määrittelyä ja niiden soveltamista koskevissa kamppai-
luissa on se, että ne usein kiinnittyvät myös erilaisiin rinnakkaisiin ja toisinaan myös risti-
riitaisiin kysymyksenasetteluihin ja tapoihin kehystää tasa-arvosta käytyä keskustelua ja
"tasa-arvon ongelmaa" (ks. Lovecy, 2002; Kantola, 2004). Kyse ei näin ole vain siitä, miten
sukupuolen tai tasa-arvon käsitteitä määritellään eri kielillä, vaan myös koko keskustelua
ohjaavista näkökulmista. Tältä kannalta merkittävää on Jill Lovecyn viittaus Euroopan
neuvostossa vahvasti vaikuttaneeseen kehystämisen tapaa, jossa sukupuolten tasa-arvo on
liitetty olennaiseksi osaksi todellisen demokratian edistämistä. Lovecyn mukaan tämä
näkökulma on heikkenemässä, kun sekä järjestön sisällä mutta erityisesti Euroopan
unionissa ja YK-järjestelmässä sukupuolten ja tasa-arvon valtavirtaistamisen idea on saa-
massa voimakkaan jalansijan. Tämä painopisteen siirtymä vaikuttaa myös tasa-arvon edis-
tämistä koskeviin näkökulmiin: naisten laajamittaisen poliittisen osallistumisen sijasta
muutoksen nähdään etenevän sukupuolisensitiivisen koulutuksen ja kaikkien toimijoiden
aktivoinnin kautta (Lovecy, 2002, 280–282). Ylikansallisen ja kansallisen tasa-arvo-
politiikan vuorovaikutusta tarkasteleva tutkimus esittää näin tärkeitä kysymyksiä siitä,
minkälaisin sanastoin, välinein ja näkökulmin sukupuolten tasa-arvoa halutaan edistää ja
miten käsitteet ja näkökulmat liikkuvat ja muuttuvat kansainvälisen yhteistyön ja globali-
saation myötä.

                                                     
24  Esimerkiksi Pekingin toimintaohjelmassa englannin kielen termiin gender on viitattu käyttö-
yhteydestä riippuen ranskan kielen sanoilla sexe, hommes-femmes tai sexospécifique (Kouvo, 2004,
168).

25  Pohjoismaissa paritén tai parityn käsitettä tunnetaan hyvin vähän eikä sitä käytetä tasa-arvo-
politiikassa tai tutkimuksessa.
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2.3 Poliittisten ongelmien rakentaminen ja tulkinnalliset
kehykset: metodologisia näkökulmia

Metodologisten näkökulmien osalta tutkimukseni sukupuolten tasa-arvon ja naisten poliitti-
sen edustuksen määrittelyistä paikantuu tutkimussuuntaukseen, jossa tarkastellaan yhteis-
kunnallisten ja poliittisten ongelmien sosiaalista ja diskursiivista tuottamista. Sosiologiassa
Malcolm Spector ja John I. Kitsuse nostivat klassikkoteoksessaan Constructing Social
Problems (1977) itse ongelmien määrittelyn tutkimuskohteeksi ja kysyivät, mikä tekee
jostain ilmiöstä sosiaalisen ongelman. Sosiologian ja politiikan tutkimuksen näkökulmat
yhdistävässä tutkimuksessa kriittisen analyysin kohteena ovat puolestaan olleet poliittisten
ongelmien tuottaminen ja ongelman määrittely policy-prosesseissa (construction of policy
problems) (ks. Bacchi, 1999, 50–51; myös Yanow, 1996, 2000). Tällaisen policy-analyysin
näkökulmasta päätöksentekijät ja päätösten valmistelijat eivät vain yritä ratkaista jo olemas-
saolevia yhteiskunnallisia ongelmia vaan konstituoivat itse ongelmaa ja samalla ongelman
ratkaisua päätöksentekoprosessin aikana. Huomio kääntyy näin laeista ja poliittisista toi-
menpiteistä siihen, miten yhteiskunnallisia ongelmia ja niiden ratkaisuja rakennetaan lakeja
säädettäessä.

"Argumentatiivinen käänne" policy-analyysissa on nostanut analyysin keskiöön tiedon ja
totuuden tuottamisen prosessit poliittisessa päätöksenteossa ja niiden yhteyden valtaan
(Fischer – Forester, 1993; Hastings, 1998). Tutkimuksen tavoitteena ei ole tällöin vain
eritellä erilaisia yhteiskunnallisten ongelmien määrittelyn tapoja vaan myös arvioida eri-
laisten määrittelyjen seurauksia ja "tulkinnan politiikkaa" (Fraser, 1989): mitä erilaisilla
ongelmanmäärittelyillä tehdään, miten ne jakavat valtaa ja vastuuta ja minkälaiset näkö-
kulmat ja vaihtoehdot suljetaan keskustelun ulkopuolelle (Edelman, 1988, 12–13; Bacchi,
1999, 62–63; Shapiro, 1989, 15)?

"Tulkinnan politiikan" tutkimuksessa pyritään yhdistämään diskursiivisen ja institutionaali-
sen analyysin näkökulmat ja tarkastelemaan puhetta poliittisena, kontekstisidonnaisena
toimintana. Samalla kun puheella on hyvin materiaalisia seurauksia, huomiota kiinnitetään
siihen, minkälaisilla areenoilla ja minkälaiselle yleisölle puhetta tuotetaan sekä kenellä on
valtaa ja resursseja määrittelyjen tuottamiseen  (Fraser, 1989, 163–167)). Erityisenä kiin-
nostuksen kohteena ovat määrittelyihin liittyvät konfliktit ja kamppailut erilaisten määrit-
telyjen vakiinnuttamiseksi: mm. Murray Edelman näkee juuri määrittelyjä koskevat ristirii-
dat ja konfliktit itse politiikan ja poliittisuuden ulottuvuuksina (Edelman, 1988, 3).

Poliittisten ongelmien tuottamista koskeva analyysi on esittänyt tärkeitä kysymyksiä erityi-
sesti toimijuuden ja toiminnan tilojen ja rajojen määrittelystä policy-prosesseissa. Ensiksi-
kin huomio on kiinnittynyt siihen, minkälaisia subjektikategorioita, kuten "miehiä" ja "nai-
sia" puheessa tuotetaan (Bacchi, 1996, 2; Marston, 2000, 355–359) ja toiseksi miten toi-
mijoiden väliset suhteet ja itse sosiaalinen eri ongelmanmäärittelyissä nähdään.

Toimijuuteen liittyy läheisesti kysymys siitä, minkälaisiksi poliittista ongelmaa koskevat
syy- ja seuraussuhteet määritellään ja mihin vastuu ongelman olemassaolosta mutta myös
sen ratkaisemisesta sijoitetaan – tai pidetäänkö ongelmaa ylipäätänsä ratkaistavissa olevana



Kontekstualisoitua teoretisointia   47

(Hastings, 1998, 200). Erilaisten ongelmaa koskevien selitysmallien kautta nostetaan esiin
niitä toimijoita ja ryhmiä, joita ongelman nähdään koskettavan ja joille ongelmasta tai sen
poistamisesta on hyötyä tai haittaa. Samalla määritellään tietoa ja toimijuutta, jotka nähdään
legitiimeiksi esimerkiksi sukupuolten tasa-arvoa koskevissa kysymyksissä: kenellä on
asiantuntemusta ja toimivaltaa vaikuttaa tasa-arvon edistämiseen ja tasa-arvopolitiikan
keinojen määrittelyyn? (Edelman, 1988, 14–21.)

Toimijoiden tarkastelu vie myös kysymykseen ongelman ja toiminnan välisestä suhteesta
ja siitä, minkälaiset ratkaisut ja millainen toiminta nähdään hyvänä ja sopivana ongelmaan
vaikuttamisessa. Olennainen kysymys tässä suhteessa on tietysti se, mikä ylipäätänsä mää-
ritellään poliittiseksi ongelmaksi, mutta yhtä lailla voidaan pohtia sellaisten rajanvetojen
kuin yksityinen–julkinen tai politiikka–talous merkitystä sille, missä määrin esimerkiksi
poliittisten päätöksentekijöiden katsotaan voivan vaikuttaa ongelman poistamiseen (Fraser,
1989, 167). Oman tutkimukseni kannalta tärkeitä ovat olleet lisäksi kysymykset, joita on
nostettu esiin spatiaalisten määrittelyjen, kuten "kansallisen" ja "ylikansallisen", seurauk-
sista (tasa-arvo)politiikan rajoille (ks. Shapiro, 1989, 12–13). 

2.3.1 Diskursseista tulkinnallisten kehysten
käyttöön ja seurauksiin

Omien metodologisten näkökulmieni ja välineideni valinnassa olen kulkenut pitkän tien,
joka alkoi aineiston tarkastelulla uuden retoriikan tarjoamien työkalujen avulla (ks. Perel-
man – Olbrecths-Tyteca, 1988; Summa, 1996). Argumentaation tapojen ja retoristen kei-
nojen lisäksi halusin kuitenkin päästä käsiksi siihen, minkälaisia todellisuuksia tasa-arvoa
koskevat erilaiset puhetavat virittävät (Peräkylä, 1990, 17) ja miten tasa-arvopuheessa
tuotetaan erilaisia toimijoita ja tulkintoja näiden toimijoiden vastuusta ja toiminnan rajoista.

Näin katseeni suuntautui diskurssianalyysin laajaan kenttään, jossa myös diskurssi määri-
tellään moninaisin tavoin. Omassa tutkimuksessani tarkoitan diskurssilla historiallisesti
muuttuvaa suhteellisen "eheää merkityssuhteiden kokonaisuutta tai merkitysulottuvuutta,
joka rakentaa todellisuutta tietyllä tavalla" (Jokinen – Juhila – Suoninen, 1999, 21). Dis-
kurssit tarjoavat erilaisia todellisuuden ja subjektien kehystämisen ja merkityksellistämisen
tapoja ja toiminnan resursseja (ks. Bacchi, 1999, 40). Merkittävää on lisäksi se, että dis-
kurssit eivät toimi vain puheen ilmitasolla, vaan myös hiljaisuuksien ja vaihtoehtojen ra-
jaamisen kautta (Tainio, 2001, 12; Hall, 1999, 98).

Kuitenkin pelkällä tasa-arvoa koskevien erilaisten diskurssien identifioinnilla ja kuvailulla
koin jääväni analyysissa puolitiehen. Mitä enemmän parlamenttikeskusteluihin tutustuin,
sitä enemmän minua ihmetytti se, miten samanlaisia tai ainakin samankaltaisia diskursiivi-
sia aineksia sekä parité- ja kiintiölakien kannattajat että lakien arvostelijat käyttivät puhees-
saan. Kiinnostukseni alkoikin suuntautua niihin tulkinnallisiin resursseihin, joita kansan-
edustajat käyttivät puheessaan konstituoidessaan erilaisia näkökulmia tasa-arvoon poliitti-
sena ongelmana ja argumentoidessaan oman näkökulmansa puolesta. Samalla nämä kan-
sanedustajille tarjolla olevat yhteiset resurssit näyttivät kehystävän tasa-arvon ongelmaa
erityisillä tavoilla ja rajoittavan tasa-arvoa koskevia mahdollisia puhetapoja.
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Tämänkaltaisessa analyysissa avukseni tulivat Margaret Wetherellin ja Jonathan Potterin
käsite tulkinnallisista repertuaareista (interpretative repertoire) ja muutamat tulkintakehys-
ten analyysiin perustuvat empiiriset tutkimukset (tulkintarepertuaarin käsitteestä, Wetherell
– Potter, 1992; Edley, 2001; kehysanalyysista, Peräkylä, 1990; Saaristo, 2000, myös Fisher,
1997; Rein – Schön, 1993). Wetherelliä ja Potteria mukaillen viittaan tulkinnallisilla re-
pertuaareilla resursseihin, joita puhujat käyttävät tasa-arvon ongelmaa, toimijoita ja yhteis-
kunnan toimintaa koskevien tulkintojen tuottamiseen (Wetherell – Potter, 1992, 90). Tul-
kintarepertuaarien avulla tuotetaan sukupuolten tasa-arvoa koskevaa totuutta ja erilaisia
arvioita sukupuolten tasa-arvon merkityksestä, ja samalla ne toimivat vakuuttavan argu-
mentaation aineksina (Wetherell – Potter, 1992, 93; Edley, 2001, 198). 

Tulkinnalliset resurssit eivät ole kuitenkaan syntyneet tyhjiössä: samalla kun ne tuottavat
sosiaalista todellisuutta, tulkintarepertuaarit ovat itse rakentuneet sosiaalisissa käytännöissä
(Jokinen – Juhila – Suoninen, 1993, 27). Tulkinnallisten tai kulttuuristen repertuaarien
käsitettä onkin alettu käyttää myös vertailevassa tutkimuksessa, kun empiirisen analyysin
kohteena ovat eri maiden keskusteluissa käytössä olevat – mutta myös keskusteluja rajaavat
– "kansalliset" kulttuuriset repertuaarit ja argumenttien oikeuttamisen tavat (ks. Lamont –
Thévenot, 2000). Oman tutkimukseni näkökulmasta on tärkeää tarkastella sitä, mitä tulkin-
nallisia repertuaareja on tarjolla ranskalaisissa ja suomalaisissa parlamenttikeskusteluissa
ja mitä niiden avulla saadaan aikaan.

Tulkintakehyksen käsite on puolestaan liitetty alun perin Erving Goffmanin kehittämään
kehysanalyysiin (frame analysis, Goffman, 1974), mutta sittemmin käsitettä on käytetty
moninaisin tavoin mm. yhteiskunnallisten liikkeiden ja policy-prosessien tutkimuksessa (ks.
esim. Snow et al., 1986; Benford – Snow, 2000; Fisher, 1997). Myös feministisessä policy-
analyysissa ja naisliikkeen tutkimuksessä kehystämisen tarkastelu on nostettu keinoksi
yhdistää instituutioiden ja diskurssien tutkimus (esim. Verloo, 2001; Lovecy, 2002; Berg-
man, 2002; Lépinard, 2004). Metodisesta näkökulmasta kehyksen voidaan katsoa olevan
lähellä tulkintarepertuaarin käsitettä (Jokinen – Juhila – Suoninen, 1999, 69; Saaristo,
2000, 43–44). Goffmanin mukaan yksilöt identifioivat, nimeävät ja järjestävät uusia ta-
pahtumia, asioita ja prosesseja tulkintakehysten avulla ja asettavat ne tätä kautta myös
merkitysten koordinaatistoon (Goffman, 1986, sit. Saaristo, 2000, 43). Tulkintakehysten
avulla tapahtuu valikoivaa havaitsemista: jotkut ilmiöt ja ulottuvuudet huomataan ja tulki-
taan merkityksellisiksi, toiset jäävät puolestaan vaille huomiota. Näin eri kehykset virittävät
erilaisia todellisuuksia ja tuottavat erilaisia identiteettejä (Saaristo, 2000, 45–46; Peräkylä,
1990, 16–17, 22–24).

Kuten tulkintarepertuaarissakin, myös kehyksen käsitteessä voi korostua kehysten käyttö
ja kehystäminen strategisena toimintana: kehyksiä voidaan käyttää monenlaisin tavoin ja
monenlaisiin tarkoituksiin, mm. poliittisten ongelmien ja toimenpide-ehdotusten rakentami-
seen tai yhteiskunnallisten liikkeiden tavoitteiden ajamiseen (Rein – Schön, 1993; Kohler-
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Koch, 2000; Verloo, 2001; Fisher, 1997; Snow et al., 1986).26 Toisaalta ne samalla myös
rajaavat ihmisten toimintaa ja valintoja ja sitä, mikä ylipäätänsä katsotaan mahdolliseksi
tietyllä hetkellä (Saaristo, 2000, 44). 

Olen käyttänyt kehysanalyysia tulkintarepertuaarien tarkastelun rinnalla, koska se antaa
enemmän välineitä tarkastella erilaisten kehysten välisiä suhteita ja liikkumista kehysten
välillä. Erityisen hyödyllinen on oman tutkimukseni kannalta ollut yleiskehyksen (master
frame) käsite, joka tarjoaa argumentoinnin aineksia sekä kiintiöiden kannattajille että vas-
tustajille ja sitoo yhteen muuten erillisiä ja jopa vastakkaisia kehyksiä (ks. yleiskehyksen
käytöstä, Fisher, 1997, 4; Saaristo, 2000, 44–46). Yleiskehyksen aineksia voidaan siirtää
myös erilaisten tulkintakehysten sisään ja käyttää vastakkaistenkin päämäärien ajamiseen
ja jakojen tuottamiseen toimijoiden välillä. Näin kehysanalyysi antaa paremmat mahdolli-
suudet tarkastella tulkintakehysten yhteenkietoutumista, niiden päällekkäisyyttä ja limittäi-
syyttä.27

Tulkinnallisten repertuaarien ja tulkintakehyksen käsitteet tulevat hyvin lähelle diskurssin
käsitettä, ja useasti tutkijat ovat käyttäneet näitä käsitteitä rinnakkain.28 Tulkintarepertuaa-
rin ja kehyksen käsitteet ovat kuitenkin viitanneet diskurssia enemmän repertuaarien ja
kehysten erilaisiin käyttötapoihin ja konteksteihin (Wetherell – Potter, 1992, 90-92; Joki-
nen – Juhila – Suoninen, 1993, 26–28; Peräkylä, 1990, 105–106; Swidler, 2001, 24–25).
Viittaamalla pikemminkin tulkintarepertuaareihin ja kehyksiin kuin diskursseihin nostan
analyysin keskiöön puheen toimintana tietyssä kontekstissa ja sen, miten repertuaareja ja
kehyksiä voidaan käyttää moninaisin ja usein ristiriitaisin tavoin. Huomion kiinnittäminen
tulkintakehysten käyttöön ei kuitenkaan mielestäni pakota tarkastelemaan kehystämistä vain
strategisena toimintana vaan tällaiseen näkökulmaan voidaan yhdistää tulkintakehysten
analyysi myös tuottavan vallan näkökulmasta: miten kehykset tuottavat erilaisia ongelmia

                                                     
26  Tällaisessa tutkimuksessa on viitattu usein kehysten strategiseen käyttöön, jolloin esimerkiksi
yhteiskunnalliset liikkeet pyrkivät saamaan tavoitteitaan läpi tai rekrytoimaan kannattajia tietyllä
kehystämisen tavalla.

27  Jos tarkastellaan tulkintarepertuaarin (tai kulttuurisen repertuaarin, Swidler, 2001) ja tul-
kintakehyksen välisiä eroja, repertuaarin käsite viittaa enemmän olemassa olevaan ja suhteellisen
pysyvään tulkinnallisten resurssien valikoimaan, josta puhuja käy valitsemassa tilanteeseen ja
käyttötarkoitukseen sopivimman. Tulkintarepertuaari-käsitteen käyttäjät ovat viitanneet repertuaa-
reilla mm. erilaisten koreografioiden ja taitojen tai kirjaston kokoelmaan, jonka osia voidaan ottaa
käyttöön valikoivasti erilaisia tarkoituksia varten ja erilaisissa konteksteissa (Wetherell – Potter,
1992, 92; Edley, 2001, 198; Swidler, 2001, 24–25). Tässä yhteydessä on viitattu rakentamisen
metaforiin ja puhuttu repertuaareista rakennusaineksina, joita voidaan käyttää erilaisten maailmojen
rakentamiseen. Tulkintakehyksen maailma on puolestaan visuaalisempi, mihin viittaa jo kehyksen
metaforinen, maalauksen tai valokuvan kehykseen viittaava alkuperä (Yanow, 2000, 11). Samalla
siinä huomio kiinnittyy kehysten liikkuvuuteen ja puhujien liikkumiseen eri kehysten välillä.  

28  Esim. Carol Lee Bacchi puhuu diskursseista kehyksinä, joiden kautta maailmaa ja yhteiskun-
nallisia ongelmia tarkastellaan (Bacchi, 1999, 40).  Myös Margaret Wetherell ja Jonathan Potter
(1992, 92) sekä Arja Jokinen, Kirsi Juhila ja Eero Suoninen (1993, 26–29) korostavat mahdolli-
suutta käyttää käsitteitä rinnakkain. Olennaista on se, miten ne määritellään kussakin tutkimuksessa.
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ja subjekteja, miten ne vakiinnuttavat tietynlaista totuutta ja rajaavat toiminnan mahdolli-
suuksia?

2.3.2 Muutoksesta ja metodologisista valinnoista

Metodologisten valintojeni kautta avaan myös erityisen näkökulman tutkimusongelmani
keskeiseen ulottuvuuteen, kysymykseen muutoksesta ja muutoksen mahdollisuudesta rans-
kalaisessa ja suomalaisessa politiikassa. Näkökulmani tutkimusongelmaan nousevat post-
modernista (yhteiskuntatieteellisestä) tutkimuksesta, jonka sisällä muutoksen mahdollisuu-
teen ja erityisesti kollektiivisen poliittisen toiminnan edellytyksiin on suhtauduttu eri ta-
voin. Postmodernia ajattelua ja tutkimusta on jaoteltu mm. epäilevään (skeptical) vs.
myönteiseen tai muutokseen uskovaan (affirmative) postmoderniin suuntaukseen tai vaihto-
ehtoisesti tekstien dekonstruktiota painottavaan postmodernismiin vs. sosiaaliseen postmo-
dernismiin (Rosenau, 1992; Nicholson – Seidman, 1995). Vahvasti yksinkertaistaen näistä
ensimmäinen näkee postmodernin tuoneen mukanaan "toimijan kuoleman" ja poliittisten
projektien mahdottomuuden, kun jälkimmäinen uskoo sitä vastoin toiminnan ja muutoksen
mahdollisuuteen – tosin radikaalisti uusin keinoin – myös postmodernin ajattelun lähtö-
kohdista (Rosenau, 1992, 14–16).

Myös feministitutkijat ovat etsineet postmodernin politiikkaa ja vastarinnan mahdollisuutta
erityisesti sukupuolta koskevien merkitysten liikkuvuudesta sekä sukupuolta tuottavien
institutionaalisten kontekstien ja valtasuhteiden purkamisesta (Rossi, 1999, 24–25; ks.
myös Pulkkinen, 1998; Weedon, 1987). Sosiaalisten tai poliittisten ongelmien rakentumista
tarkasteleva tutkimus liitetään useimmiten muutokseen uskovaan postmoderniin tutkimuk-
seen, koska tutkimuksen keskiössä ovat poliittisten muutosprosessien esteiden lisäksi kes-
kustelujen halkeamat ja ristiriitaisuudet ja erilaisten diskurssien sisältämä muutospotentiaali
(Bacchi, 2000, 46–47).

Työni metodologinen lähtökohta, jossa korostuvat sekä tulkintakehysten moninaiset käyt-
tötavat että niiden todellisuutta tuottava ja vaihtoehtoja rajaava voima, sisältää kuitenkin
jännitteisen suhteen muutokseen. Tämä jännitteinen asetelma on tiivistetty usein kysymyk-
seen subjektin ja diskurssin välisestä suhteesta: tuotammeko me toimijoina diskurssia vai
tuottaako diskurssi meidät? Tältä pohjalta myös diskurssianalyyttistä tutkimusta on jaettu
eri lajeihin ja alaryhmiin. Esimerkiksi kriittistä diskurssianalyysiä kehittänyt Norman Fair-
clough on kritisoinut Wetherellin ja Potterin näkökulmia liiasta yksilöiden toimintamah-
dollisuuksien ja diskurssien strategisen käytön painottamisesta (Fairclough, 1992, 23–25).
Varsinkin historiallisesti suuntautunutta diskurssianalyysiä on kritisoitu puolestaan päin-
vastaisesta suunnasta, ja arvostelu on kohdistunut erityisesti käsitykseen diskurssien kaikki-
alle ulottuvasta vallasta, joka minimoi toimijan liikkumavaran ja valinnanmahdollisuudet
(Wetherell – Potter, 1992, 90; McNay, 2000). Myös kehysanalyysissa on vaihtelevasti
painotettu toisaalta kehysten strategista käyttöä ja toisaalta erilaisten kehysten vaikutusta
siihen, miten toimijoiden välisiä valtasuhteita eritellään ja minkälainen muutos nähdään
mahdolliseksi. Carol Bacchi on puolestaan arvostellut poliittisten ongelmien rakentamista
analysoivaa tutkimusta valikoivasta diskurssin käsitteen käytöstä: diskurssien seurauksia
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ja todellisuutta rajaavaa voimaa painotetaan niiden osalta, joilla ei ole valtaa, kun taas
valtaapitävät nähdään ensisijaisesti diskurssin käyttäjinä (Bacchi, 2000, 51–55).

Omassa työssäni en näe kuitenkaan jännitteen johtavan valintaan kahden toisensa poissul-
kevan näkökulman välillä, vaan pikemminkin jännite toimii hedelmällisenä pohjana ja
tarjoaa monipuolisia tutkimuskysymyksiä tasa-arvokeskusteluja koskevalle analyysille.
Vaikka tulkintarepertuaarien ja tulkintakehysten tutkimuksen on usein nähty diskurssiana-
lyysia enemmän painottavan toimijuutta (Edley, 2001, 202), voi näiden käsitteiden avulla
mielestäni lähestyä parité- ja kiintiökeskusteluja sekä diskurssien käytön että diskurssien
tuottavan vallan ja seurausten näkökulmasta. Samalla tulkintakehyksiä ja niiden käyttöä voi
tarkastella tavalla, jossa huomion kohteena ovat sekä tasa-arvoa koskevan muutoksen mah-
dollisuudet että esteet. Tutkimuksessani ja empiirisessä analyysissani liikun näiden tulkin-
takehyksen kahden erilaisen ulottuvuuden välillä.

Ensiksikin tarkasteltaessa tulkintakehyksien käyttöä moninaisin, yllättävin ja ristiriitaisinkin
tavoin painopiste on kielen käytön moninaisuudessa ja neuvotteluissa, joita mm. sukupuo-
len ja tasa-arvon kategorioista käytiin tasa-arvokeskustelujen aikana. Vaikka en teekään
yksityiskohtaista keskustelunanalyysia kansanedustajien välisestä vuorovaikutuksesta,
huomio kiinnittyy tasa-arvon muuttuviin merkityksiin ja siihen, miten näistä merkityksistä
neuvoteltiin parlamenttikeskusteluissa (ks. muutoksesta keskustelunanalyysissa ja kriittises-
sä tekstianalyysissä, Tainio, 2001, 18–20, 27). Esiin nousevat erityisesti tasa-arvoa koske-
vien puhetapojen variaatiot ja uutta luova potentiaali.

Tulkintakehyksiä voidaan kuitenkin analysoida myös tavalla, jossa painopiste siirtyy dis-
kurssien toistavaan ja vaihtoehtoja rajaavaan valtaan. Keskustelussa vaikuttavat tulkintake-
hykset eivät rakenna vain tasa-arvon ongelmaa, vaan myös itsestään selvinä pidettyjä näkö-
kulmia ja kysymyksenasetteluja, joiden sisällä sukupuolten tasa-arvosta on ylipäätänsä
mahdollista puhua. Samalla nämä vallitsevat kehystykset rajaavat näkyvistä vaihtoehtoisia
tapoja asettaa kysymyksiä sukupuolten tasa-arvosta ja ajatella tasa-arvon mahdollisia maail-
moja, sukupuolittuneita toimijoita ja toimijoiden välisiä suhteita. 

Erityisesti keskustelujen marginaaliset diskurssit ja tasa-arvopuheen dilemmat toimivat
näiden tulkintakehysten kahden näkökulman risteyskohtana. Kiinnittämällä huomiota
marginaalisiin tulkintakehyksiin voidaan tarkastella keskustelun halkeamia ja tasa-arvopu-
heen muutoskohtia, mutta myös pohtia, miksi jotkut diskurssit jäävät keskustelun marginaa-
liin ja miksi ne eivät pysty haastamaan laajemmin tasa-arvoa koskevan keskustelun kysy-
myksenasetteluja. Ranskalaisen ja suomalaisen tasa-arvopuheen dilemmat, joita on löydet-
tävissä myös yksittäisen kansanedustajan puheesta, vievät puolestaan pohtimaan erilaisten
sukupuolten tasa-arvoa koskevien kysymyksenasettelujen syntymistä: miten tasa-arvoa
koskevat ristiriitaiset ja vastakkaiset tulkinnat ja tavoitteet syntyvät vuorovaikutuksessa
toisiinsa – ja miten myös erilaiset tulkintakehykset ovat tämän vuorovaikutuksen tulosta
(ks. Edley, 2001, 204). Näin parlamenttikeskustelujen dilemmoja ei tarkastella niinkään
ratkaistavina ristiriitaisuuksina, vaan itse keskustelun ja argumentaation lähteinä (ks. Billig,
1988, 17, 148–149).
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2.3.3 Tutkimuksen kontekstit

Tutkimusongelmani yksi keskeisiä ulottuvuuksia liittyy kysymykseen tasa-arvopuheen
kansallisista rajoista. Kontekstuaalisuus on kuitenkin läsnä työssäni myös laajemmassa
merkityksessä. Kontekstin kysymykset liittyvät erityisesti valitsemaani diskurssianalyytti-
seen näkökulmaan, poikkikulttuurisen tutkimuksen menetelmiin sekä omaan positiooni
poikkikulttuurisen tutkimuksen tekijänä. 

Parlamenttikeskustelujen institutionaaliset
ja yhteiskunnalliset kontekstit

Tasa-arvokeskusteluja koskevan analyysini aineistona on Ranskan ja Suomen parlamenteis-
sa tuotettu puhe tai pikemminkin suullisista täysistuntokeskusteluista tehdyt pöytäkirjat.
Vaikka kansanedustajien puhe on vuorovaikutuksellista, säätelevät sitä myös suhteellisen
tarkat institutionaaliset säännöt ja vakiintuneet tavat. Puheenvuorojen pitäjät, järjestys ja
pituus eivät ole sattumanvaraisia, vaan ne on etukäteen määritelty. Puheella on myös selkeä
tarkoitus, lakiesityksestä keskusteleminen sekä esitykseen ja toisiin kansanedustajiin vai-
kuttaminen. Lisäksi täysistuntokeskustelut ovat julkisia, joten yleisönä eivät ole vain toiset
kansanedustajat vaan hypoteettisesti kaikki Ranskan ja Suomen kansalaiset, jotka ovat
asiasta kiinnostuneita. Kansanedustajat eivät puhu näin vain toisilleen vaan tekevät sen
myös tietoisina potentiaalisten äänestäjien läsnäolosta keskustelun yleisönä.

Parlamenttipuheen institutionaalisella kontekstilla on näin selkeä vaikutus puheen rakentu-
miseen. Tämän lisäksi tutkimuksen aineisto rajautuu sukupuolten tasa-arvoa politiikassa
koskevista laeista käytyihin keskusteluihin, joten puheessa käsitellään eksplisiittisesti suku-
puolten tasa-arvoa ja sukupuolten välisiä suhteita koskevia kysymyksiä. Näin myös kes-
kustelun temaattinen konteksti on etukäteen rajattu.

Sekä aineiston että metodisen näkökulmani osalta työni poikkeaa arkikeskusteluista ja
erityisesti arkikeskustelujen tutkimuksessa käytetystä keskustelunanalyysista (ks. esim.
Tainio, 1997; Tainio, 2001). Tämä näkyy myös siinä, että parlamenttikeskustelujen institu-
tionaalisen kontekstin29 korostamisen lisäksi analyysissani painottuvat vuorovaikutuksen
tutkimusta enemmän puheen retorisuuden ja vakuuttavuuden tarkastelu (ks. puheen retori-
suudesta ja responsiivisuudesta, Jokinen – Juhila – Suoninen, 1999, 77–85). 

Lisäksi tasa-arvopuheen seurausten osalta merkittävää on se, että Ranskassa ja Suomessa
käytyjen parlamenttikeskustelujen päätteeksi hyväksyttiin lait, joiden sanamuodot ja tulkin-
nat vaikuttavat kaikkien ranskalaisten ja suomalaisten elämään. Parlamenttikeskustelujen
institutionaalisen statuksen ja parlamentin lainsäädäntötehtävän vuoksi kansanedustajien

                                                     
29  Keskustelunanalyysia on käytetty myös institutionaalisen puheen, kuten potilas–lääkäri -kes-
kustelujen tai oikeussalipuheen tutkimiseen. Tällöin myös keskustelunanalyysi ottaa institutionaali-
sen kontekstin huomioon, vaikka kontekstin vaikutuksia ei haluta määritellä etukäteen (Tainio,
2001, 47).
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mahdollisuudet vaikuttaa erilaisten tasa-arvoa koskevien puhetapojen vakiintumiseen ovat
näin huomattavat. Vaikka lait ovat muutettavissa, on lain määrittelyillä ja kysymyksenaset-
teluilla takanaan erityinen auktoriteetti, joka perustuu viime kädessä rankaisuvallan käyt-
töön (Saguy, 2000, 83).

Tutkimuksessani ulotun varsinaisen analyysiaineiston ulkopuolelle siis sekä parlamenttipu-
heen institutionaalisen kontekstin painottamisessa että parlamenttipuheen seurausten tar-
kastelussa. Kysymys kontekstista nousee esiin työssäni kuitenkin myös suhteessa tekemiini
aineiston tulkintoihin ja siihen, millä tavalla asetan parlamenttikeskustelujen analyysin
Ranskan ja Suomen yhteiskunnalliseen 1990–2000-luvun kontekstiin ja miten arvioin
parlamenttikeskusteluja suhteessa aiempaan politiikan tasa-arvosta käytyyn keskusteluun.

Tutkimukseni metodologisia lähtökohtia voi tässä suhteessa kuvata heiluriliikkeen kautta:
näkökulmaa vaihtavan liikkeen avulla voidaan tarkastella joko puhetapojen "tuottavaa" tai
"vakiintunutta" luonnetta (Wetherell – Potter, 1992, 86). Näiden kahden näkökulman
myötä sekä kiinnitän huomiota puheen todellisuutta konstituoivaan ja kategorisoivaan
voimaan että tarkastelen sitä, miten eri puhetapojen muotoutumiseen vaikuttavat jo olemas-
sa olevat, vakiintuneet tavat hahmottaa maailmaa, mutta myös yhteiskunnassa ja poliittises-
sa päätöksenteossa vallitsevat valtasuhteet ja resurssit.

Tällainen edestakainen liike merkitsee valintoja myös suhteessa tutkimuksen rakenteeseen
ja erilaisiin aineistoihin. Vaikka tutkimukseni päätehtävä on analysoida Ranskan ja Suomen
parlamenttien tasa-arvokeskusteluja sekä tasa-arvoa koskevia puhetapoja, tarkastelen työs-
säni myös parlamenttien ulkopuolella käytyjä keskusteluja sukupuolten tasa-arvosta ja
näiden keskustelujen yhteiskunnallista kontekstia 1980–1990-luvulla. Näin analyysin koh-
teena ovat myös ne prosessit, joiden myötä sukupuolten tasa-arvo politiikassa nousi parla-
mentaarisen politiikan esityslistalle Ranskassa ja Suomessa. 

Tämä poliittisten prosessien analyysi ei kuitenkaan toimi vain taustana varsinaiselle parla-
menttikeskustelujen tarkastelulle, vaan se on yksi osa työn empiiristä analyysia, jonka
tavoitteena on ymmärtää sukupuolten tasa-arvoa ja tasa-arvopolitiikkaa koskevia muutoksia
sekä tasa-arvopolitiikan toimijoiden että tasa-arvoa koskevien puhetapojen kautta. Ensiksi-
kin huomion kohteena on se yhteiskunnallinen tilanne sekä toimijat, jotka vaikuttivat tasa-
arvon nousemiseen poliittiseksi kysymykseksi. Koska ranskalaisen ja suomalaisen politii-
kan toimijoilla oli vaihtelevat resurssit ja mahdollisuudet vaikuttaa lain sisältöön ja tasa-
arvoa koskeviin tulkintoihin, on tasa-arvoa koskevia puhetapoja ja legitimointistrategioita
tärkeää tarkastella myös suhteessa ranskalaisessa ja suomalaisessa yhteiskunnassa ja poliit-
tisessa vaikuttaviin valtasuhteisiin.

Toiseksi puhetapojen vakiintuneisuutta korostava näkökulma vie tutkimaan parlamentti-
keskustelujen puhetapoja ja legitimointistrategioita sosiaalisesti muotoutuneina käytäntöinä
(Shapiro, 1988, 7). Tasa-arvoa koskevissa puhetavoissa ei ole kyse vain puhujien subjektii-
visista merkityksistä, vaan ne kietoutuvat yhteiskunnassa jo vakiintuneisiin tulkinnallisiin
kehyksiin. 1990–2000-luvun keskusteluissa käytetyt tavat puhua tasa-arvosta nojaavat siis
Ranskassa ja Suomessa historiallisesti syntyneisiin puhetapoja koskeviin konventioihin, tai
toisin ilmaistuna, niihin tulkinnallisiin resursseihin, joita ranskalaisessa ja suomalaisessa
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yhteiskunnassa on sen jäsenille tarjolla tasa-arvosta puhumiseen (Shapiro, 1989, 11–12;
Fraser, 1989, 164–165).30

Tarkoitukseni ei ole kuitenkaan jähmettää parlamenttikeskustelujen yhteiskunnallista ja
diskursiivista kontekstia joksikin itsestään selväksi ja muuttumattomaksi taustaksi, jolla
selitän ranskalaisten ja suomalaisten parlamenttikeskustelujen puhetapoja. Myös konteksti
on tuotettua, mistä hyvänä esimerkkinä ovat parlamenttikeskustelujen tavat määritellä
erilaisia tasa-arvoa koskevia kysymyksenasetteluja ja "tiloja", joissa tasa-arvoa tulisi tar-
kastella. Tästä näkökulmasta yhtä tärkeää onkin kiinnittää huomiota siihen, miten tasa-
arvoa koskevat parlamenttikeskustelut ovat osa sukupuolten tasa-arvoa koskevan maailman
ja siinä toimivien subjektien sekä valtasuhteiden tuottamista. Nämä tasa-arvoa koskevat
tulkinnat eivät vaikuta ranskalaiseen ja suomalaiseen yhteiskuntaan vain lakien ja niiden
soveltamisen muodossa. Ne myös säätelevät niitä rajoja, joiden sisällä sukupuolten tasa-
arvosta keskustellaan ja tasa-arvoa edistetään poliittisen päätöksenteon eri tasoilla ja ih-
misten arkipäivässä. Tulkintakehysten analyysin avulla pyrin näin tarkastelemaan konteks-
tia myös muuttuvana käsitteenä ja kontekstualisointia tekoina ja käytäntöinä (ks. Kovala,
1999, 11).

Tasa-arvopuhe poikkikulttuurisen tutkimuksen kohteena

Kun tarkastelen parlamenttikeskusteluja Ranskaa ja Suomea vertailevasta tai kontrastoi-
vasta näkökulmasta, paikannan tasa-arvopuhetta myös hyvin spesifeihin kansallisiin kon-
teksteihin institutionaalisen ja yhteiskunnallisen kontekstin lisäksi. Tutkijana myös raken-
nan analyysissa erilaisia konteksteja ja uudelleenkontekstualisoin ranskalaista ja suoma-
laista tasa-arvopuhetta suhteuttamalla ja kontrastoimalla maiden tasa-arvokeskusteluja
toisiinsa (ks. Jansson, 2001, 41–42). Poikkikulttuurisen menetelmän kautta analysoin suku-
puolten tasa-arvoa kansallisvaltion kehyksessä, mutta samalla problematisoin tasa-arvon
ja kansallisen välistä suhdetta. 

On huomattava, että en tarkastele Ranskaa ja Suomea perinteisen vertailevan politiikan
tutkimuksen mielessä. En esimerkiksi vertaile Ranskan ja Suomen tasa-arvopolitiikkaa ja
politiikan onnistuneisuutta joidenkin vertailukelpoisten mittareiden tai muuttujien avulla
(vrt. Lijphart, 1971, 683; Stetson – Mazur, 1995) ja aseta maita järjestykseen sukupuolten
tasa-arvon edistämisen osalta. Ensisijainen tarkoitukseni ei ole myöskään testata hypo-
teeseja tai löytää historiallisia tai muita selitysmalleja Ranskan ja Suomen välisille eroille
(vrt. vertailevasta historiallisesta sosiologiasta, Skocpol, 1984, 374–375).

Tutkimuskysymykseni Ranskan ja Suomen osalta ovat pikemminkin nousseet positivisti-
sesti suuntautuneen vertailevan politiikan tutkimuksen ongelmista ja metodologisista kysy-
myksistä (ks. Keränen, 2001; Rönnblom, 2002b). Tällaisen tutkimuksen tavoitteena on
ollut löytää riittävän yleisiä kategorioita ja käsitteitä, joilla voidaan mitata ilmiöitä eri mais-
                                                     
30  On huomattava, että työni ei ole käsitehistoriallinen tutkimus sukupuolten tasa-arvon erilaisista
tulkinnoista. Tavoitteenani on kuitenkin kiinnittää huomiota siihen käsitehistorialliseen kontekstiin,
jossa puhetta sukupuolten tasa-arvosta Ranskassa ja Suomessa tuotettiin.
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sa, mutta samalla on pyritty ottamaan huomioon merkitysten kontekstuaalisuus (Collier –
Mahon, 1993, 845). Ongelmana on nähty mm. "käsitteellinen venyminen" (conceptual
stretching), kun samaa käsitettä on sovellettu yhä laajempaan joukkoon tapauksia (Collier
– Mahon, 1993, 845; Stetson – Mazur, 1995, 12).

Vertailevassa tai poikkikulttuurisessa tutkimuksessa onkin enenevässä määrin kiinnitetty
huomiota vertailussa käytettyjen käsitteiden vastaavuuteen eri kielissä ja konteksteissa (ks.
esim. Briskin – Eliasson, 1999, xi–xii; Hantrais – Mangen, 1996, 5–10; Kennett, 2001, 43–
46). Suuntaus on ollut kohti tulkinnallisempaa ja kulttuurisensitiivisempää otetta, jonka
myötä ilmiöiden kontekstuaaliset merkitykset ja sosiaalisia ongelmia eri tavoin rakentavat
kansalliset keskustelut ovat nousseet tutkimuksen kohteeksi (Keränen, 2001, 86–88;
Mackie – Marsh, 1995, 182–183; ks. myös Bacchi, 1996, 1999; Lamont – Thévenot,
2000).

Tutkimukseni lähtökohdat ja kysymyksenasettelut paikantavat minut tähän, erityisesti
1990-luvulta lähtien yleistyneeseen, kontekstualisoivaan poikkikulttuuriseen tai poikkikan-
salliseen tutkimukseen (ks. Suomen ja Pohjoismaiden osalta esim. Bergman, 2002; Carbin
– Holli, 2002; Kantola, 2004).31 Kun keskeistä työssäni on ymmärtää ja analysoida tasa-
arvon tuottamisprosesseja spesifeissä konteksteissa, ranskalaisten ja suomalaisten tasa-
arvokeskustelujen ja samalla aineistojen erilaisuus – omenien ja banaanien vertailu – ei ole
tutkimusta haittaava metodologinen ongelma, vaan se on erottamaton osa itse tutkimusky-
symystä. Miten ja minkälaisissa keskusteluissa sukupuolten tasa-arvoa määriteltiin Rans-
kassa ja Suomessa? Minkälaiset tekijät ja toimijat nostivat kysymyksen keskusteltavaksi
ja määriteltäväksi? Miksi sukupuolten tasa-arvo politiikassa on noussut esiin poliittisena
kysymyksenä Ranskassa ja Suomessa juuri tällä tavalla ja näissä konteksteissa? Pyrin näin
kontekstualisoimaan näissä kahdessa maassa käytyjä tasa-arvokeskusteluja ja samalla ym-
märtämään sekä maiden välisiä eroja että yhteneväisyyksiä itse tasa-arvoa koskevan ongel-
man rakentamisessa.

Kahden maan tasa-arvokeskustelujen käyttäminen tutkimuksen aineistona toimii työkaluna,
jonka avulla itsestään selviltä ja ajattomilta näyttäytyviä tapoja puhua tasa-arvosta on hel-
pompi problematisoida. Samalla on mahdollista tehdä näkyväksi itse tasa-arvon tuottamisen
prosessia, sen kiinnittymistä aikaan ja paikkaan (Briskin, 1999, 4; Shapiro, 1989, 20).

                                                     
31  Marja Keränen tekee eron vertailevan ja poikkikulttuurisen tutkimuksen välillä tarkastellessaan
vertailevan metodin ongelmia ja erilaisia epistemologisia lähtökohtia. Vertailevan tutkimuksen
tavoitteet hän liittää abstrahointiin ja yleistettävyyteen useimpien havaintoyksikköjen pohjalta, sitä
vastoin etnografista otetta käyttävässä poikkikulttuurisessa tutkimuksessa pyritään usein kulttuuris-
ten erityispiirteiden ja kontekstuaalisten merkitysten ymmärtämiseen (Keränen, 2001.) Kuten Kerä-
nenkin toteaa, käytännössä raja näiden suuntausten välillä on häilyvä, ja monet tutkimukset yhdis-
televät molempia näkökulmia. Vertailevaa asetelmaa käyttävälle tutkimukselle onkin annettu useita
nimiä, joita käytetään usein rinnakkain eikä kovinkaan tarkkarajaisesti: käytössä ovat olleet vertai-
levan tutkimuksen (comparative research) lisäksi sellaiset nimitykset kuin poikkikansallinen (cross-
national), poikkikulttuurinen (cross-cultural) tai ylikansallinen (transnational) tutkimus (Øyen, 1990,
7). Maiden välisessä tutkimuksessa on voitu puhua myös kontrastoivasta tutkimusotteesta (Berg-
man, 2002, 58–64).
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"Matkustamalla" maiden välillä ja keskusteluttamalla ranskalaisia ja suomalaisia aineistoja
keskenään minun on mahdollisuus vaihdella etäältäkatsomisen ja lähitarkastelun välillä, ja
katsoa myös kotimaatani Suomea vieraammin silmin (ks. tutkimuksesta matkustamisena,
Keränen, 2001, 88; myös Bergman, 2002, 60). Matkustamisessa ei ole näin kyse vain
menosta ulkomaalaisena Ranskaan, vaan myös paluusta Suomeen matkan jälkeen ja
"oman" kulttuurin itsestäänselvyyksien purkamisesta tätä kautta (Briskin – Eliasson, 1999,
ix). Ranskan ja Suomen parlamenttikeskustelujen lukeminen rinnakkain ja limittäin ja
niiden liikuttaminen uudelleenkontekstualisoinnin kautta auttaa nostamaan esiin erityisesti
tasa-arvopuhetta koskevia hiljaisuuksia ja kysymyksiä, joita ei esitetä sukupuolten tasa-
arvosta puhuttaessa (ks. Kantola, 2004, 59).

On kuitenkin huomattava, että puheen kontekstien korostaminen merkitsee kuitenkin myös
kriittistä tai ainakin epäilevää asennetta ranskalaiseen ja suomalaiseen kansallisvaltioon
tasa-arvopuheen itsestään selvänä rajanmäärittäjänä (ks. Keränen, 1998b, 165–167; Koivu-
nen, 1998, 25–28). Tällöin huomio kiinnittyy sekä tasa-arvopuheen moninaisuuteen ja
muuttuvuuteen Ranskan ja Suomen sisällä että tasa-arvopolitiikan kansainvälistymisen
seurauksiin. Vaikka tutkimusasetelmani kautta tulenkin helposti viitanneeksi "ranskalai-
seen" ja "suomalaiseen" tasa-arvopuheeseen ja puheen kansallisiin erityispiirteisiin, näen
rajan kansallisen ja ylikansallisen välillä olevan jatkuvassa liikkeessä ja eri tasojen olevan
vuorovaikutuksessa keskenään. Ranskaa ja Suomea vertailevan tutkimusotteen avulla on
mahdollista pohtia näitä kansallisen muuttuvia rajoja ja ylipäätänsä sitä, mikä tasa-
arvopuheessa on kansalliseen kontekstiin sidoksissa ja mikä ei (Czarniawska, 1984, 11,
20). Samalla on mahdollista problematisoida maiden ja tasa-arvopuheen ja -politiikan
piirteiden ainutlaatuisuutta (Keränen, 1998a, 12).

Kansallisen kontekstin liikkuvat rajat tulevat tutkimuksessani esiin myös tavassa, jolla
kansallisen rakentuminen muotoutuu yhdeksi tutkimuskohteeksi parlamenttikeskustelujen
analyysissä. Ranska ja Suomi eivät tällöin ole vain poikkikulttuurisen tutkimuksen viiteke-
hyksiä, vaan ne asettuvat osaksi itse tasa-arvopuhetta. Keskeistä tässä suhteessa on suku-
puolten tasa-arvon ja kansallista koskevien määrittelyjen yhteenkietoutuminen: miten Suo-
mea ja Ranskaa rakennetaan kansallisina yhteisöinä, ja miten ranskalaista ja suomalaista
erityisyyttä tai eri maiden välistä vertailua käytetään hyväksi tasa-arvoa koskevassa argu-
mentaatiossa? Entä mitä erimielisyyksiä ja ristiriitoja tässä kansallisen määrittelyssä esiin-
tyy maiden sisällä? Näissä määrittelyissä ja rajankäynneissä on kyse sekä kansalaisuuden
ja kansakuntaan kuulumisen normatiivisista ehdoista että pyrkimyksistä niiden haastami-
seen ja erojen esilletuomiseen (Keränen, 1998a, 12; Lempiäinen, 2002, 27). 
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Tutkija, matkustaminen ja tutkimuksen yleisöt

Tutkimukseni kolmas kontekstiulottuvuus liittyy omaan positiooni suomalaisena tutkijana
ja poikkikulttuurisen tutkimuksen tekijänä. Ranskaa ja Suomea vertailevassa tutkimusase-
telmassani en liiku maiden "yläpuolella" maattomana ja neutraalina tarkkailijana. Kotimaa-
ni on Suomi, josta lähdin aikoinaan Ranskaan opiskelemaan ja myöhemmin lyhyiksi kau-
siksi työskentelemään. Tutkijapositiooni vaikuttaa se, että tarkastelen suomalaista edus-
kuntakeskustelua omaa maatani koskevana ja äidinkielelläni tuotettuna tutkimusmateriaali-
na. Vaikka Ranska on ollut asuin-, opiskelu-, ja tutkijavaihtomaani, on se silti minulle
vieraampi tai ainakin etäämmällä oleva konteksti kuin Suomi.

Toisaalta voidaan sanoa, että juuri liikkuminen Suomen ja Ranskan välillä – sekä hyvin
konkreettisesti väitöskirjan ja muun tutkimusyhteistyön vuoksi että poikkikulttuurisen
menetelmän kautta – on muodostunut minulle yhdeksi keskeiseksi tutkimuksen tekemisen
kontekstiksi. Ranska ei ole ollut tässä asetelmassa aina itsestäänselvästi se vieras ja "toi-
nen", jota yritän ymmärtää Suomen kautta. Pikemminkin tärkeää on ollut lähestyminen ja
etääntyminen molempien maiden suhteen, eri suunnista tapahtuvat kohtaamiset ja lähtemi-
set, joihin toki vaikuttavat aiemmat kokemukseni ja paikantumiseni kyseisten maiden
suhteen (ks. Ahmed, 2000a). Kyse ei ole niinkään vieraasta ja tutusta ennalta määrättyinä
kategorioina, vaan etäisyyden ja läheisyyden vaihtelusta, tuttuuden ja vierauden vuorovai-
kutuksesta.

Ranska ja Suomi eivät ole olleet näin vain erillisiä tutkimusyksikköjä, vaan tutkimustyöni
yhteenkietoutuneita näkökulmia ja oman identiteettini ulottuvuuksia. Kysymys kansallisuu-
desta on problematisoitunut myös tässä suhteessa: mikä näkökulmissani on suomalaista,
mikä ranskalaista, missä tulen lähemmäksi Suomea, missä Ranskaa?

Olen kuitenkin tehnyt tutkimuksen yleisön kannalta valinnan, jonka kautta kirjoittamiseni
kontekstissa korostuu Suomen merkitys. Tämä työ on kirjoitettu suomeksi ja suuntasin sen
näin suomalaiselle tiedeyhteisölle ja laajemmalle yleisölle. Kielen valintaan vaikuttivat toki
myös käytännön syyt, mutta valinta oli samalla tietoinen kirjoittamisen ja puhuttelemisen
kontekstin valinta. Koska en koe hallitsevani riittävän hyvin tieteellistä kirjoittamista rans-
kan kielellä, rajautuivat vaihtoehdot suomeen tai englantiin. Englannin kielellä kirjoittami-
nen olisi puolestaan oman tutkimukseni kannalta ollut erityisen ongelmallinen vaihtoehto:
miten tuoda esiin ranskan ja suomen kielellä tuotettujen, sukupuolten tasa-arvoa koskevien
tulkintojen ja puhetapojen vivahteita kolmannella kielellä? Tässä kyse ei ole vain kääntämi-
seen liittyvistä ongelmista, vaan myös edellä tarkastelluista, yhteiskuntatieteiden ja erityi-
sesti naistutkimuksen erilaisista ja hierarkisoituneista konteksteista: erityisesti angloamerik-
kalainen, englannin kielellä kirjoitettu tutkimus on tuottanut naisten poliittista edustusta
koskevaan tutkimukseen käsitteitä ja teoreettisia malleja, joita on käytetty empiirisissä
analyyseissä yli kieli- ja maantieteellisten rajojen. Angloamerikkalainen tutkimus määrittyy
helposti tässä asetelmassa "universaaliksi" ja Ranska ja Suomi puolestaan "erityisiksi" ja
"aineistomaiksi", joihin muualla tuotettuja käsitteitä sovelletaan. Suomeksi kirjoittaminen
on näin myös metodologinen valinta, joka liittyy kysymyksiin käsitteiden ja teorioiden
kontekstuaalisuudesta ja "siirrettävyydestä" sekä empirian ja teorian rajankäynneistä.
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2.4 Tutkimuksen aineisto

Ryhtyessäni väitöskirjatyöhön vuoden 1998 keväällä en vielä aavistanut, minkälaisen
moninaisen aineiston kanssa tulisin työskentelemään Ranskaa ja Suomea koskevassa tutki-
muksessani. Tuossa vaiheessa Suomessa oli uusi tasa-arvolaki kiintiösäännöksineen jo
voimassa, ja lakia koskeva eduskuntakeskustelu oli tutkijoiden ulottuvilla. Ranskassa puo-
lestaan keskustelu paritésta kävi vilkkaana – myös poliitikkojen parissa – ja konkreettiset
ehdotukset tasa-arvon edistämiseksi lailla olivat keskustelussa alusta asti mukana. Lainsää-
däntöprosessi lähti toden teolla käyntiin kuitenkin vasta kesällä 1998, kun edellisenä vuon-
na nimitetty hallitus ja pääministeri Lionel Jospin alkoivat lunastaa lupaustaan politiikan
tasa-arvon sisällyttämisestä perustuslakiin. Aivan tutkimukseni alkuvaiheessa edessäni
olivatkin aika lailla erilaiset aineistot Ranskan ja Suomen osalta, kun ranskalainen materi-
aali koostui pääosin paritésta käydystä lehtikeskusteluista ja artikkeleista tieteellisissä
julkaisuissa. 

Ranskalaisen politiikan tapahtumat tulivat kuitenkin minua vastaan huimaa vauhtia. Vuo-
den 1998 lopulla Ranskan parlamentin alahuoneessa aloitettiin perustuslain muuttamista
koskeva keskustelu, joka päättyi uuden perustuslain hyväksymiseen kesällä 1999. Jo saman
vuoden joulukuussa tuotiin parlamentin käsittelyyn hallituksen esitys uudesta vaalilaista.
Tämä antoi minulle mahdollisuuden tarkastella molempien maiden osalta parlamentissa
käytyjä tasa-arvokeskusteluja, mutta myös arvioida sitä, mitkä tekijät ja toimijat vaikuttivat
tasa-arvon nousuun parlamentaarisen politiikan ongelmaksi.

Tutkimukseni aineisto voidaan jakaa kahteen osaan. Itse parlamenttikeskustelujen analyy-
sissa olen keskittynyt täysistuntokeskustelujen kirjallisiin pöytäkirjoihin. Ranskan ja Suo-
men parité- ja kiintiölakeihin johtaneiden poliittisten prosessien analyysissa olen puoles-
taan käyttänyt moninaista aineistoa lainsäädännön valmisteluasiakirjoista lehtimateriaaliin.

2.4.1 Parlamenttikeskusteluista aineistona

Vertailtavuuden ongelma on ohjannut valintojani parlamenttikeskusteluja koskevien ai-
neistojen suhteen. Tämä siitäkin huolimatta, että muuten työni keskeinen lähtökohta on
pohtia tasa-arvokeskustelujen kontekstuaalisuutta ja samalla ranskalaisen ja suomalaisen
tutkimusaineiston välistä väistämätöntä erilaisuutta. Tarkemman diskurssinalyysin osalta
pidin tärkeänä tarkastella molemmissa maissa varsinaisia tavallisten lakien tasa-arvo-
säännöksiä koskevia parlamenttikeskusteluja, joissa molemmissa olivat teemana konkreetti-
set toimenpiteet sukupuolten määrällisesti tasapuolisen edustuksen turvaamiseksi poliittisis-
sa päätöksentekoelimissä. Lisäksi oman tutkimukseni kannalta tärkeää oli ranskalaisen ja
suomalaisen aineiston keskusteluttaminen keskenään, ei yksityiskohtainen vertaileva ana-
lyysi ranskalaisen perustuslain muutosta koskevan keskustelun ja vaalilakia koskevan
parlamenttikeskustelun välillä. Tämä lisäksi olen rajannut varsinaisen diskurssianalyysin
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ulkopuolelle Ranskan parlamentin ylähuoneessa senaatissa käydyt keskustelut vaalilaista.32

Olen kuitenkin tutustunut myös näihin keskusteluihin ja viittaan niihin parlamenttikeskus-
teluja koskevassa analyysissani.

Näin valitsin empiirisen analyysin kohteeksi Suomen eduskunnassa tasa-arvolain uudista-
misesta (1994–95) ja Ranskan parlamentin alahuoneessa (Assemblée Nationale) uudesta
vaalilaista (2000) käydyn keskustelun.33 Ranskassa vaalilakeja oli parlamentin käsittelyssä
käytännössä kaksi, tavanomaisessa lainsäädäntöjärjestyksessä hyväksytty laki naisten ja
miesten tasa-arvoisesta pääsystä vaaleilla valittaviin tehtäviin ja toimiin34, joka kohdistuu
manner-Ranskassa pidettäviin vaaleihin, sekä ns. orgaanisena lakina hyväksytty laki naisten
ja miesten edustuksesta joidenkin Ranskan merentakaisten alueiden edustuksellisissa eli-
missä (Uusi-Kaledonia, Ranskan Polynesia ja Wallis ja Futuna).35

Vaikka molemmissa maissa parlamentin suljettua valiokuntatyöskentelyä pidetään merkit-
tävänä lain sisällön muotoutumisen kannalta, primääriaineiston analyysini keskittyy pääosin
julkisiin täysistuntokeskusteluihin (Duhamel, 1993, 253; Nousiainen, 1998, 351). Suomen
osalta mukana ovat lähetekeskustelu sekä kaikki kolme käsittelyä, Ranskasta parlamentista
alahuoneen kaikki vaalilakeja koskevat täysistuntokeskustelut.36

Syynä täysistuntojen valintaan analyysin ensisijaiseksi kohteeksi on halu tarkastella tasa-
arvosta käytyä julkista keskustelua, jossa kansanedustajat kohdistavat puheen samalla
kertaa sekä toisilleen että ainakin periaatteessa kaikille Ranskan tai Suomen kansalaisille.
Puheella pyritään vakuuttamaan muut lainsäätäjät oman näkemyksen oikeutuksesta ja

                                                     
32  Ranskassa lakiehdotukset menevät käsiteltäviksi myös parlamentin ylähuoneeseen, senaattiin,
jonka tehtävänä on toimia alueita ja kuntia edustavana elimenä (Duverger, 1996, 226–227; Duha-
mel, 1993, 293).

33  Täysistuntokeskustelujen ja osin myös valiokuntakäsittelyjen pöytäkirjat ovat saatavissa inter-
netistä, Ranskan osalta kansalliskokouksen sivuilta www.assemblee-nationale.fr ja Suomen osalta
osoitteesta www.eduskunta.fi. On huomattava, että täysistuntokeskustelujen kirjaamistavat Rans-
kassa ja Suomessa poikkeavat jonkin verran toisistaan: Ranskassa keskustelu kirjataan internettiin
kokonaisuutena ja tekstissä näkyvät selkeämmin myös välihuomautukset ja -huudot, Suomessa
edustajien puheenvuorot löytyvät internetistä erillisinä sivuina, joskin jotkin välikommentit on
kirjattu mukaan. Ranskalaisessa parlamenttikeskustelussa pidetään lisäksi tärkeänä puheenvuorojen
esityksellistä luonnetta: jos kansanedustaja lukee puheenvuoronsa suoraan paperista, parlamentin
puhemiehellä on mahdollisuus keskeyttää edustajan puhe (Duverger, 1996, 364).

34  Loi no 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux
mandats électoraux et fonctions électives.

35  Loi organique n° 2000-612 du 4 juillet 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des
hommes aux mandats de membres des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-
Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis et
Futuna.

36  Tavallinen laki käy parlamentin alahuoneessa läpi kolme käsittelyä, ensimmäisen, uuden ja lo-
pullisen käsittelyn. Orgaanisen lain osalta on neljä täysistuntokäsittelyä: ensimmäinen, toinen, uusi
ja lopullinen käsittely.
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arvosta ja vaikuttamaan lain lopulliseen muotoiluun. Kuitenkin puhe suuntautuu myös
laajemmalle yleisölle, potentiaalisille äänestäjille ja kannattajille, ja kansanedustajat ainakin
jossain määrin kiinnittävät huomiota siihen, miten uskovat heidän äänestäjiensä tasa-arvoon
suhtautuvan. Kyse ei näin ole vain johonkin erityisyleisöön vaikuttamisesta, vaan puhuja
pyrkii mahdollisimman laajan yleisön vakuuttamiseen.

Parlamenttikeskustelujen analyysissa käytin apuna laadullisen aineiston käsittelyyn tarkoi-
tettua Atlas.ti-ohjelmaa. Ohjelman avulla keräsin aluksi keskeisiä teemoja, jotka nousivat
keskusteluissa esiin. Myöhemmin käytin ohjelman tarjoamaa koodausjärjestelmää luokitte-
lemaan keskustelupätkiä erilaisten tulkintakehysten pohjalta. Koodaus jäsentyi molempien
maiden osalta aineistolle esittämieni, poliittisen ongelman ja toimijuuden rakentumista
koskevien tutkimuskysymysten ympärille. Näiden "yläkategorioiden" pohjalta lähdin erit-
telemään erilaisia tasa-arvon ongelman, toimijuuden ja poliittisen yhteisön rakentamisen
tapoja.

Ranskalaisen parlamenttikeskustelun osalta olen kääntänyt kaikki lainaukset suomeksi.37

Alkuperäiset ranskankieliset lainaukset löytyvät liitteenä työn lopusta.

2.4.2 Poliittisten prosessien analyysista ja aineistosta

Analyysini Ranskan ja Suomen parité- ja kiintiölakeihin johtaneista poliittisista proses-
seista perustuu moninaiseen aineistoon, sekä politiikan valmistelu- ja päätösasiakirjoihin
että tutkimuskirjallisuuteen. Tämän lisäksi olen käyttänyt tutkimusaineistona ranskalaista
ja suomalaista 1980- ja 1990-lukujen lehtikirjoittelua ja -keskustelua sukupuolten tasa-
arvosta politiikassa. Suomessa olen kirjallisen tutkimusmateriaalin niukkuuden vuoksi
haastatellut myös kahta toimijaa, jotka vaikuttivat tasa-arvolain uudistamisprosessiin vir-
kamiesvalmistelun ja toisaalta eduskuntakäsittelyn aikana.38

Politiikan valmisteluasiakirjoista aineistonani ovat olleet molemmissa maissa erilaiset
mietinnöt, joissa tehtiin ehdotuksia tasa-arvolainsäädännön uudistamiseksi poliittisen pää-
töksenteon osalta.39 Erityisesti Suomessa käytössäni on ollut myös mietinnöistä annetut
lausunnot, jotka ovat antaneet merkittävää tietoa mm. työmarkkinajärjestöjen, naisjärjestö-

                                                     
37  Kiitän Eeva Luhtakalliota käännösten tarkistamisesta.

38  Näissä haastatteluissa keskityin erityisesti kysymyksiin erilaisten toimijoiden ja verkostojen
vaikutuksista tasa-arvolain säätämisprosessiin. Samoin kysymykset koskivat laajemmin niitä mah-
dollisuuksia, joita 1990-luvulla avautui kiintiöiden legitimoimiseen ja kiintiölainsäädännön ajami-
seen.

39  Suomessa olennaisia olivat erityisesti Valtionhallinnon tasa-arvotoimikunnan mietintö Naiset
ja miehet valtionhallinnossa (1991), Tasa-arvolain uudistamistoimikunnan mietintö sekä eduskun-
nan valiokuntamietinnöt 1980-luvun lopulta lähtien. Ranskassa keskeisiä lähteitä olivat tältä osin
Observatoire de la paritén mietinnöt ja ehdotukset vaalilain uudistamiseksi vuosituhannen vaihtees-
sa (Gillot, 1999; La parité en politique, 2000) sekä parlamentin asiakirjat 1990-luvulla.
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jen ja eri ministeriöiden suhtautumisesta kiintiöihin Suomessa.40  Mietintöjen lisäksi olen
tutustunut tasa-arvoviranomaisten ja -toimielinten sekä naisverkostojen materiaaliin tasa-
arvolakien muuttamisprosessien aikana. Merkittävimpiä näistä ovat Suomessa Tasa-
arvoasiain neuvottelukunnan ja eduskunnan naisverkoston asiakirjat ja Ranskassa L'Obser-
vatoire de la Paritéa ja parlamentin alahuoneen tasa-arvotoimikuntaa koskeva aineisto.

Ranskan ja Suomen tasa-arvolakiprosessien osalta olen halunnut tarkastella myös muualla
kuin parlamenteissa käytyjä keskusteluja paritésta ja kiintiöistä. Yllä mainittujen politiikan
valmisteluasiakirjojen lisäksi olen jäljittänyt tätä keskustelua lehtien palstoilta. Molemmissa
maissa minulla on ollut käytössä säännölliseen lehdistöseurantaan perustuvaa sanoma- ja
aikakauslehtiaineistoa sukupuolten tasa-arvosta käydystä keskustelusta. Tutkijavaihtoni ai-
kana Pariisissa keväällä 1999 tutustuin Institut d'Etudes Politiques'n kirjaston keräämään
materiaaliin sukupuolten tasa-arvosta ja erityisesti naisten asemasta politiikassa käydystä
lehtikeskustelusta 1980-luvun lopulta lähtien. Tätä aineistoa olen täydentänyt viime vuosien
osalta internetistä saatavalla lehtimateriaalilla. Naisliikkeen ja -järjestöjen lehtiaineistoa
hankin Pariisin Marguerite Durand -kirjastosta, joka on erikoistunut naisiin ja feminismiin
liittyvään materiaaliin.

Suomessa pystyin puolestaan hyödyntämään Tasa-arvovaltuutetun toimiston keräämää
sanoma- ja aikakauslehtimateriaalia sukupuolten tasa-arvoon liittyvästä uutisoinnista ja
keskustelusta 1980–90-luvun vaihteessa. Materiaali ulottuu kevääseen 1992 asti, minkä
jälkeen julkaistua lehtikeskustelua olen hankkinut Helsingin yliopiston pääkirjastosta. 

Lehtiaineiston lisäksi olen tutustunut sekä Ranskan että Suomen parlamenteissa ennen
varsinaisten parité- ja kiintiölakien käsittelyä käytyihin keskusteluihin. Näistä tärkeimpiä
ovat keskustelu perustuslain muutoksesta Ranskan parlamentissa 1998–99 sekä Suomen
hallituksen tasa-arvolakia koskevasta selonteosta käyty keskustelu Suomen eduskunnassa
1992–1993.

Tutkimuksen taustamateriaalina ovat toimineet myös puolistrukturoidut haastattelut, joita
tein sekä Ranskassa että Suomessa tasa-arvopolitiikassa ja kyseisten lakien käsittelyssä
aktiivisesti toimineiden kansanedustajien kanssa. Näitä haastatteluja en ole kuitenkaan
käyttänyt tutkimuksen varsinaisena aineistona, vaan haastattelut auttoivat minua selventä-
mään tutkimuskysymyksiäni ja arvioimaan parlamenttikeskustelujen tasa-arvoa koskevien
tulkintarepertuaarien ilmenemistä kansanedustajien puheessa myös toisenlaisessa puheti-
lanteessa.41

                                                     
40  Kiitän Anne Maria Hollia, joka antoi hankkimansa lausunnot käyttööni.

41  Ranskassa haastattelin kevään 1999 aikana yhdeksää, parité-keskustelussa aktiivisesti mukana
ollutta kansanedustajaa. Suomessa tein syksyllä 1998 17 haastattelua kiintiökeskustelussa vaikut-
taneiden kansanedustajien kanssa. Teemoina olivat sukupuolten tasa-arvoa koskevat määrittelyt,
paritéa ja kiintiöitä koskevat perustelut sekä tasa-arvopolitiikan välineet. Kansanedustajien haastat-
telut on kaikki äänitetty ja litteroitu.
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2.4.3 Tutkimuskirjallisuus, politiikka ja tutkijan valinnat

Kuten edellä on käynyt ilmi, sekä Ranskasta että Suomesta on saatavilla parité- ja kiintiöla-
kien säätämiseen liittyviä virallisia asiakirjoja, mutta myös lehtimateriaalia politiikan tasa-
arvosta käydystä keskustelusta. Ranskan ja Suomen poliittisia prosesseja koskevan materi-
aalin ja tutkimuskirjallisuuden väliltä löytyy kuitenkin myös merkittäviä eroja. Toisin kuin
kiintiökeskustelusta Suomessa, parité-liikkeestä sekä perustuslain muuttamiseen ja vaali-
lain säätämiseen päättyneestä prosessista on kirjoitettu paljon Ranskassa ja sittemmin myös
Ranskan ulkopuolella (ks. kuitenkin myös kiintiöprosessista ja -keskusteluista Suomessa,
Holli, 2004; Holli – Kantola, 2005; Raevaara, 2005; Raevaara – Saarikoski, 2002). Toi-
minta paritén puolesta ei ole kirvoittanut vain lehtikirjoittelua, vaan myös runsaasti tutki-
musta ja keskustelua akateemisissa julkaisuissa. Paritén kannattajien käyttämiä strategioita
ja argumentointia on arvioitu myös vertailevasta näkökulmasta osana laajempaa tutkimusta
kansalaisuudesta, naisten aseman edistämisestä politiikassa ja sukupuolesta poliittisena
kategoriana (Eduards, 2002; Meier, 2002; Sgier, 2001; Siim, 2000).

Ranskalaisessa paritéa koskevassa tutkijoiden tuottamassa aineistossa ei ole kyse vain
jälkikäteen kirjoitetusta parité-liikkeen tai poliittisen prosessin analyysista. Ranskaa ja
Suomea erottaa myös se, miten valmiita tutkijat itse ovat olleet osallistumaan päivänpoliitti-
seen keskusteluun ja yhteiskunnalliseen liikehdintään. Ranskassa tutkijat olivat aktiivisesti
mukana paritéa koskevassa keskustelussa, ja he ottivat kantaa paritén puolesta tai sitä
vastaan samalla analysoiden politiikan tasa-arvoa koskevan argumentoinnin heikkouksia
ja vahvuuksia. Keskustelun aikana ja lain hyväksymisen jälkeen myös parité-liikkeen
historiaa on kerrottu moneen kertaan, erityisesti niiden suulla, jotka ovat olleet liikkeessä
mukana. Parité-liikettä ja Ranskan 1990-luvun tasa-arvokeskustelua arvioiva historiankir-
joitus ei voi näin olla täysin erillään tutkimuskohteestaan: tutkijat ottavat samalla kantaa
siihen, miten parité-liike on onnistunut tavoitteessaan parantaa naisten asemaa politiikassa
ja mikä suhde sillä on ranskalaisen naisliikkeen historiaan. Parité-keskustelua ja lainmuu-
toksia jälkikäteen käsittelevässä tutkimuksessa onkin löydettävissä samanlaisia jakolinjoja
ja tutkijoita erottavia ulottuvuuksia kuin itse paritésta käydyssä keskustelussa. Samalla
erilaiset tulkinnat parité-keskustelun vaiheista ja parité-liikkeen merkityksestä, sen onnis-
tumisesta ja epäonnistumisesta, muodostavat yhden kerroksen lisää tasa-arvosta käytävään
keskusteluun Ranskassa ja Ranskan ulkopuolella.

Toisin kuin Suomessa, asetunkin ranskalaisen aineiston osalta laajan keskustelun kenttään,
jossa joudun ottamaan kantaa muiden tutkijoiden kysymyksenasetteluihin ja tulkintoihin.
Edessäni on moninainen aineisto, joka Suomea vähemmän koostuu poliittisen päätöksente-
on tuottamasta primääriaineistosta ja sitäkin enemmän ranskalaisten ja ulkomaalaisten
tutkijoiden tuottamasta sekundääriaineistoista. Ottamalla mukaan myös sekundääriaineistoa
tein tarkoituksellisen valinnan: tahdoin tuoda esiin paritésta kirjoitetun aineiston runsau-
den, joka kertoo mielestäni myös ranskalaisten tasa-arvokeskustelun erityispiirteistä, erityi-
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sesti keskustelussa mukana olevien toimijoiden moninaisuudesta ja parité-keskustelun ja
tutkimuksen tiiviistä vuorovaikutuksesta.42

Oman analyysini kannalta on merkittävää, että muut tutkijat ovat myös aiemmilla ana-
lyyseillaan rajanneet Ranskan parité-keskustelua, nostaneet esiin joitakin näkökohtia,
rakentaneet kahtiajakoja ja kertoneet omaa tarinaansa parité-prosessista. Ulkomaisilla
tutkijoilla, kuten itselläni, oma kulttuurinen ja poliittinen konteksti toimii arvioinnin osana
– joko julkilausumattomana kriteerinä tai näkyvämpänä osana vertailua. Se myös vaikuttaa
kysymyksiin ja ulottuvuuksiin, joihin parité-keskustelun analyysissä kiinnitetään huomiota.
Samalla päädyn väistämättä analyysissani arvioimaan myös parité-liikkeestä ja -keskuste-
lusta tehtyä tutkimusta: minkälaisin kysymyksenasetteluin ja näkökulmin nämä tutkimukset
ovat tuottaneet tulkintoja tasa-arvoa koskevasta keskustelusta 1990–2000-luvun Ranskassa?

Aiempi vertaileva tai kontrastoiva tutkimus Ranskan parité-keskustelusta on kuitenkin ollut
suureksi avuksi myös arvioidessani omaa positiotani vertailevan tutkimuksen tekijänä ja
suhdettani ranskalaiseen ja suomalaiseen tutkimusaineistoon. Suomalaiseen keskusteluun
ja aineistoon minulla on läheisempi suhde, ei vain Suomessa syntyneenä ja asuneena, vaan
myös entisenä "tasa-arvobyrokraattina", joka on katsonut suomalaista tasa-arvopolitiikkaa
myös sisältäpäin. Niinpä esimerkiksi prosessiin liittyvillä nimillä ja nimeämisillä Suomessa
on minulle eri merkitys kuin ranskalaisen areenan tapahtumilla ja toimijoilla. Toisaalta
tutustuin ranskalaiseen keskusteluun ensi kertaa ylikansallisessa kontekstissa työskennelles-
säni Euroopan neuvoston tasa-arvoyksikössä, jossa ranskalaisten tasa-arvopolitiikkaa kos-
kevien kysymyksenasettelujen vaikutus oli vahva. Ranskalaista keskustelua lähestyin näin
aluksi kansainvälisen tasa-arvokeskustelun suunnasta ja vasta myöhemmin "sisältäpäin",
ranskalaisen tutkimusaineiston, haastattelujen sekä ranskalais-suomalaisen tutkimusyhteis-
työn43 kautta.

                                                     
42  Ranskalaisen aineiston runsaus on vaikuttanut jonkin verran myös maiden väliseen tasapainoon
paritéa ja kiintiöitä koskevien poliittisten prosessien analyysissa: olen antanut Ranskalle enemmän
tilaa tässä osuudessa.

43  Vuonna 1999 osallistuin yhdessä Eira Juntin kanssa ranskalais-suomalaiseen tutkimusprojektiin
"Prise de décision des femmes et deshommes dans les organisations syndicales et les collectivités
territoriales (municipalités) en France et en Finlande" (EU:n neljäs tasa-arvon toimintaohjelma).
Vuosina 2000–2003 vedin suomalaista osaprojektia ranskalaisten tutkijoiden koordinoimassa
seitsemän maan EU-projektissa "Genre et gestion locale de changement dans sept pays de l’Union
Européenne" (EU:n tutkimuksen viides puiteohjelma, suomalaisen osaprojektin muina tutkijoina
Anne Maria Holli ja Eeva Luhtakallio). Näissä projekteissa mukana olleita ranskalaistutkijoita on
osallistunut aktiivisesti myös paritésta käytyyn keskusteluun.
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3.  Ongelmasta lainsäädännöksi: 
Tasa-arvon nousu poliittiselle esityslistalle
Ranskassa ja Suomessa

Helmikuussa 1995 presidentti Martti Ahtisaari vahvisti Suomessa tasa-arvolain muutoksen,
johon sisältyivät kiintiöt. Viisi vuotta myöhemmin hänen ranskalainen kollegansa, presi-
dentti Jacques Chirac allekirjoitti vaalilain muutoksen, jossa säädettiin naisten ja miesten
osuuksista vaalilistoilla.

Näitä tapahtumia edelsi kuitenkin molemmissa maissa pitkään jatkunut keskustelu naisten
yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja keinoista naisten aseman parantamiseksi poliittisessa
päätöksenteossa. Kummassakaan maassa näinkin radikaalien toimien hyväksyminen ei ollut
itsestään selvää: sekä Suomessa että Ranskassa ehdotukset tasa-arvosäännösten sisällyttä-
misestä lakiin herättivät myös kiivasta vastarintaa. Lainsäädännöllisten muutosten taustalta
on kuitenkin löydettävissä monia toimijoita, jotka vastustuksesta huolimatta pyrkivät nos-
tamaan sukupuolten tasa-arvon osaksi poliittista esityslistaa ja vaikuttivat keskustelun
muotoutumiseen eri areenoilla, kuten puolueissa, naisliikkeessä, valtionhallinnossa ja
lopulta parlamentaarisessa politiikassa.

Tämän luvun tarkoituksena on jäljittää niitä prosesseja ja toimijoita, joiden kautta suku-
puolten tasa-arvo politiikassa nousi osaksi parlamentaarisen politiikan esityslistaa Ranskas-
sa ja Suomessa. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan vain kuvailla parlamenttikeskustelujen
taustoja Ranskassa ja Suomessa, vaan ottaa poliittisten prosessien ja toimijoiden tarkastelu
osaksi tutkimukseni keskeisintä tehtävää, tasa-arvopuheen analyysia edellisessä luvussa
hahmotetun heiluriliikkeen kautta (ks. Wetherell – Potter, 1992, 86–87). Tällä tavoin liikun
väitöskirjassani kahden näkökulman välillä, joista ensimmäinen kohdistuu siihen, miten
parlamenttikeskusteluissa tuotettiin tasa-arvon ongelmaa ja erilaisia poliittisia toimijoita.
Näkökulman muuttamisella tarkastelen kuitenkin myös sitä, miten tämä tuottamisprosessi
on yhteydessä jo olemassa olevaan – aiempiin kysymyksenasetteluihin ja rintamalinjoihin,
mutta myös toimijoiden ja instituutioiden välisiin valtasuhteisiin ja kamppailuihin ongel-
man määrittelemiseksi. Tässä luvussa pyrin hahmottamaan tuota heiluriliikkeen viimeksi
mainittua ääripäätä. Kuitenkin vasta tasa-arvopuheen analyysissa varsinainen liike näiden
kahden perspektiivin välillä tulee näkyviin. 

Analyysini liikkuu myös Ranskan ja Suomen välillä ja kohdistuu siihen, miten paritéa tai
kiintiöitä koskevat kysymyksenasettelut ja keskustelut muotoutuivat näissä kahdessa maas-
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sa 1980- ja 1990-luvuilla44 ja mitä eroja ja yhtäläisyyksiä tässä suhteessa maiden välillä on
löydettävissä. Kysyn, minkälaisia olivat ne toiminnalliset ja diskursiiviset kontekstit, joissa
keskustelua politiikan tasa-arvosta käytiin ja minkälaiset toimijat pystyivät osallistumaan
keskusteluun ja vaikuttamaan kysymyksenasetteluihin. Tavoitteena on analysoida ranskalai-
sen ja suomalaisen politiikan tasa-arvoa koskevien keskustelujen ja prosessien eroja ja
löytää edes osittaisia vastauksia kysymykseen miksi: miksi politiikan tasa-arvo on Ranskas-
sa ja Suomessa noussut esiin juuri tällä tavalla ja tällaisissa konteksteissa, miten ymmärtää
maiden välisiä eroja mutta myös yhteneväisyyksiä tasa-arvon määrittelyssä poliittisena
ongelmana?  

Kiintiö- ja paritélainsäädäntöä koskevien poliittisten prosessien analyysissa olen soveltanut
Mieke Verloon kehittämää analyysikehikkoa, jossa huomiota kiinnitetään poliittisiin mah-
dollisuuksiin, toimijoihin ja verkostoihin sekä ns. strategiseen kehystämiseen tasa-
arvopolitiikan, sen edellytysten ja esteiden tutkimuksessa (Verloo, 2001, 12–1345; ks. myös
Bergman, 2002, 53–57). Tämän aiemmin erityisesti yhteiskunnallisten liikkeiden tutkimuk-
sessa käytetyn analyysimallin avulla on mahdollista tarkastella ensiksikin poliittista tilan-
netta tai poliittisia suhdanteita46 ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia sukupuolten
tasa-arvon esiinnostamiseen poliittisena kysymyksenä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena
ovat tällöin areenat, joilla tasa-arvoa koskevia kysymyksiä pyrittiin politisoimaan: kuinka
avoimia ne olivat 1980–90-luvulla kiintiöitä koskeville vaatimuksille, minkälaista tukea
niissä oli saatavilla näille vaatimuksille ja minkälaisia poliittisia jakolinjoja niissä esiintyi?
Nämä kulloiseen aikaan sidotut mahdollisuudet toimia ja valita vaihtoehtoisia toiminnan
tapoja vaikuttivat siihen, miten paritéa ja kiintiöitä koskevat aloitteet etenivät ja muotoutui-
vat konkreettisiksi poliittisiksi esityksiksi.

Seuraavan näkökulman kautta tarkastelen puolestaan niitä toimijoita , jotka eri areenoilla
ajoivat konkreettisia, lainsäädännöllisiä toimia naisten määrän lisäämiseksi poliittisessa
päätöksenteossa. Kyse ei ole kuitenkaan vain yksittäisten ihmisten toiminnasta, vaan erityi-
sen mielenkiintoisia ovat tässä suhteessa verkostot ja erilaiset yhteistyön muodot kiin-
tiöiden tai paritén ajamiseksi. Samalla huomio kiinnittyy toimijoiden välisiin valtasuhtei-
siin ja heidän mahdollisuuksiinsa vaikuttaa institutionalisoituneilla poliittisia ongelmia

                                                     
44  Rajaan analyysin kahteen viimeiseen vuosikymmeneen, koska sekä Ranskassa että Suomessa
politiikan tasa-arvoa koskeva keskustelu vilkastui 1980-luvulla, ja naisten asema poliittisessa pää-
töksenteossa nousi yhdeksi keskeiseksi tasa-arvoteemaksi 1990-luvulla.

45  Verloo käyttää analyysikehikkoa sukupuolen valtavirtaistamisen toimeenpanon analysoimiseen.
Kehikon avulla voidaan mielestäni kuitenkin erityisen hyvin analysoida prosesseja, joissa kamp-
paillaan jonkin yhteiskunnallisen ongelman nostamisesta poliittiseksi kysymykseksi ja lainsäädän-
nön kohteeksi.

46  Yhteiskunnallisten liikkeiden tutkimuksessa on käytetty myös yleisesti termiä poliittiset mah-
dollisuusrakenteet. Kuten Kimmo Saaristo toteaa, rakenteen käsite vie kuitenkin liiaksi ajattelemaan
toimijoiden ulkopuolisia ja heistä riippumattomia voimia (Saaristo, 2000, 44). Nykyisin tutkimuk-
sessa onkin kiinnitetty huomiota mahdollisuusrakenteiden muuttuvuuteen ja siihen, miten toimijat
käyttävät näitä rakenteita hyväkseen (Bergman, 2002, 28).
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määrittävillä areenoilla kuten valtionhallinnossa, hallituksessa, parlamentissa ja tiedotusvä-
lineissä.

Kolmas analyysin näkökulma tarkentuu niihin näkökulmiin ja rajalinjoihin , jotka olivat
keskeisiä ranskalaisessa ja suomalaisessa politiikan tasa-arvosta käydyssä keskustelussa
1980–90-luvulla. Vaikka en tee parlamenttien ulkopuolella käytyjen keskustelujen osalta
varsinaista lähidiskurssianalyysia sukupuolten tasa-arvoa koskevista tulkintakehyksistä,
tavoitteena on kuitenkin nostaa esiin niiden keskeisiä teemoja, kysymyksenasetteluja ja
rajanvetoja. Verloon mallin pohjalta tarkastelen sitä, miten paritén ja kiintiöiden kannatta-
jat pyrkivät ajamaan asiaansa ja legitimoimaan vaatimuksiaan hyväksyttävässä tulkinnalli-
sessa kehyksessä – ja samalla muuttamaan näitä kehyksiä. Kehysten strategisen käytön
lisäksi haluan korostaa kehysten säilyttävää voimaa ja niiden merkitystä kysymyksenaset-
telun ja vaihtoehtojen rajaajina.

Tarkastellessani tasa-arvolakeihin johtaneita poliittisia prosesseja olen tutkijana tehnyt
valintoja. Olen nostanut esiin kysymyksenasetteluja ja toimijoita, jotka mielestäni ovat
olleet keskeisiä ja jättänyt toiset vähemmälle huomiolle. Analyysini painopiste on aktiivista
tasa-arvopolitiikkaa ja paritéa tai kiintiöitä ajaneissa toimijoissa: miten he alkoivat ajaa
asiaansa ja näkökulmiansa, miten he onnistuivat pyrkimyksissään, mutta myös minkälaista
vastarintaa he kohtasivat? Niinpä analyysissani ei ole kyse kattavasta paritéa tai kiintiöitä
koskevasta tapahtumasarjan tarkastelusta, vaan se avaa yhden näkökulman prosesseihin,
joiden myötä sukupuolten tasa-arvo politiikassa nousi merkittäväksi poliittiseksi kysymyk-
seksi 1990-luvun Ranskassa ja Suomessa.

Lisäksi matkustaminen Ranskan ja Suomen välillä on vaikuttanut policy-prosesseja koske-
viin näkökulmiini. Mm. suomalaisen tutkimuskirjallisuuden korostama valtiofeminismi on
saanut minut kiinnittämään huomiota samanlaisten piirteiden läsnäoloon myös Ranskassa:
feminismi ja tasa-arvoliikehdintä ovat Ranskassa monimuotoisempia ilmiöitä kuin usein
annetaan ymmärtää, ja varsinkin 1990-luvulla monilla naisliikkeen edustajilla oli kiinteät
yhteydet puoluepolitiikkaan, tai he itse toimivat valtiollisessa politiikassa. Vaalilain hyväk-
syminen vuonna 2000 on esimerkki eri puolilla – ruohonjuuritasolla, puolueissa, hallituk-
sessa ja parlamentissa – vaikuttavien toimijoiden ja verkostojen merkityksestä konkreettis-
ten uudistusten aikaansaamisessa. Toisaalta ranskalaiseen keskusteluun tutustuminen on
antanut etäisyyttä suhteessa suomalaisen tasa-arvomallin itsestäänselvyyksiin. Esimerkiksi
Ranskan konfliktorinen parité-keskustelu on kääntänyt katsettani Suomen tasa-arvolakia
koskevien keskustelujen syviinkin halkeamiin ja systemaattiseen vastarintaan lainsäädän-
nöllisesti velvoittavia tasa-arvon edistämistoimenpiteitä kohtaan. Osin Ranskan kautta olen
myös kiinnittänyt enemmän huomiota ruohonjuuritasolla, so. kunnissa tehtyyn "myyräntyö-
hön" sukupuolten tasapuolisen edustuksen ja tasa-arvolain säännösten noudattamisen puo-
lesta.
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3.1 Ranska ja Suomi: ongelmasta toimintaan

Vaikka juuri politiikan tasa-arvo oli 1990-luvulla keskeinen osa sukupuolten tasa-arvoon
liittyvää keskustelua sekä Ranskassa että Suomessa, nousi kysymys näissä maissa politiikan
esityslistalle erilaisissa konteksteissa ja erilaisilla toiminta-areenoilla. Suomessa ensisijai-
nen huomio suunnattiin alusta lähtien naisten asemaan erityisesti päätöksenteon valmiste-
lussa ja suunnittelussa. Naisten osuus näissä valmistelevissa komiteoissa ja myös kunnalli-
sissa lautakunnissa oli alhainen verrattuna suotuisaan kehitykseen vaaleilla valituissa po-
liittisissa elimissä: 1970-luvulla naisten määrä eduskunnassa oli noussut yli kahdenkymme-
nen prosentin, ja 1983 rikottiin "kriittisen vähemmistön" eli 30 %:n raja. Myös kunnanval-
tuustoissa naisten määrä oli noussut tasaisesti.47 (Bergqvist et al., 1999, 298, 315.) Suhteel-
linen vaalitapa avoimine listoineen sekä naisehdokkaiden suosio naispuolisten äänestäjien
keskuudessa edistivät naisten määrän nousua sekä eduskunnassa että kuntatasolla (Holli,
2004, 83). Lisäksi puolueiden naisjärjestöillä oli merkittävä rooli naisten rekrytoimisessa
ehdokkaiksi ja naisehdokkaiden tunnetuksi tekemisessä (Kuusipalo, 1993; 1999).48

Samaan aikaan 1980-luvun alussa naisten osuus valtion komiteoissa oli vain 12 prosenttia,
ja liki joka toisessa komiteassa ei ollut lainkaan naisia (HE 57/1985 vp.; Holli, 1991, 98).
Myös kuntatasolla päätöksenteon valmistelussa ja suunnittelussa oli suuria tasa-arvo-
ongelmia: naisia oli kunnanhallituksissa selkeästi alle heidän valtuusto-osuuteensa, ja
lautakuntien edustuksessa vallitsi jyrkkä sukupuolenmukainen työnjako (Haataja – Laiho,
1985, 19–24).49

Ranskassa puolestaan naisten osuus vaaleilla valituissa poliittisissa elimissä ei ollut kasva-
nut nimeksikään sitten vuoden 1944, jolloin naiset saivat äänioikeuden. Erityisesti enem-
mistövaalitavalla valitussa parlamentin alahuoneessa luvut olivat pysyneet alhaisina: nais-
kansanedustajien määrä oli noussut vuoden 1946 vaalien 5,6 %:sta vain 5,7 %:iin vuonna
1988 (Sineau, 2001, 282). Ranskan parlamentti onkin ollut esimerkki enemmistövaalitavan
kielteisestä vaikutuksesta naisten poliittiseen edustukseen (ks. Matland, 1998). Kuitenkin
myös suhteellisella vaalitavalla valituista kunnanvaltuutetuista naisia oli vielä 1980-luvulla
alle 20 %, mikä kertoo naisia kohdanneista muistakin esteistä puolueissa ja varsinkin ehdo-
kasasettelussa (Sineau, 2001, 286; ks. myös Bataille – Gaspard, 1999). Poliittinen päätök-
senteko nähtiinkin viimeisenä miehisenä linnakkeena (Gaspard, 1997a; Bard, 2001, 215–
222).

                                                     
47  Suomessa naisten osuus paikallistason päätöksenteossa on kuitenkin perinteisesti ollut alhai-
sempi kuin valtakunnallisella tasolla: 30 %:n raja rikottiin vasta 90-luvulla (Bergqvist et al., 1999,
315).

48  Toisaalta Suomen avoimiin listoihin eli henkilöäänestämiseen perustuva vaalitapa, jossa kiinti-
öillä ei olisi ollut yhtä merkittävää vaikutusta kuin suljetussa listavaalijärjestelmässä, rajoitti myös
keskustelua kiintiöiden käytöstä ehdokasasettelussa verrattuna esimerkiksi Norjaan ja Ruotsiin (ks.
Christensen, 1999, 78–84).

49  Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan otostutkimuksen kunnissa naisten osuus kunnanhallitusten
jäsenistä oli vuonna 1982 11,3 % ja vuonna 1985 17,0 %. Lautakuntia, jossa ei ollut ollenkaan nais-
jäseniä, oli vuonna 1982 37,4 % ja vuonna 1985 33,1 % (Haataja – Laiho, 1985, 20, 23, liite 3).
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Kysymysten rajautumisen lisäksi huomio kiinnittyy maiden välisiin eroihin myös areenois-
sa, joilla keskustelua tasa-arvoa politiikassa edistävistä toimenpiteistä käytiin. Suomessa
kysymys naisten edustuksesta poliittisen päätöksenteon valmistelussa asettui jo 1980-luvun
alusta lähtien pitkälti tasa-arvolain säätämisestä ja muuttamisesta käydyn keskustelun kon-
tekstiin: kyse oli siitä, missä määrin tasa-arvolaissa tulisi painottaa tasa-arvon aktiivista
edistämistä ja kuinka tiukkarajaisten ja velvoittavien näiden edistämistä koskevien sään-
nösten tulisi olla.50 Keskustelua käytiin erityisesti osana lainsäädännön valmistelua erilai-
sissa toimikunnissa, työryhmissä, kuulemistilaisuuksissa ja lopulta eduskunnassa.

Ranskassa puolestaan keskustelu paritésta ja naisten asemaa edistävistä toimenpiteistä
laajeni 1990-luvun alkupuolella koko yhteiskunnan kattavaksi, ja sukupuolten tasa-arvosta
väiteltiin laajasti akateemisessa maailmassa, politiikassa ja lehtien palstoilla. Vaikka Rans-
kassa kysymys myös lainsäädännöllisistä toimista naisten osuuden lisäämiseksi poliittisessa
päätöksenteossa oli ollut esillä jo 1980-luvun alussa, politiikan tasa-arvosta keskustelevien
joukko oli selkeästi Suomea laajempi ja heterogeenisempi. Juuri Ranskassa varsinaiset lain-
säädännölliset toimet voidaankin nähdä lakipisteenä lähes vuosikymmenen kestäneelle
laajalle julkiselle keskustelulle politiikan tasa-arvosta.

3.2 Syrjinnän poistamisesta aktiiviseen tasa-arvoon:
kiintiöt ja tasa-arvolain uudistaminen Suomessa

3.2.1 Muutoksen areena: tasa-arvolaki ja tasa-arvopolitiikan
kansainvälistyminen

Vuonna 1997 suomalaisen valtiollisen tasa-arvopolitiikan keskeinen toimija, tasa-arvo-
asiain neuvottelukunta (TANE), juhli 25-vuotissyntymäpäiviään.51 Juhlan kunniaksi jul-
kaistiin kirja, johon on listattu Tanen aloitteita ja kannanottoja neljännesvuosisadan ajalta
(Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, 1997, 88–93). Tuo lista kertoo valtiollisen tasa-arvo-
politiikan painottumisesta työelämän kysymyksiin Tanen alkutaipaleella, mutta myös siitä,
että jo 1970-luvulla Tane otti kantaa naisten asemaan valtion komitealaitoksessa sekä kun-

                                                     
50  Suomen tasa-arvolaki astui voimaan vuonna 1987, mutta sitä muutettiin useaan otteeseen 1980–
1990-luvulla, mm. yhteiskunnallista osallistumista koskevan pykälän osalta sekä vuonna 1988 että
1995.

51  Tasa-arvoasiain neuvottelukunta aloitti toimintansa syksyllä 1972 valtioneuvoston kanslian alai-
suudessa, sittemmin neuvottelukunta ja sen sihteeristö siirrettiin sosiaali- ja terveysministeriön
yhteyteen. Neuvottelukunnalla on ollut neuvoa-antava rooli valtionhallinnossa, ja sen tehtävänä on
ollut edistää naisten ja miesten välistä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja valmistella sitä lisääviä uudis-
tuksia. Neuvottelukunnassa ovat olleet edustettuina kaikki puolueet muutamia pienpuolueita lukuun
ottamatta, ja puheenjohtajuus on kiertänyt vasemmiston ja oikeiston välillä. Valtiollisen tasa-
arvoelimen perustamista ajoivat jo 1960-luvulla tasa-arvoliike Yhdistys 9 sekä vuonna 1966 asetettu
Naisten asemaa tutkiva komitea (tarkemmin Tanen historiasta, ks. Holli, 1991, 54–67; myös Tasa-
arvoasiain neuvottelukunta, 1997).
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nallisessa päätöksenteossa. Vaikka Tanen alkuaikoina tavoitteena oli myös poliittisten
naisjärjestöjen rahoituksen lisääminen, keskittyi Tanen toiminta politiikan osalta juuri
naisten määrän lisäämiseen politiikan valmistelukoneistoissa (Holli – Kantola, 2005; Holli,
1991, 62–63).

Tanen toiminnasta kertovaa kronologista listaa lukiessa on havaittavissa, kuinka 1980-
luvulle tultaessa aloitteet naisten määrän kasvattamiseksi päätöksenteon valmistelussa ja
suunnittelussa lisääntyivät, ja samalla Tane pyrki vaikuttamaan aktiivisesti työn alla ole-
vaan tasa-arvolainsäädäntöön. Tasa-arvolain säätämisestä ja muuttamisesta muodostuikin
80-luvulta lähtien keskeinen areena kamppailulle politiikan tasa-arvoa koskevista määritte-
lyistä ja tasa-arvon edistämisen keinoista. Vaikka suomalainen tasa-arvolaki keskittyi suu-
relta osin työelämän eriarvoisuuden poistamiseen, oli mukana alusta lähtien myös viran-
omaisten velvollisuus edistää tasa-arvoa ja tavoite naisten ja miesten tasavertaisesta osal-
listumisesta yhteiskunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon (ks. HE 57/1985). Vuon-
na 1986 hyväksytyn lain 4 pykälän 2 momenttiin sisältyi säädös, jonka mukaan "valtion
komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnan lautakun-
nissa tulee, jollei erityisistä syistä muuta johdu, olla sekä miehiä että naisia" (Laki naisten
ja miesten välisestä tasa-arvosta, 609/86).

Tasa-arvolain hyväksyminen 1980-luvun puolivälissä pani liikkeelle lähes kymmenen
vuotta kestäneen prosessin, jonka aikana kamppailtiin hyvinkin kiihkeästi lain tulkinnasta
ja tasa-arvon edistämisen keinoista poliittisessa päätöksenteossa. Keskustelu tasa-arvolain
tulkinnasta komiteoiden ja lautakuntien osalta päättyi kiintiöiden hyväksymiseen vuonna
1995.52 

Tasa-arvolain valmistelun ja muuttamisen eri vaiheissa kansallinen ja ylikansallinen taso
liittyivät kiinteästi toisiinsa: lainsäädäntöprosessien aikana viitattiin toistuvasti muiden
maiden esimerkkeihin hyvistä tasa-arvopolitiikan käytännöistä ja kansainvälisten sopimus-
ten velvoitteisiin. Erityisesti muiden Pohjoismaiden kokemukset kiintiöistä ja tavoiteaika-
tauluista tasapuolisen edustuksen saavuttamiseksi toimivat merkittävänä viitekehyksenä ja
argumentaation aineksena positiivisten erityistoimien kannattajille.53 Lisäksi tasa-arvolakia
vauhdittivat merkittävästi YK:n naisten vuosikymmenen toimintaohjelma ja erityisesti
vuonna 1979 hyväksytty naisen kaikkinaisen syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus
(CEDAW) 54, jonka Suomi allekirjoitti 1980 ja ratifioi tasa-arvolain hyväksymisen jälkeen

                                                     
52  Tosin vuonna 1996 Outi Siimeksen ja 63 muun kansanedustajan allekirjoittamassa lakialoit-
teessa ehdotettiin kiintiöistä luopumista ja palaamista vuoden 1986 lain muotoiluun (LA 86/1996
vp). Lakialoite ei saanut kuitenkaan laajempaa kannatusta.

53  Mm. valtionhallinnon tasa-arvokomitean työssä Norjan esimerkkiä kiintiöiden soveltamisesta
käytettiin onnistuneena legitimointistrategiana kiintiöiden käyttöönotolle myös Suomessa (Sinikka
Mustakallion haastattelu, 2003; Naiset ja miehet valtionhallinnossa, 1991, 106–110).

54  Vuonna 1979 YK:n yleiskokouksessa hyväksytyn sopimuksen virallinen englanninkielinen nimi
on Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).
Suomessa sopimuksesta on käytetty useita nimityksiä, mm. naisten oikeuksien sopimus tai naisso-
pimus. Käytän jatkossa sopimuksesta englanninkielistä vakiintunutta lyhennettä CEDAW-sopimus.
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vuonna 1986. Bruunin ja Koskisen mukaan tasa-arvolain säätämistä vastustettiin Suomessa
niin voimakkaasti, että ilman kansainvälisiin velvoitteisiin ja tavoitteisiin vetoamista tasa-
arvolaki olisi viivästynyt huomattavasti (Bruun – Koskinen, 1997, 25).

Tutkijat ovatkin olleet yksimielisiä siitä, että kansainvälisillä vaikutteilla ja sitoumuksilla
on ollut keskeinen rooli Suomen tasa-arvoa ja syrjintää koskevan lainsäädännön kehittämi-
sessä (Bruun – Koskinen, 1997; Nousiainen – Pylkkänen, 2001; Pentikäinen, 2002). Kan-
sainväliset velvoitteet eivät kuitenkaan Suomessakaan käynnistäneet mitään automaattista
prosessia, jonka seurauksena tasa-arvolaki hyväksyttiin (Räsänen, 2002, 112). Olennaista
on se, miten suomalaiset naistoimijat käyttivät hyväkseen Suomen kansainvälisiä sitoumuk-
sia ja osallistumista mm. YK:n tasa-arvotoimintaan ajaessaan tasa-arvolakia ja myöhemmin
kiintiöitä. Erityisesti CEDAW-sopimuksella oli tässä suhteessa suuri merkitys: varsinkin
Tane korosti alusta lähtien, että suomalaiseen tasa-arvolainsäädäntöön on sisällytettävä
sopimuksen painotukset tasa-arvon edistämisestä ja tosiasialliseen tasa-arvoon pyrkimises-
tä, myös positiivisten erityistoimien avulla (ks. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, 11/51/86,
1986).55 CEDAW:iin ja muihin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin vedottiin myös
kiintiösäännöksistä käydyn keskustelun myöhemmissä vaiheissa.

Kansallisen ja kansainvälisen tason vuorovaikutukseen painottaminen jättää kuitenkin
helposti huomiotta sen, mitä tapahtui kunnissa vuoden 1986 tasa-arvolain säätämisen jäl-
keen. Kunnat kun joutuivat soveltamaan tasa-arvolakia omien toimielimiensä asettamisessa.
1980- ja 1990-luvun lehtiaineiston runsaat esimerkit kiintiöistä käydystä keskustelusta sekä
valituksista, joita kuntien tasa-arvoaktiivit tekivät kunnallisten elinten kokoonpanoista,
kertovat politiikan tasa-arvoa koskevan keskustelun vilkkaudesta myös paikallistasolla.
Kansainvälisen tasa-arvopolitiikan lisäksi paineita muutokselle loivat näin tasa-arvolain
toimeenpanoa koskeva kamppailu kunnissa ja varsinkin paikallistason toimijoiden aktiivi-
suus lain toimeenpanon valvonnassa.

3.2.2 Tavoitteita ja toimijoita: kiintiöt ja tasa-arvolain uudistaminen

Esimerkkinä erilaisten toimijoiden näkökannoista ja paikantumisesta politiikan tasa-arvoa
koskevassa keskustelussa toimii Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan tekemän aloitteen saama
vastaanotto 1980-luvun alussa. Jo ennen tasa-arvolain säätämistä, vuonna 1983, Tane oli
tehnyt aloitteen kunnallislain muuttamiseksi ja täydentämiseksi (Tasa-arvoasiain neuvotte-
lukunta, 44/52/83, 1983). Tane ehdotti kunnallislakiin lisättäväksi kohdan, jonka mukaan
kunnanhallitukseen sekä kunnallisiin toimikuntiin ja lautakuntiin olisi valittava tasapuoli-
sesti sekä miehiä että naisia. Vaikka ehdotuksessa ei puhuttu tarkkarajaisista kiintiöistä,
esitys sai kielteisen vastaanoton erityisesti kunnallisalan järjestöjen piirissä: jo sanonta

                                                     
55  CEDAW-sopimus sisältää velvoitteen ryhtyä toimenpiteisiin naisten syrjinnän poistamiseksi ja
tapojen ja käytäntöjen muuttamiseksi (Pentikäinen, 2002, 75). Sopimuksen neljännessä artiklassa
todetaan, että sopimusvaltioiden hyväksymiä väliaikaisia erityistoimia tosiasiallisen tasa-arvon
toteutumisen jouduttamiseksi ei katsota syrjinnäksi. Artiklassa 7 säädetään tarkemmin naisten
syrjinnän poistamisesta poliittisessa päätöksenteossa (Convention on the Elimination of All Forms
of...).
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"tasapuolinen" nähtiin demokratiaa rajoittavana ja erityisryhmiä suosivana (Yhteenveto
tasa-arvoasiain neuvottelukunnan aloitteesta…, 1984). Merkillepantavaa on se, että kukaan
lausunnonantajista ei sinänsä vastustanut naisten osuuden lisäämistä, harvat vain olivat
valmiit hyväksymään konkreettisia toimia toimielinten sukupuolijakaumaan vaikuttamisek-
si.

Voidaankin sanoa, että yksimielisyys sukupuolten tasa-arvosta keskeisenä poliittisen pää-
töksenteon periaatteena oli olemassa jo 1980-luvun alun Suomessa: erilaisia toimijoita
ministeriöistä työmarkkinajärjestöihin yhdisti kannatus naisten ja miesten tasapuoliselle
osallistumiselle yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Tasa-arvolaista ja erityisesti sen
muuttamisesta käyty keskustelu 80-luvulla ja vuosikymmenen vaihteessa kuitenkin osoittaa,
että tasa-arvoa tulkittiin monin tavoin ja että vain harvat olivat valmiita kannattamaan
kiintiöitä. Alkuperäistä tasa-arvolakiehdotusta ja sittemmin kiintiöitä vastustivat kiihkeim-
min työnantajat, mutta myös suurin osa ministeriöistä ja osa ay-liikkeestä suhtautui kiinti-
öihin joko kielteisesti tai epäileväisesti. Lain tiukempaa tulkintaa tai kiintiöiden sisällyttä-
mistä lakiin ajoivat 80-luvulla erityisesti Tane ja ensimmäinen tasa-arvovaltuutettu sekä
runsas joukko kuntien tasa-arvoaktiiveja. Sittemmin kiintiöiden puolestapuhujiin liittyi
mukaan myös suurin osa poliittisista ja muista naisjärjestöistä. Lisäksi eduskunta ja erityi-
sesti sen jotkin valiokunnat korostivat lain aktiivista luonnetta ja vaativat selkeämpää ta-
voitteiden ja keinojen määrittelyä (II LaVM 4/1986 vp., II LaVM 2/1988 vp., TyVM
1/1993 vp., TyVM 10/1994). Rintamalinjat olivat tiukat, ja keskustelu säilyi loppuun asti
konfliktorisena.

Tanen vaatimuksista komiteamietintöihin

1980–90-luvun tasa-arvolain säätämistä ja muuttamista koskevissa prosesseissa Tasa-
arvoasiain neuvottelukunta edusti näkemyksillään ja toiminnallaan selkeimmin aktiivisen
tasa-arvopolitiikan linjaa. Jo alkuperäisen lain valmistelussa vuosikymmenen alussa Tane
oli ajanut lakiin tasa-arvon edistämistä koskevia pykäliä syrjinnän ehkäisemisen rinnalla.
Kun vuonna 1986 hyväksytyn tasa-arvolain 4 pykälän säännös ei tuonut mukanaan merkit-
täviä muutoksia komiteoiden ja lautakuntien sukupuolijakaumaan, Tanen kannanotot tiu-
kentuivat 1980–90-luvun vaihteessa.56 Tane sekä vuonna 1987 ensimmäiseksi tasa-arvo-
valtuutetuksi valittu Paavo Nikula ajoivat laintulkintaa, jonka mukaan valmisteleviin eli-
miin oli valittava vähintään kaksi kummankin sukupuolen edustajaa, ja tavoitetilana oli 40–
60 %:n sukupuolijakauma (Vuosikertomukset 1988, 1989, 19–20; Tasa-arvoasiain neuvot-
telukunta, 29/52/87, 1987). Erityisesti Korkeimman hallinto-oikeuden vuonna 1990 antama
ennakkopäätös tasa-arvolain tulkinnasta vakuutti Tanen ja muut toimijat lain muuttamisen
välttämättömyydestä. KHO:n tulkinnan mukaan vain yhden naisen (tai miehen) valinta
kunnallisiin toimielimiin oli lainmukainen. 

                                                     
56  Vuonna 1984 komiteoiden jäsenistä 12 % oli naisia, kun 1980-luvun lopulla asetettujen komi-
teoiden jäsenistä naiset muodostivat 22 %. Kunnallisissa lautakunnissa naisten osuus oli noussut
33 %:sta vuonna 1982 35 %:iin vuonna 1989. Kunnanhallituksissa vastaavat luvut olivat 11 % ja
23 % (Naiset ja miehet valtionhallinnossa, 1991, 93–94; Holli – Luhtakallio – Raevaara, 2000, 18).
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Tane ei olisi kuitenkaan yksin saanut näkemyksiään läpi, ja tässä suhteessa merkittävää
olikin sekä eduskunnalta saatu tuki että kuntatasolta tullut painostus lain muuttamiseksi.
Eduskunnassa kiinnitettiin jo 1980-luvun lopulla huomiota hitaaseen muutokseen komi-
tealaitoksessa ja lautakunnissa. Vuonna 1988 tasa-arvolain muutoksen yhteydessä edus-
kunnan II lakivaliokunta yhtyi Tanen kantaan ja korosti, että lain tavoitteena on tasaisen
sukupuolijakauman (40–60 %) saavuttaminen (II LaVM no2/1988 vp, 2). Lisäksi eduskun-
nassa käytiin 1990-luvun alussa keskustelu hallituksen tasa-arvolaista antamasta selonteos-
ta, jonka yhteydessä eduskunnan työasiainvaliokunta vaati tiukempia säätelykeinoja: se-
lonteon tavoin se esitti, että itse laissa tuli mainita naisten ja miesten "tasapuolinen" osal-
listuminen. Tämän lisäksi se kuitenkin vaati, että tavoitteeseen pääsemiseksi hallituksen tuli
määritellä tavoiteaikataulu. Jos tavoitetta ei saavutettaisi, tulisi harkita kiintiöiden käyttöä.
Työasiainvaliokunta korosti laajemminkin mietinnössään tasa-arvon aktiivista edistämistä
ja lain lähtökohtien tarkistamista mm. siirtymällä yksilökohtaisesta tarkastelusta lain koh-
distamiseen naisiin ja miehiin ryhmänä. (TyVM1/1993 vp, 4,6; Valtioneuvoston tasa-
arvolakia koskeva selonteko, 1992.) Tässä vaiheessa moni kansanedustaja alkoi taipua
kiintiöiden kannalle.

Painostusta lain muuttamiseen tuli myös kunnista, joissa lain toteutumista valvoivat erityi-
sesti tasa-arvoasioita aktiivisesti seuranneet – useimmiten naispuoliset – kuntalaiset ja
kunnallispoliitikot. Valituksissa testattiin samalla tasa-arvolain toimielinten kokoonpanoon
viitanneen pykälän tulkintarajoja: voitiinko lain ilmaisu "tulee olla sekä naisia että miehiä"
tulkita vain yhden naisen tai miehen valinnaksi esimerkiksi lautakuntiin tai kunnanhallituk-
seen? Naisten ja miesten osuuksia koskevista tasa-arvolain tulkinnoista siirryttiin tiukem-
piin vaatimuksiin kiintiöiden sisällyttämisestä itse lakitekstiin 1990-luvun alussa. Tällöin
myös valtionhallinnon tasa-arvotoimikunta ja tasa-arvolain uudistamistoimikunta antoivat
mietintönsä. Valtionhallinnon tasa-arvotoimikunnan mietinnössä korostettiin tasa-arvola-
kiin sisältyvää tasa-arvon yleistä edistämisvelvoitetta, ei vain vähimmäisvaatimusten täyt-
tämistä. Molemmat toimikunnat päätyivät esittämään tarkkarajaisiin kiintiöihin siirtymistä.
Lakiin ehdotettiin kirjattavaksi säännös, jonka mukaan "naisia ja miehiä tulee olla vähin-
tään 40 % kaikista jäsenistä". Lisäksi toimikuntien mielestä lakiin tulisi sisällyttää säännös
etujärjestöjen velvollisuudesta asettaa ehdolle sekä nainen että mies (Naiset ja miehet
valtionhallinnossa, 1991, 109–113; Tasa-arvolain uudistamistoimikunnan mietintö, 1992,
28–30).

Tasa-arvolain uudistamistoimikunta ei kuitenkaan ollut mietinnössään yksimielinen, ja
juuri kiintiöt saivat kolmen jäsenen jättämään eriävän mielipiteensä.57 Myös molemmista
mietinnöistä annetut lausunnot kertovat laajasta kiintiöiden vastustuksesta: suurin osa
ministeriöistä sekä työnantajat vastustivat kiintiöiden käyttöönottoa. Tämän lisäksi 1990-
luvun alussa kiintiöt jakoivat mielipiteitä myös Tanen sisällä, kun osa jäsenistä halusi

                                                     
57  Kiintiöitä vastustivat silloinen tasa-arvovaltuutettu Tuulikki Petäjäniemi sekä työnantajien
edustajat Mikko Nyyssölä ja Heikki Saipio (Tasa-arvolain uudistamistoimikunnan mietintö, 1992).
Petäjäniemen kiintiökantaaan vaikutti varmasti hänen taustansa Kokoomuksen entisenä kansan-
edustajana, ja hänellä oli myös kiinteät yhteydet työnantajajärjestöihin.
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sitoutua tiukkojen kiintiöiden sijasta vain Ruotsin mallin mukaisen tavoiteaikataulun nou-
dattamiseen.58

Erilaisten näkemysten saaman painoarvon kannalta oli lisäksi merkittävää, keillä ylipäätän-
sä oli mahdollisuus osallistua tasa-arvolaista käytyyn keskusteluun ja ketkä saivat antaa
virallisen lausunnon lain muuttamisesta. Tasa-arvolain uudistamisprosessin aikana ei käy-
tykään kädenvääntöä vain tasa-arvolain sisällöstä vaan myös siitä, millaisilla toimijoilla oli
oikeus osallistua tasa-arvolain muotoiluun. Perinteisesti keskeisiä lausunnonantajia olivat
tasa-arvokysymyksissäkin olleet työmarkkinajärjestöt sekä valtionhallinnon ja kunnallisalan
edustajat.

1990-luvujen alussa esiin nousi kysymys siitä, minkälainen asema naisjärjestöillä oli tasa-
arvolain valmistelussa. Tämä ei ollut vähäpätöinen kysymys, koska vuosikymmenen vaih-
teessa tasa-arvoviranomaisten ja puolueiden naisjärjestöjen rinnalle oli tullut uudenlaisia
poliittisia naistoimijoita ja yhteistyöelimiä, jotka vaikuttivat myös politiikan tasa-arvosta
ja kiintiöistä käydyssä keskustelussa. Vuonna 1988 oli perustettu Naisjärjestöt yhteistyössä
(NYTKIS) -verkosto, joka kokosi yhteen sekä poliittiset naisjärjestöt että kolme puoluepo-
liittisesti sitoutumatonta naisjärjestöä (Naisasialiitto Unioni, Naisjärjestöjen Keskusliitto
ja Suomen Naistutkimuksen Seura). Yksi Nytkiksen tärkeimpiä tavoitteita oli edistää nais-
ten asemaa poliittisessa päätöksenteossa, ja se mm. järjesti vaalien alla kampanjoita naiseh-
dokkaiden puolesta. Nytkis seurasi toimintansa alusta lähtien tasa-arvolain tulkinnasta
käytyä keskustelua ja pyrki vaikuttamaan mm. ministerien kautta lain muotoiluun (Nytkis,
1990; Nytkis, 1993, 3).

Nytkiksellä ja muilla naisjärjestöillä ei ollut kuitenkaan virallista asemaa lausunnonantaja-
na. Vuonna 1992 Tane lähetti tasa-arvoministerille kirjeen, jossa kritisoitiin naisjärjestöjen
sulkemista ulos valmisteluprosessista ja vaadittiin järjestöjen ottamista mukaan tiiviimmin
laivalmisteluprosessiin (Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, 3.12.1992). Kritiikin ansiosta
naisjärjestöjä konsultoitiinkin järjestelmällisemmin lainvalmistelun loppuvaiheessa, mm.
järjestämällä erillinen kuulemistilaisuus Nytkiksen jäsenjärjestöille. Tällä oli merkitystä
säätämisprosessin lopputulokseen, koska naisjärjestöt olivat voittopuolisesti kiintiöiden
kannalla.59

                                                     
58  Tavoiteaikataulun idea oli lainattu Ruotsista, ja sitä käytettiin kompromissivaihtoehtona välittö-
mälle kiintiöihin siirtymiselle: naisten osuutta komiteoissa ja työryhmissä tuli kasvattaa astettain
tarkkaan määritellyn aikataulun mukaisesti. Jos tavoitteita ei saavutettaisi, harkittaisiin kiintiöihin
siirtymistä.

59  Naisjärjestöt kannattivat Kokoomuksen Naisten Liittoa lukuunottamatta lausunnoissaan joko
kiintiöitä tai Tanen esittämää tavoiteaikataulua naisten määrän lisäämiseksi.
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Valmistelusta päätöksiin: eduskunta ja
kiintiösäännöksen hyväksyminen

Viimein vuonna 1994 Esko Ahon keskusta–oikeisto -hallitus antoi esityksen tasa-arvolain
muuttamisesta (HE 90/1994). Esitys ei sisältänyt kiintiöitä vaan vain maininnan sukupuol-
ten tasapuolisesta edustuksesta valtion ja kuntien valmisteluelimissä. Hallituksen esitys ei
kuitenkaan ollut yksimielinen, koska kaksi naisministeriä, oikeusministeri Anneli Jäätteen-
mäki ja ympäristöministeri Sirpa Pietikäinen, esitti eriävän mielipiteensä ja vaati kiintiöiden
sisällyttämistä lakiin (Valtioneuvoston tiedotusyksikkö, 1994). Myös esityksen tuomisesta
eduskuntaan vastannut tasa-arvoministeri Elisabeth Rehn ilmoitti lähetekeskustelun alussa
kannattavansa kiintiöpykälää.

Näin eduskunnan keskustelu tasa-arvolain ja samalla itse sukupuolten tasa-arvon määritte-
lyistä alkoi sekin eripuraisena. Tässä vaiheessa areenalle astui toinen merkittävä uusi kol-
lektiivinen naistoimija, naiskansanedustajien verkosto. Verkosto oli perustettu vuoden 1991
vaalien jälkeen, jolloin eduskuntaan oli valittu ennätysmäärä naisia, 38,5 %. Verkoston
julkilausuttuna tarkoituksena oli "koota naiskansanedustajat keskustelemaan ja toimimaan
eri naisjärjestöjen ja naisryhmien kanssa yhteisten, naisten kannalta tärkeiden asioiden
puolesta yli puoluerajojen" (Naiskansanedustajien verkosto, 1995). Naiskansanedustajien
verkosto valmisteli kevään 1994 aikana Päivi Varpasuon (kok.) ja Arja Ojalan (sdp) nimis-
sä kaksi lakialoitetta, joissa molemmissa ehdotettiin 40 %:n kiintiösäännöstä (LA
34/1994vp; LA 35/1994vp).60 Lisäksi verkoston aktiivit lobbasivat omia eduskuntaryhmi-
ään sekä vaikuttivat työvaliokunnassa, johon hallituksen esitys siirrettiin käsiteltäväksi.

Sekä puoluerajat että toiminta-areenoiden väliset rajat ylittävän verkostoitumisen merkitys
näkyi myös yleisemmin tasa-arvolain muutosta koskevan eduskuntakäsittelyn aikana. Tasa-
arvoviranomaiset tekivät yhteistyötä naispoliitikkojen kanssa myös prosessin tässä vaihees-
sa antamalla taustatukea ja asiantuntija-apua eduskunnan naisverkostolle kiintiöiden ajami-
sessa. Tasa-arvovirkamiesten tuki oli tärkeä erityisesti lakialoitteiden laatimista koskevissa
yksityiskohdissa (Päivi Varpasuon haastattelu, 2003). Myös tasa-arvolakiesitystä käsitelleen
työvaliokunnan jäsenillä oli yhteyksiä tasa-arvotyöhön ja -verkostoihin: valiokunnan jäse-
niä olivat sekä silloinen Tanen puheenjohtaja, Keskustan Tuula Kuittinen, että Tanen jäsen,
Kokoomuksen Anneli Taina.

Eduskunnan naisverkoston ja muiden kiintiöiden kannattajien aktiivisuus tuotti tulosta lain
eduskuntakäsittelyn aikana: lakiehdotusta koskevassa työasiainvaliokunnan mietinnössä
ehdotettiin – äänestyksen jälkeen – tiukkoihin kiintiöihin siirtymistä (Työasiainvaliokunta,
14.12.1994; 15.12.1994). Täysistuntoäänestyksessä työasiainvaliokunnan kanta voitti
hallituksen alkuperäisen esityksen äänin 86–77 (Eduskunta, toinen käsittely, HE 90/1994,
PTK 178/1994vp).
                                                     
60  Valtion komiteoita ja neuvottelukuntia sekä kuntien lautakuntia koskevien kiintiösäännösten
osalta lakialoitteet olivat identtiset. Tämän lisäksi Arja Ojalan aloitteessa ehdotettiin sukupuolten
tasapuolisen edustuksen sisällyttämistä lakiin virastojen ja laitosten sekä kunta- ja valtio-
enemmistöisten hallintoneuvostojen ja johtokuntien osalta. Lakialoitteessa ehdotettiin myös hal-
lituksen esityksestä poikkeavaa säännöstä palkkatietojen avoimuudesta.
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Kiintiöäänestyksen tulos kertoo mielenkiintoisella tavalla puoluesidonnaisuuden heikenty-
misestä ja toisaalta sukupuolittumisesta. Puolueelle uskollisia olivat erityisesti oikeiston
mieskansanedustajat, jotka äänestivät yhtenäisesti: Kokoomuksen miesedustajista kaikki
äänestivät kiintiöitä vastaan, keskustalaisista miehistä vain yksi lipesi rintamasta. Toisaalta
juuri oikeiston naiskansanedustajat sekoittivat äänestyksessä hallitus–oppositio -jakoa. Mm.
kaikki keskusta-oikeistolaisen hallituksen naisministerit äänestivät kiintiöiden puolesta, kun
taas heidän miespuoliset kollegansa pysyivät alkuperäisen hallituksen esityksen takana.
(Äänestys 11, 24.1.1995.) Ratkaisevaa uudistamisprosessin loppuvaiheessa olikin se, että
merkittävä osa Kokoomusta edustavista naisista yhtyi vasemmisto- ja keskustanaisten
kantaan kiintiöiden sisällyttämisestä lakiin.61 Näin jo naisverkoston toimintaa sävyttänyt
puoluerajat ylittävä yhteistyö tiivistyi kiintiöitä koskevassa tiukassa äänestyksessä.

Sukupuolikonflikti kiintiökeskustelussa asettui näin erityisesti Kokoomuksen ja jossain
määrin myös Keskustan sisälle. Samalla oikeistopuolueiden naiset – joilla on kansainväli-
sesti katsottuna vahva asema omissa puolueissaan – eivät kuitenkaan pystyneet vaikutta-
maan miespuolisiin puoluetovereihinsa (Holli – Kantola, 2005). Tulevaisuuden kannalta
onkin merkittävää, miten oikeistopuolueet pystyvät "sukupuolikysymystään" käsittelemään
ja kuka ja mikä määritellään puolueelle tässä suhteessa ongelmaksi.

3.2.3 Kuka puhuu ja miten? Kiintiökeskustelun
keskeisistä rintamalinjoista

Ranskalaiseen parité-keskusteluun verrattuna Suomen kiintiökeskustelun areenat olivat
paikallisempia sekä enemmän korporatistisiin ja lainsäädännöllisiin suunnitteluprosesseihin
sidottuja. Keskustelu rytmittyi myös selkeämmin suunnitteluprosessien keskeisten "tapah-
tumien" tai vaalien ympärille.62 Lehtikeskustelussa ja kiintiöitä koskevassa pääkirjoittelussa
on nähtävissä selkeitä piikkejä silloin, kun eduskunta käsitteli tasa-arvolakia tai kun Kor-
kein hallinto-oikeus antoi tasa-arvolain tulkintaa koskevan päätöksensä. Suomessa silmiin-
pistävää on myös tutkijoiden puuttuminen keskustelusta: vain muutamat tutkijat ottivat
kantaa kiintiöihin lehtien palstoilla, minkä lisäksi heitä kuultiin asiantuntijoina lainsäädän-
töprosessin aikana.

                                                     
61  Tämä siirtymä on merkittävä, koska mm. tasa-arvolain valmistelun aikana Kokoomuksen Nais-
ten Liitto oli antanut myös kiintiöitä selkeästi vastustavia kannanottoja. Myös valtioneuvoston tasa-
arvoselontekoa koskevassa keskustelussa vuonna 1992 osa tulevista kokoomuslaisista kiintiöiden
kannattajista oli vielä tässä vaiheessa kiintiöitä vastaan (Valtioneuvoston selonteko tasa-arvolaista,
VNS 2/1992, Keskustelu, 4.11.1992; 16.3.1993).

62  Vuonna 1986 hyväksytyn tasa-arvolain toimeenpano kuntatasolla ja lain tulkintaa koskevat
erimielisyydet lisäsivät merkittävästi keskustelua sukupuolten tasa-arvosta kunnallisessa pää-
töksenteossa 1980-luvun lopulla. Tästä antaa viitteitä myös käytössäni oleva, tasa-arvovaltuutetun
toimiston lehdistöseulontaan perustuva materiaali. Toisaalta juuri paikallistasolla käytyyn keskus-
teluun kiintiöistä on vaikeampi päästä käsiksi. Se vaatisi laajamittaista arkistotyötä mm. kunnallisen
päätöksenteon ja paikallislehtien osalta, mikä ei ole ollut mahdollista oman tutkimukseni rajoissa.
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Maita kuitenkin yhdistää keskustelun kiihkeys ja keskustelun polarisoituminen, vaikkakin
Suomessa ehkä Ranskaa enemmän sekä kiintiöiden kannattajat että vastustajat olivat argu-
mentaatiossaan yhtenäinen ryhmä. Merkillepantavaa Suomessa oli myös kiintiöiden laaja
vastustus lehtien päätoimittajien piirissä: kiintiöihin varauksettoman myönteisesti suhtautu-
vat pääkirjoitukset olivat poikkeuksia.

Keskustelun rintamalinjojen osalta jatkuvuutta kiintiökeskustelussa edustivat työnantaja-
järjestöt, jotka systemaattisesti ja muuttumattomin argumentein vastustivat yleensä aktiivi-
sia tasa-arvon edistämistoimia ja erityisesti kiintiöitä 1980- ja 1990-luvuilla. He korostivat
itse tavoitteen, naisten poliittisen edustuksen lisäämisen tärkeyttä, mutta näkivät kiintiöt
vääränä tasa-arvon edistämisen tapana. On kuitenkin huomattava, että samanlaista kiin-
tiövastaista argumentaatiota kuin työnantajilla löytyi laajamittaisesti myös monista ministe-
riöistä sekä osasta työntekijäjärjestöjäkin.63 

Kiintiöiden järjestelmällisimmät kannattajat tulivat puolestaan Tasa-arvoasiain neuvottelu-
kunnasta, mutta myös vasemmiston naisjärjestöistä ja Naisasialiitto Unionista. Tanen rooli
ei rajoittunut vain kiintiöitä koskeviin virallisiin lausuntoihin, vaan se osallistui keskuste-
luun myös julkisuudessa erilaisten aloitteiden ja lehdistötiedotteiden kautta. Tane ja va-
semmistolaiset ja feministisesti suuntautuneet naisjärjestöt, samoin kuin monet kuntatason
naispoliitikot, vetosivat vuonna 1986 hyväksytystä tasa-arvolaista saatuihin huonoihin
kokemuksiin: lain minimalistinen tulkinta oli osoittanut, että ilman kiintiöitä naisten edus-
tus valtion suunnittelu- ja valmisteluelimissä sekä kunnallisissa toimielimissä ei nousisi
merkittävästi.

1990-luvun alku oli keskustelussa murroskohta, jolloin kiintiöiden kannattajien rivejä
hämmensivät uuden tasa-arvovaltuutetun Tuulikki Petäjäniemen kielteinen kanta kiintiöi-
hin sekä Tanen jakautuneisuus kiintiökysymyksessä. Vuosikymmenen alussa kiintiökes-
kustelu polarisoituikin oikeiston ja vasemmiston väliseksi kiistaksi tasa-arvon edistämisen
oikeista keinoista. Tähän oikeiston ja vasemmiston välisen vastakohtaisuuden lisääntymi-
seen vaikuttivat varmasti kokoomustaustaisen tasa-arvovaltuutetun asema mielipidevaikut-
tajana sekä vasemmiston jääminen oppositioon Esko Ahon muodostettua keskustaoikeisto-
laisen hallituksen vuonna 1991. Kuten edellä on todettu, tämä oikeisto–vasemmisto -jako
kiintiökeskustelussa alkoi murtua lain eduskuntakäsittelyn aikana, ja lopulta monet oikeis-
ton ja keskustan naiskansanedustajat puolustivat kiintiöitä yhdessä vasemmistopoliitikkojen
kanssa.

1980- ja 90-luvuilla käydyn keskustelun aikana erilaisten toimijoiden välille pyrittiin luo-
maan myös yhteisymmärrystä. Mm. tasapuolisen edustuksen tavoite tuli työnantajajärjes-
töjä lukuunottamatta yleisesti hyväksytyksi periaatteeksi 90-luvulle tultaessa.64 Vaikka
Tanekaan ei 90-luvun alussa ollut lausunnoissaan yksimielinen, ajoi se silti aktiivista tasa-
arvon edistämistä joko kiintiöiden tai Ruotsin mallin mukaisen tavoiteaikataulun avulla.

                                                     
63  Palkansaajajärjestöistä STTK:lla oli selkeän kielteinen suhtautuminen kiintiöihin (STTK,
1992a; 1992b).

64  Vrt. yllä Tanen kunnallislakialoitteesta vuonna 1984 annetut lausunnot.
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Yhteisen tavoitteen osalta keskustelussa korostui yksimielisyys: myös kiintiöiden vastusta-
jat painottivat itse päämäärän, naisten poliittisen edustuksen lisäämisen, tärkeyttä. Vastus-
tajien mukaan kiintiökeskustelussa oli kyse tasa-arvon edistämisen keinoja koskevasta
erimielisyydestä. Keskustelun lähempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, että siinä olivat vastak-
kain myös erilaiset näkemykset suomalaisen poliittisen järjestelmän kehittämisestä ja suku-
puolen merkityksestä poliittisessa päätöksenteossa. Tarkastelen analyysissani näitä kolmea
ulottuvuutta: kiintiöiden asettumista osaksi keskustelua suomalaisen poliittisen järjestelmän
toimintaperiaatteista, kiintiökeskustelusta löytyviä erilaisia näkökulmia sukupuoleen ja sen
merkitykseen politiikassa sekä tasa-arvon edistämisen keinoja koskevia erimielisyyksiä.

Kiintiöt ja suomalaisen poliittisen järjestelmän kehittäminen

"Kaavamaisia", "mekaanisia", "jäykkiä", "byrokraattisia" olivat yleisimpiä adjektiiveja,
joilla kiintiöiden vastustajat määrittelivät kiintiöitä sekä lehtien palstoilla että lausunnois-
saan tasa-arvolain uudistamisesta (esim. Helsingin Sanomat, 22.1.1992; Turun Sanomat,
11.3.1990; Sisäasiainministeriö, 1992a, 1992b; Valtiovarainministeriö, 1992; Kunnallinen
työmarkkinalaitos, 1992; 1994). Näillä määritelmillä viitattiin kiintiöihin tasa-arvopolitii-
kan välineenä, mutta ne kuvasivat myös kiintiöiden suhdetta periaatteisiin, joita pidettiin
tärkeänä hallinnon ja yleisemmin poliittisen järjestelmän toiminnassa. Esimerkiksi sisäasi-
ainministeriö totesi valtion tasa-arvotoimikunnan mietintöä koskevassa lausunnossaan
kaavamaisten kiintiöratkaisujen voivan "joutua ristiriitaan valtionhallinnon kehittämisen
tavoitteena olevan nykyistä joustavampien toimintajärjestelmien aikaan saamisen kanssa"
(Sisäasiainministeriö, 1992a). Samalla kun kiintiöiden nähtiin haittaavan tasa-arvopolitii-
kan tavoitteiden saavuttamista, muodostui niistä myös uhka koko poliittisen järjestelmän
toimivuudelle ja kehittämiselle. 

Suomalaisen kiintiökeskustelun yksi keskeinen ulottuvuus kietoutuikin kysymykseen tasa-
arvon edistämisen suhteesta hallintoa ja poliittista toimintaa ohjaaviin periaatteisiin ja
arvoihin. Kun kiintiöiden vastustajat yhdistivät kiintiöt jäykkyyteen ja byrokraattisuuteen,
määrittelivät he samalla poliittisen päätöksenteon olennaisiksi toimintaperiaatteiksi jousta-
vuuden ja tehokkuuden. Sukupuolten tasa-arvon edistämistä arvioitiinkin tuottamalla sellai-
sia poliittista järjestelmää koskevia vastakkainasetteluja kuin byrokraattisuus vs. tehokkuus
tai jäykkyys vs. joustavuus. Näitä vastakkainasetteluja tehosti niihin sisään rakennettu
ajallinen aspekti, jonka kautta kiintiöt liitettiin vanhakantaiseen poliittiseen kulttuuriin
vastakohtana uudistuvalle ja aikaansa seuraavalle poliittiselle toimintakulttuurille.

Kiintiöt asetettiin vastakkain myös muiden poliittisen järjestelmän periaatteiden kanssa tai
nämä muut periaatteet priorisoitiin tasa-arvoa tärkeämmiksi (ks. laajemmin tällaisen argu-
mentaatiostrategian käyttötavoista, Holli, 2003, 75–76). Erityisesti kiintiöiden nähtiin
rikkovan kunnallista itsemääräämisoikeutta, joka asetettiin samalla hierarkiassa kiintiöillä
edistettävän sukupuolten tasa-arvon edelle. Tämä näkyi KHO:n tasa-arvolakia koskevassa
ennakkopäätöksessä, jonka mukaan tasa-arvolain tiukempi tulkinta – eri toimielimiin on
valittava useampia naisia ja miehiä – rikkoisi mahdollisesti kunnallisen itsehallinnon peri-
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aatetta (Harjula, 1990; ks. myös Kymen Sanomat 28.1.1990).65 Valtiollisen päätöksenteon
osalta kiintiöt nähtiin myös kysymyksenä korporatistisen järjestelmän toimintaperiaatteista
ja siihen osallistuvien etujärjestöjen itsemääräämisoikeudesta: esimerkiksi osa työmarkki-
najärjestöistä näki kiintiöiden puuttuvan järjestöjen oikeuteen valita itse edustajansa valti-
onhallinnon suunnitteluelimiin (STK/LTK, 1992; STK/LTK/..., 1992; SYKL, 1994).

Keskustelu kiintiöistä ja sukupuolten tasa-arvosta politiikassa 1980–90-luvun vaihteessa
ei ollutkaan irrallaan aikakauden laajemmista, suomalaista poliittista päätöksentekoa ja
hallintoa koskevista muutoksista. Samaan aikaan tasa-arvolain uudistamisprosessin kanssa
olivat lähteneet käyntiin sekä valtion että kuntien hallintoa koskevat laajat uudistushank-
keet, ja tulosjohtamisesta keskusteltiin hallinnollisten ohjausjärjestelmien ja poliittisen
päätöksenteon muuttajana (Haveri, 2002; Temmes – Kiviniemi, 1997). Tässä yhteydessä
esiin nousivat myös kysymykset valtion ja kuntien itsehallinnon välisestä suhteesta ja valti-
on normiohjauksen rajoista. Näiden keskustelujen aineksia käytettiin hyväksi myös kiinti-
öitä koskevassa argumentaatiossa.

Poliittisen järjestelmän toimintaan liittyi myös toinen keskeinen kiintiökeskustelua rakenta-
va ulottuvuus, kysymys pätevyyden ja sukupuolikiintiöiden välisestä suhteesta. Kiintiöiden
vastustajien mielestä kiintiöiden soveltaminen toimielimiä koskevissa nimityksissä asetti
sukupuolen pätevyyden ja asiantuntemuksen edelle valintojen kriteerinä (Kunnallinen
työmarkkinalaitos, 1994; STK/LTK, 1992, STK/LTK/..., 1992; Teollisuuden ja työnanta-
jain keskusliitto/LTK, 1994; Oikeusministeriö, 1992; myös Ilta-Sanomat, 26.1.1995; Kes-
kisuomalainen, 10.4.1991; Ylä-Vuoksi, 18.1.1992). Erityisesti pätevyyden puuttuminen
nähtiin kiintiöiden myötä valittavia naisjäseniä koskevaksi ongelmaksi.

Kiintiöt ja pätevyys asetettiin näin toisensa poissulkeviksi vaihtoehdoiksi, ja sukupuolen
huomioon ottamisen nähtiin estävän asiantuntevien jäsenten valitsemisen toimielimiin.
Samalla pelkona oli koko poliittisen päätöksenteon asiantuntemuksen heikkeneminen.
Joissakin kannanotoissa työelämän pätevyysvaatimukset siirrettiin suoraan koskemaan
myös poliittisen päätöksenteon rekrytointia: "Tämäntyyppiset sukupuolikiintiöt ovat risti-
riidassa työelämän tasa-arvovaatimuksen kanssa, jossa lähtökohtana on se, että sukupuoli
ei saisi vaikuttaa työelämää koskeviin ratkaisuihin, kuten nimityksiin, tehtävien järjestämi-
seen ja palvelussuhteen ehtoihin. Esimerkiksi nimityksissä ensisijaisena kriteerinä pitäisi
olla asiantuntemus ja käytännössä osoitettu kyky ja sopivuus kyseiseen tehtävään eikä
sukupuoli" (Kunnallinen työmarkkinalaitos, 1994).

Kiintiöiden kannattajien argumentaatio keskittyi puolestaan alkuperäisen lain puutteisiin
ja kyvyttömyyteen saada aikaan todellisia muutoksia päätöksenteossa. Kiintiösäännösten
kannattajat vetosivat tasa-arvolaista saatuihin kokemuksiin ja tilastotietoihin: laki ei ollut

                                                     
65  Korkein hallinto-oikeus vetosi kuntien itsehallintoon ennakkopäätöksessään vuonna 1990, kun
se katsoi yhden naisen tai miehen riittävän täyttämään silloisen tasa-arvolain vaatimuksen suku-
puolten edustuksesta kunnallisissa luottamuselimissä. KHO totesi: "Säännöstä tulkittaessa on otetta-
va huomioon myös hallitusmuodon 51§:n 2 momentin säännös siitä, että kuntain hallinnon tulee
perustua kansalaisten itsehallintoon, niin kuin erityisissä laeissa siitä säädetään." (Harjula, 1990,
30).
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nostanut merkittävästi naisten osuuksia valtionhallinnon toimikunnissa eikä kunnallisissa
päätöksentekoelimissä. Huomio oli tässäkin poliittisen järjestelmän toimimattomuudessa,
mutta kiintiöiden joustamattomuuden tai asiantuntemus-kysymysten sijasta huomio kiinni-
tettiin muutosvastarintaan ja naisiin kohdistuvaan syrjintään. Argumentaatiossa korostui
näkemys naisten syrjinnän jatkumisesta ilman toimijoita velvoittavia säännöksiä (esim.
Keskustanaiset, 1993; Lautamatti, 1991; Kansan uutiset, 26.1.1995).

Kiintiöiden vastustajien ja kannattajien kaksi suomalaisen tasa-arvon maailmaa kuitenkin
sivusivat toisiaan kiintiöiden ja pätevyyden suhdetta koskevassa keskustelussa. Myös kiin-
tiöiden kannattajille asiantuntemuksen edistäminen päätöksenteossa toimi välineenä kiinti-
öitä puolustavassa argumentaatiossa: kiintiöt eivät olleet ristiriidassa päätöksentekijöiden
pätevyyden kanssa, vaan naisten osuutta lisäävät kiintiöt pikemminkin takasivat toimieli-
missä korkean asiantuntemuksen tason (esim. AKAVA, 1992; Nytkis, 1992).

Muutamissa tapauksissa erityisesti lehdissä käydyn keskustelun puolella itse pätevyyttä ja
asiantuntemusta koskevat määrittelyt asetettiin tarkastelun kohteeksi. Huomiota kiinnitettiin
tällöin naisten erilaiseen pätevyyteen, mutta myös siihen, minkälaista asiantuntemusta mies-
jäsenet omasivat (Lautamatti, 1991; Leppänen, 1994; Nurmijärven Sanomat, 29.4.1990).
Esiin tuotiin myös poliittisessa päätöksenteossa tarvittavan asiantuntemuksen monimuotoi-
suus ja muuttuvuus (Demari, 27.1.1995).

Neutraalista politiikasta sukupuolittuvaan naiseen:
kiintiöt ja sukupuoliero

Edellä on noussut esiin se, miten kiintiöiden vastustajat näkivät päätöksentekijöiden päte-
vyyden, tai pikemminkin sen puuttumisen, erityisesti naisia koskettavana ongelmana. Su-
kupuoli, ja nimenomaan naissukupuoli, esiintyi kiintiöiden vastustajien argumentaatiossa
kuitenkin myös toisessa kontekstissa, kiintiöiden negatiivisten vaikutusten kohteena. Kiin-
tiöt nähtiin juuri naisia ja heidän ammattitaitoaan loukkaavina; yhdessä pääkirjoituksessa
viitattiin jopa ilman kiintiöitä toteutuvaan, naisille kunniakkaampaan tiehen vallan huipulle
(Helsingin Sanomat, 29.5.1994). Kiintiöiden kautta juuri naiset etenivät ansiottomasti
politiikassa. Naisten sukupuolierityisyys tuotettiin näin ongelmallisena ulottuvuutena, jonka
kiintiöt nostivat esiin.

Mielenkiintoista on se, että muuten kiintiöiden vastustajien argumentaatiossa korostui
sukupuolineutraali näkökulma poliittiseen päätöksentekoon ja sen valmisteluun. Kiintiöi-
den ja pätevyyden vastakkainasettelun kautta myös pätevyyttä tuotettiin sukupuolineutraa-
lina kategoriana ja kriteerinä, jota vasten "kiintiönaisten" pätevyyttä mitattiin. Itse suoma-
laisen poliittisen järjestelmän toiminnan nähtiin näin perustuvan periaatteisiin, joiden mää-
räytymisessä ei sukupuolella ollut merkitystä. Naisten määrän lisäämistä päätöksenteossa
ei sinällään nähty kielteisenä tavoitteena, mutta järjestelmän toimintaan sukupuoli ei vai-
kuttanut millään tavoin.

Kiintiöiden kannattajien puolella kiintiöitä puolustettiin sekä naisten ja miesten välisiin
eroihin että edustuksellisuuteen viittaavin argumentein. Sukupuoliero oli läsnä erityisesti
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silloin, kun kiintiöiden puolustajat vetosivat naisten tuomaan erilaiseen asiantuntemukseen
ja kokemukseen päätöksenteossa ja sen hyödyntämiseen politiikassa (esim. Naiset ja miehet
valtionhallinnossa, 1991; Unioni Naisasialiitto, 1993; Nytkis, 1992; Vihreän Liiton Naisra-
hasto, 1993). Tällaisessa argumentaatiossa korostuivat sekä naisten politiikkaan tuoma
erityinen panos että naisten lisääntyvän poliittisen edustuksen tuomat myönteiset seuraukset
koko suomalaiselle yhteiskunnalle.

On huomattava, että myös edellä mainittu, naisiin kohdistuvaa syrjintää painottava näkö-
kulma perustui näkemykseen sukupuolen merkityksestä päätöksenteossa vaikuttavana
kategoriana. Tästä näkökulmasta sukupuoli nähtiin kuitenkin pikemmin epäoikeudenmu-
kaisten rakenteiden ja käytäntöjen osana kuin yhteiskunnan kehittämisen voimavarana.

Selvimmin oikeudenmukaisuusnäkökulmaan kiinnittyi kuitenkin poliitiisen järjestelmän
edustuksellisuutta korostava argumentaatio, joka oli kuitenkin vähemmistössä suomalaises-
sa kiintiökeskustelussa (ks. tämän diskurssin harvinaisuudesta suomalaisessa tasa-arvo-
politiikassa, Holli, 2003, 80). Edustuksellisuuden näkökulmasta naiset saivat oikeudenmu-
kaisen osansa poliittisessa päätöksenteossa kiintiöiden avulla: koska naiset muodostivat yli
puolet väestöstä tai yli puolet kuntalaisista, piti heillä olla oikeus myös yhtäläiseen edustuk-
seen valtion ja kuntien toimielimissä (Keski-Suomen Nytkis, 1991; Lautamatti, 1991; ks.
myös Pieksämäen Sanomat, 31.5.1991).

Näin myös kiintiöitä puolustavassa argumentaatiossa löytyy sekä sukupuolten välisiä eroja
että oikeudenmukaisuusnäkökulmaa korostavia ulottuvuuksia. Huomionarvoista molem-
missa argumentaatiotavoissa on kuitenkin konsensusorientoitunut näkökulma sukupuolten
välisiin eroihin ja myös sukupuolen ja poliittisen järjestelmän väliseen suhteeseen. Naisten
asiantuntemuksen ja kokemuksen nähtiin parantavan päätöksenteon laatua ja edustukselli-
suuden lisäämisen vahvistavan järjestelmän legitimiteettiä. Naisten syrjintää korostava
näkökulma nosti esiin kuitenkin sukupuolten mahdollisen eriarvoisuuden, mikä joissakin
harvoissa lehtikirjoituksissa aktualisoitui myös sukupuolten välisenä vastakkainasettelun
ja konkfliktin esiin tuomisena (Leppänen, 1994).

Laki ja/vai kasvatus: tasa-arvon edistämisen strategiat

Olen edellä tuonut esiin sen, kuinka kiintiökeskustelussa vastakkainasettelut eivät liittyneet
vain tasa-arvon edistämisen keinoihin, vaan itse poliittisen järjestelmän toimintaperiaattei-
siin. Samalla kuitenkin yksi keskeinen suomalaisen kiintiökeskustelun konfliktiulottuvuus
kietoutui kysymykseen sukupuolten tasa-arvoa koskevista muutoksen välineistä. Tämä vas-
takkainasettelu tiivistyi erityisesti erilaisiin näkemyksiin lainsäädännön ja asenteiden
muuttamisen välisestä suhteesta.

Tasa-arvon edistämisen keinoja koskevassa keskustelussa kiintiöitä vastustettiin saman-
tyyppisin dikotomisin adjektiiviparein kuin puhuttaessa poliittisen järjestelmän toimintape-
riaatteista. Kiintiöt ja ylipäätänsä lainsäädäntö nähtiin jäykkinä, byrokraattisina ja kaavoit-
tuneina tasa-arvopolitiikan välineinä, joiden sijasta parempi vaihtoehto oli asenteisiin vai-
kuttaminen koulutuksen ja tiedotuksen avulla (Kunnallinen työmarkkinalaitos, 1994; Sisä-
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asiainministeriö, 1992a, 1992b; Valtiovarainministeriö, 1992; myös Helsingin Sanomat
22.1.1992). Esimerkiksi sisäasiainministeriö totesi, että "tasa-arvon edistäminen lain eh-
dottomilla säännöksillä on vaikeaa. Toimintojen tiukka sanktioiminen ei ratkaise tasa-
arvo-ongelmia. Tasa-arvotyön painopisteen tulisikin olla asenteisiin ja käytäntöihin vai-
kuttamisessa koulutuksen, tiedotuksen, suositusten ja ohjeiden kautta" (Sisäasiainministe-
riö, 1992b).

Kiintiöiden kannattajat vetosivat puolestaan tasa-arvopolitiikan eri keinoista saatuihin
kokemuksiin puolustaessaan lainsäädännöllisiä toimia tasa-arvon edistämisessä. Mm. valti-
on tasa-arvotoimikunnan mietinnössä viitattiin muiden Pohjoismaiden kokemuksiin, joiden
mukaan naisten edustus ei ollut lisääntynyt valtionhallinnon elimissä vain suosituksin ja
ohjein (Naiset ja miehet valtionhallinnossa, 1991, 110). Kiintiöt nähtiin ainoana tehokkaa-
na ja käytännöllisenä tapana viedä todellista muutosta eteenpäin (myös Nytkis, 1992, Unio-
ni Naisasialiitto, 1993; Leppänen, 3.6.1994).

Tällainen kiintiöiden välttämättömyyttä korostava näkökulma piti usein sisällään ajatuksen
myös kiintiöiden haitallisista piirteistä. Myös monille kiintiöiden kannattajille "luonnolli-
nen tie" olisi ollut paras vaihtoehto, minkä lisäksi myös asennekasvatusta pidettiin yhtenä
tärkeänä osan tasa-arvon edistämistä. Kiintiöt nähtiin välttämättömänä pahana, joista toivon
mukaan päästäisiin tulevaisuudessa eroon (Demari, 27.1.1995; Kansan Uutiset, 26.1.1995;
Keskustanaiset, 1993). Kiintiöiden kannattajia ja vastustajia yhdistikin keskustelussa suku-
puolten tasa-arvon näkeminen myös muuna kuin lainsäädännöllisenä kysymyksenä.

Tällaiset kiintiöiden kannattajia ja vastustajia yhdistävät näkökulmat eivät kuitenkaan
poistaneet merkittäviä eroja itse sukupuolten tasa-arvoa koskevissa tulkinnoissa. Kiintiöi-
den kannattajille tasa-arvon aktiivista edistämistä ei voinut erottaa itse sukupuolten tasa-
arvoa koskevista määrittelyistä. Sukupuolten tasa-arvosta ei voinut puhua vain periaatteena,
vaan itse tasa-arvon käytännöt ja todelliseen tasa-arvoon pyrkiminen olivat olennainen osa
tasa-arvon käsitettä. Tältä osin kiintiöiden kannattajien argumentaatio seurasi kansainvälis-
ten ihmisoikeussopimusten muutoksia viime vuosituhannen lopulla, joiden myötä suku-
puolten tasa-arvoon liitettiin olennaisesti valtioiden ja viranomaisten aktiivinen toiminta-
velvoite syrjinnän vastustamiseksi ja tasa-arvon toteuttamiseksi (Pentikäinen, 2002, 85–87).

Kiintiöiden vastustajien argumentaatio kiinnittyi puolestaan osaksi jatkumoa, jossa tasa-
arvon edistäminen rajattiin poliittisen ja lainsäädännöllisen säätelyn ulkopuolelle. Samalla
kiintiöistä muodostui uhka itse sukupuolten tasa-arvon periaatteelle: kun kiintiöiden kan-
nattajat näkivät kiintiöt välttämättömänä osana sukupuolten tasa-arvon toteutumista, olivat
ne kiintiöiden vastustajille tasa-arvon vastaisia. Näin rintamalinjat rakentuivat sekä erilaisi-
na näkemyksinä tasa-arvopolitiikan keinoista mutta myös periaatteiden ja keinojen välisestä
suhteesta. 
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3.3 Miten parité  astui parlamenttiin: parité -keskustelu
ja politiikan tasa-arvo lainsäädännöllisenä kysy-
myksenä 1990-luvun Ranskassa

3.3.1 Areenat avautuvat

1980-luvulle tultaessa naisten äänestysaktiivisuus oli Ranskassa noussut yhtä korkeaksi
kuin miesten (Mossuz-Lavau, 1993, 677). Tällaisessa kontekstissa heidän vähäinen mää-
ränsä poliittisissa elimissä oli sitäkin silmiinpistävämpää.

Vaatimukset tilanteen muuttamiseksi alkoivat nousta eri suunnilta 1980-luvun lopulla, ja
voidaankin sanoa, että 1990-luvulla julkinen keskustelu sukupuolten tasa-arvosta keskittyi
Ranskassa suurelta osin kysymykseen naisten vähäisestä määrästä vaaleilla valituissa edus-
tuksellisissa elimissä.66 Areenaa keskustelulle naisten asemasta politiikassa avasivat erilaiset
toimijat sekä institutionaalisen politiikan sisällä että (nais)järjestöjen piirissä. Suomen
tavoin myös Ranskassa käytettiin hyväksi ylikansallisen tasa-arvopolitiikan linjauksia
politiikan tasa-arvon nostamisessa lainsäädännölliseksi kysymykseksi. Lisäksi avuksi tulivat
kansainvälisten järjestöjen tuottamat vertailevat tilastot67, joita tasa-arvoaktivistit käyttivät
osoittaakseen Ranskan huonon menestyksen erityisesti eurooppalaisessa tasa-arvokilpai-
lussa. Kansainvälisten vertailujen pohjalta Ranska edusti pysähtyneisyyttä politiikan tasa-
arvon osalta, samalla kun suuressa osassa Länsi-Euroopan maita naisten osuudet edus-
tuksellisissa elimissä olivat kasvussa erityisesti 1980-luvun lopulta lähtien (Tremblay,
2002, 42).

Ensimmäiset yritykset saada aikaan lainsäädännöllisiä muutoksia naisten aseman paranta-
miseksi poliittisessa päätöksenteossa tehtiin 1970–80-luvun vaihteessa. Sekä oikeistohalli-
tuksen esitys vuonna 1979 että kansanedustaja Gisèle Halimin68 lakialoite vuonna 1982
keskittyivät kuntatason politiikkaan ja sukupuolten tasapuolisen edustuksen turvaamiseen
kunnallisvaalien ehdokaslistoilla (Allwood – Wadia, 2000, 192–193).

Halimin ja Ranskan sosialistipuolueen (le Parti Socialiste, PS) eduskuntaryhmän aloittei-
den pohjalta muokattu lainmuutos, joka määräsi 75 %:n enimmäisosuuden kummallekin
sukupuolelle hyväksyttiin parlamentin sekä ala- että ylähuoneessa. Kuitenkin lain myöhem-
pi kohtalo Ranskan perustuslakineuvostossa (Conseil constitutionnel)69 oli omalta osaltaan

                                                     
66  Tämä siirtymä näkyy selkeästi suurimpien ranskalaisten sanoma- ja aikakauslehtien sukupuolten
tasa-arvoa koskevassa aineistossa 1990-luvun alusta lähtien.

67  Näitä tilastoja tuottivat jo 1980-luvulla mm. Euroopan neuvosto ja Parlamenttienvälinen liitto
IPU.

68  Halimi oli sitoutumattomana PS:n listalta valittu kansanedustaja.

69  Ranskan perustuslakineuvoston tehtävänä on mm. arvioida parlamentin hyväksymien lakipykä-
lien perustuslain mukaisuutta joko presidentin, pääministerin tai kansanedustajien pyynnöstä (Du-
verger, 1996, 447). Vaalilain kohdalla perustuslakineuvosto otti poikkeuksellisesti kiintiöpykälän
arvioitavaksi omasta aloitteestaan (Loschak, 1983, 133–134).
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vaikuttamassa siihen, että konkreettiset yritykset naisten aseman parantamiseksi politiikassa
lainsäädännöllisin toimin pysähtyivät yli vuosikymmeneksi. Neuvosto hylkäsi lain perus-
tuslain vastaisena ja perusteli päätöstään mm. sillä, että kiintiöiden käyttö merkitsi äänestä-
jien ja ehdokkaiden jakamista erilaisiin kategorioihin. (Halimi, 1994, 19; Loschak, 1983.)

Perustuslakineuvoston päätöksestä huolimatta – tai pikemminkin juuri päätöksen takia
(Dental, 1998, 253) – paineet naisten aseman parantamiseksi konkreettisin välinein voi-
mistuivat. Odotukset tasa-arvon edistämisen suhteen olivat suuret erityisesti sosialistien
vaalivoiton jälkeen vuonna 1981, koska tasa-arvokysymykset olivat olleet merkittävällä
sijalla sosialistien ja François Mitterrandin vaaliohjelmassa. Kuitenkin sosialistien luopues-
sa vallasta yli vuosikymmen myöhemmin mitkään institutionaaliset uudistukset naisten
määrän lisäämiseksi politiikassa eivät olleet toteutuneet. Mitterrandin kaudella keskityttiin
tasa-arvon edistämiseen työelämässä ja siviililainsäädännössä, joskin näilläkin alueilla
tulokset olivat heikot. Lisäksi Mitterrand oli nimittänyt naisia joihinkin korkeisiin valtion-
hallinnon virkoihin kuitenkaan pyrkimättä uudistamaan institutionaalisia rakenteita ja
pelisääntöjä. (Jenson – Sineau, 1995; Mazur, 1996.) Nais- tai tasa-arvoaktivistit eivät
myöskään saavuttaneet merkittävämpiä asemia sosialistipuolueen sisällä Mitterrandin
aikana (Lépinard, 2004, 48).

Erityisesti naisäänestäjien ja PS:n naisaktivistien pettymys Mitterrandin kauden vähäisiin
konkreettisiin uudistuksiin poliittisessa päätöksenteossa antoi lopullisen sysäyksen laajem-
malle liikehdinnälle naisten aseman parantamiseksi puolueita ja viranomaisia sitovin toi-
menpitein. Naiset sekä sosialistipuolueessa että laajemmin erilaisten naisjärjestöjen piirissä
alkoivat vaatia yhä ponnekkaammin lainsäädännöllisiä uudistuksia tilanteen korjaamiseksi.
Kun sosialistipuolueen sisältä ja laajemmasta parité-keskustelusta kasautuneet paineet
yhdistyivät puolueen vaalitappioon vuonna 1993, PS:n johto taipui kiintiöiden käyttöön
puolueen ehdokasasettelussa ja myöhemmin ajamaan sukupuolten tasa-arvoa politiikassa
lakisääteisesti (Bataille – Gaspard, 1999, 84).

On kuitenkin huomattava, että ennen suurempien puolueiden aktivoitumista politiikan tasa-
arvon edistämisessä muutamat vasemman laidan pienpuolueet sekä vihreät olivat jo 1980-
luvulla alkaneet soveltaa sukupuolten tasavertaisen edustuksen periaatetta ja tasa-arvoa
edistäviä menettelytapoja puolueiden sisäisessä päätöksenteossa sekä vaalilistojen kokoa-
misessa (Allwood – Wadia, 2000, 164, 193; Bataille – Gaspard, 1999, 33–34).70 Pienet
puolueet antoivat näin suuria paremmin tilaa paitsi naisten poliittiselle toimijuudelle, myös
keskustelulle tasa-arvon edistämisestä ja politiikan pelisääntöjen muuttamisesta. Ranskan
poliittisessa järjestelmässä pienemmillä puolueilla oli kuitenkin heikot mahdollisuudet
saada ääntään kuuluviin ja laajentaa keskustelua sukupuolten tasa-arvosta muihin puoluei-
siin ja puoluepolitiikan ulkopuolelle. Tässä suhteessa PS:n johdon taipuminen tasa-

                                                     
70  Vuosina 1986–90 ns. Sateenkaari-liike (Mouvement Arc-en-Ciel ja sen seuraaja Alternative
Rouge et Verte), jossa oli mukana vasemmistolaisia ja vihreitä aktiiveja sekä feministisiä ryhmiä,
sovelsi johtoryhmissään ja toiminnassaan – mm. puheajan jakamisessa – parité-periaatetta. Vuonna
1988 Vihreä puolue (Les Verts) hyväksyi sääntöihinsä periaatteen naisten ja miesten tasavertaisesta
edustuksesta "aina kun se on mahdollista". Periaatetta ei kuitenkaan noudatettu kaikkien 1990-luvun
vaalien ehdokasasettelussa. (Allwood – Wadia, 2000, 164, 193; Bataille – Gaspard, 1999, 33–34.)
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arvoaktivistien painostukselle oli keskeistä parité-keskustelun ja lainsäädännöllisten uu-
distusten etenemiselle.

Toinen merkittävä tekijä, joka vaikutti juuri politiikan tasa-arvon nousuun tärkeäksi kes-
kustelunaiheeksi Ranskassa, olivat naisliikkeen muuttuneet rajalinjat ja strategiat 1980–90-
luvun vaihteessa. Merkittävä osa uudesta 1970-luvun ranskalaisesta naisliikkeestä ei pitänyt
keskeisenä tavoitteenaan vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon tai saada jalansijaa puolu-
eissa ja edustuksellisissa poliittisissa elimissä (Jenson – Sineau, 1994).71 Liikkeen keskei-
nen tavoite oli naisten ja miesten välisen työnjaon ja valtasuhteen muuttaminen ja patriar-
kaatin ja naisiin kohdistuvan sorron lopettaminen. Keinoina tavoitteiden saavuttamiseksi
nähtiin pikemminkin erillistoiminta ja suoran demokratian edistäminen kuin edus-
tukselliseen politiikkaan vaikuttaminen. (Allwood – Wadia, 2000, 179–180; Picq, 1993,
175–176, 352.) Toisaalta se osa naisliikkeestä, joka pyrki vaikuttamaan myös lainsäädän-
töön ja poliittiseen päätöksentekoon oli 1970-luvulla keskittynyt naisten reproduktio-
oikeuksia koskeviin kysymyksiin ja ajamaan läpi vapaamielisempää aborttilainsäädäntöä,
joka toteutui vuonna 1979 ns. Veil-lakina. 

1980-luku ja Mitterrandin valtakausi jatkoi jo edellisen vuosikymmenen lopulla alkanutta
ranskalaisen naisliikkeen murrosta, sen pirstaloitumista ja strategioiden muutosta.72 Osa
naisliikkeestä näki sosialistien vaalivoiton paremman aikakauden alkuna, ja samalla sosia-
listien tasa-arvopolitiikka vahvisti "valtiofeminismiä" naisten aseman parantamisen strate-
giana. (Célestin et al., 2003, 2; Picq, 1993, 312–317.)73 Toisaalta 80-luvulla monet vasem-
mistopuolueissa vaikuttaneet feministit turhautuivat lopullisesti puolueiden vastahankaan
nais- ja tasa-arvokysymyksissä ja alkoivat luoda yhteyksiä naisverkostoihin puolueiden
ulkopuolella (Lépinard, 2004, 50). Tässä tilanteessa, jossa vanhat naisliikkeen kuviot olivat
muuttuneet, naisten asema politiikassa nostettiin keskeiseksi sukupuolten tasa-arvoa koske-
vaksi teemaksi.

Erityisesti 1980- ja 90-luvun vaihde oli tässä suhteessa selkeä naisliikkeen murroskohta
Ranskassa sekä keskeisten kysymysten että toimintamuotojen osalta: parité-liikkeen syn-

                                                     
71  On kuitenkin huomattava, että 1970-luvulla osa ranskalaisista feministeistä toimi myös poliitti-
sen päätöksentekojärjestelmän sisällä tai pyrki vaikuttamaan parlamentaariseen politiikkaan (erityi-
sesti järjestöt Choisir ja Ligue de droit des femmes, ks. Allwood – Wadia, 2000, 183–186; Picq,
1993, 198–209). Lisäksi lähinnä vasemmistopuolueiden ja vihreiden sisäiseen keskusteluun vaikut-
tivat puolueissa toimivien feministien aloitteet ja vaatimukset naisten määrän lisäämiseksi puolueen
päätöksentekoelimissä (ks. Gaspard, 1997b, 25; Bataille – Gaspard, 1999).

72  En puutu tässä yhteydessä tarkemmin uuden ranskalaisen naisliikkeen historiaan, josta on kir-
joitettu runsaasti (ks. esim. Duchen, 1986; Picq, 1993; Jenson – Sineau, 1994; Jenson, 1996).

73  Mitterrandin ajan tasa-arvopolitiikasta ja naisen oikeuksien ministeriön ja naisliikkeen suhteista
on esitetty erilaisia tulkintoja. Amy Mazur (1995, 90–92) ja Françoise Picq (1993, 332–333) ko-
rostavat Yvette Roudyn johtaman ministeriön heikkoja yhteyksiä naisliikkeeseen ja yhteistyön
vähäisiä positiivisia seurauksia, Jane Jensonin ja Mariette Sineaun (1995, 186–188) näkemyksen
mukaan merkittävä osa naisliikkeestä pani toivonsa sosialistien tasa-arvopolitiikkaan, ja toisaalta
ministeriö onnistui vahvistamaan naisliikkeen ja valtiollisen tasa-arvopolitiikan välisiä suhteita mm.
rahoittamalla naisjärjestöjen projekteja.
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nyttyä naisliikkeen näkyvin osa tavoitteli naisten määrän lisäämistä edustuksellisessa poli-
tiikassa ja tämän tavoitteen saavuttamista lainsäädännön kautta. Lisäksi liike kokosi yhteen
sekä vasemmistoa että oikeistoa edustavia naisia ja naisjärjestöjä ja toisaalta sekä puoluei-
den sisällä että ulkopuolella vaikuttavia naisia, mikä kaikki oli tässä mittakaavassa uutta
Ranskassa. Parité-liike oli näin siirtämässä naisten asemaa koskevia kysymyksenasetteluja
edustuksellisen politiikan suuntaan mutta myös luomassa uudenlaisia naisliikkeen toiminta-
ja yhteistyö-areenoita.

Samoin kuin Suomessa, myös Ranskassa naisaktivistit käyttivät hyväkseen kansainvälistä
tasa-arvopolitiikkaa avatakseen tilaa keskustelulle naisten asemasta politiikassa. Varsinkin
Euroopan neuvoston tasa-arvotyölla, jossa hahmotettiin sukupuolten tasa-arvoa osana
todellisen demokratian toteutumista, oli suuri vaikutus parité-liikkeen syntymiseen ja ky-
symyksenasetteluihin. Ranskalaisen Arc-en-Ciel -verkoston lisäksi – joka sekin oli saanut
innoitteen kiintiöiden käyttöön yhteistyöstä Saksan vihreiden kanssa74 – myös Euroopaan
neuvostossa itse paritén käsite oli käytössä jo 1980-luvulla.75 Yhdeksi parité-keskustelun
alkusysäykseksi mainitaan useasti vuonna 1989 Euroopan neuvoston järjestämä seminaari
tasa-arvosta ja demokratiasta, jossa ranskalainen asiantuntija, Strasbourgin yliopiston pro-
fessori Elisabeth Sledziewski, hahmotteli "pariteettidemokratian" perusteita (The Democra-
tic Principle of Equal Representation..., 1992, 17–27).

Paritén käsite siirtyi seuraavalla vuosikymmenellä myös EU:n tasa-arvopolitiikkaan, kun
asiantuntijaryhmä naisista päätöksenteossa aloitti toimintansa vuonna 1992 osana EU:n
kolmatta tasa-arvo-ohjelmaa (Gaspard, 1997b, 23). Ranskalaisena asiantuntijana tässä ryh-
mässä toimi Françoise Gaspard, yksi parité-liikkeen perustajista. Vuonna 1992 paritén
käsite oli kulkeutunut myös ns. Ateenan julistukseen, jonka allekirjoittajina oli johtavia
poliitikkonaisia ympäri Eurooppaa. Kansallinen ja ylikansallinen taso kietoutuivatkin tii-
viisti toisiinsa sekä toimijoiden että argumentaation tasolla, varsinkin parité-liikkeen alku-
aikoina: politiikan tasa-arvoa ajavilla naisaktivisteilla oli paljon kansainvälisiä yhteyksiä,
ja he viittasivat ahkerasti muiden maiden ja kansainvälisten järjestöjen "hyviin käytäntöi-
hin" ja tilastoihin argumentoidessaan konkreettisten tasa-arvotoimien puolesta. Samalla
paritésta tehtiin Ranskan lippulaiva, tavoite ja väline, jota haluttiin ajaa osaksi kansainvä-
listä tasa-arvopolitiikkaa.76 

                                                     
74  Arc-En-Ciel -verkostoon osallistuneella Ruptures-feministiryhmällä oli ollut yhteistyötä jo
1980-luvun alussa Saksan vihreän puolueen feministien kanssa. Ruptures-ryhmän aktivistin Moni-
que Dentalin mukaan idea kiintiöiden käyttöön tuli näiltä saksalaisilta naisaktivisteilta (Lépinard,
2004, 51–52).

75  Yhteys Ranskan ja Euroopan neuvoston tasa-arvotyön välillä oli vahva mm. sen vuoksi, että
EN:n tasa-arvoyksikön pääsihteerinä toimi 1980–90-luvun vaihteessa ranskalainen Claudette Ap-
prill. Apprill sanoo itse lanseeraneensa parité-käsitteen osaksi Euroopan neuvoston tasa-arvokes-
kustelua toimiessaan pääsihteerinä (Gaspard, 1997c, 114).

76 Ranskan edustajat ehdottivat mm. YK:n Pekingin naisten konferenssissa 1995 paritén käyttä-
mistä keinona saavuttaa sukupuolten tasa-arvo (Dauphin, 2002, 59).
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3.3.2 Tasa-arvon tekijät: parité -liike, puolueet
ja vaatimukset lainsäädännön muuttamiseksi

Paineet naisten aseman parantamiseksi edustuksellisessa politiikassa olivat siis kasautuneet
monelta suunnalta 1980-luvun kuluessa. Politiikan tasa-arvon nostaminen laajempaan
yhteiskunnalliseen keskusteluun vaati kuitenkin aktiivisia toimijoita ja konkreettisia ehdo-
tuksia tilanteen parantamiseksi. Ranskalaista parité-keskustelua – helpommin kuin suoma-
laista kiintiökeskustelua – voi luonnehtia naisliikkeen aikaansaannokseksi, osoitukseksi
yhteiskunnallisen liikehdinnän ja laajan julkisen keskustelun voimasta. Keskitynkin aluksi
tarkastelemaan parité-liikkeen merkitystä sukupuolten tasa-arvon politisoimisessa ja ajami-
sessa lainsäädännölliseksi kysymykseksi. Samoin kuin Suomen kohdalla, kiinnitän kuiten-
kin jatkossa huomiota laajemmin eri areenoilla vaikuttaneiden toimijoiden merkitykseen
aktiivisen tasa-arvopolitiikan edistämisessä ja politiikan tasa-arvoa koskevan lainsäädännön
aikaansaamisessa. 

Manifesteja ja verkostoja

Paritén käsitteen tulo laajempaan julkisuuteen Ranskassa alkoi keväällä 1992, kun Françoi-
se Gaspard, Claude Servan-Schreiber ja Anne Le Gall julkaisivat kirjan Au Pouvoir Cito-
yennes: Liberté, Egalité, Parité (Valtaan naiskansalaiset: Vapaus, tasa-arvo, parité) (Gas-
pard et al., 1992). Kirjassa analysoitiin historiallisesta näkökulmasta naisten ulossulkemista
ranskalaisesta politiikasta ja argumentoitiin sukupuolten tasavertaisen poliittisen edustuk-
sen puolesta. Parité-liikkeen tavoitteeksi asetettiin lain avulla saavutettu naisten ja miesten
määrällinen tasa-arvo poliittisissa päätöksentekoelimissä kaikilla tasoilla. Parité politiikassa
määriteltiin "naisten ja miesten yhtäläisen/tasa-arvoisen edustuksen lainsäädäntöön kirja-
tuksi tunnustamiseks"77 (Gaspard et al., 1992, 129). Teoksen kirjoittajat näkivät paritén
haasteena perinteiselle Ranskan vallankumouksen tasa-arvokäsitteelle ja uutena tapana
hahmottaa kysymystä sukupuolten tasa-arvosta. Käsite, jolla aiemmin viitattiin ranskan
kielessä lähinnä valuuttojen vastaavuuteen tai työmarkkinaosapuolten tasavertaiseen edus-
tukseen, politisoitiin tarkoittamaan sukupuolten yhtäläistä edustusta politiikassa ja muilla
yhteiskuntaelämän alueilla (Servan-Schreiber, 1998, 36; Gaspard, 1997b, 21).

Pikku hiljaa parité-teeman ympärille alkoi syntyä yhdistyksiä ja toimintaryhmiä. Joulu-
kuussa 1992 Monique Dental ja Odette Brun feministiryhmästä Ruptures perustivat en-
simmäisen verkoston Femmes pour la parité, jonka tavoitteena oli parité-periaatteen saa-
minen osaksi lainsäädäntöä. Mukana verkostossa oli mm. sekä ranskalaisen autonomisen
MLF:n aktiiveja että puolueiden sisällä vaikuttaneita – ja osa puolueen jättäneitä – femi-
nistejä. (Gaspard, 1994, 35–36; Lépinard, 2004, 110.) Samaisen verkoston aloitteesta
julkaistiin marraskuussa 1993 Le Mondessa julistus sukupuolten tasa-arvoa poliittisessa
päätöksenteossa koskevan lain puolesta (Manifeste des 577 pour..., 1993). Julistuksen oli
allekirjoittanut 577 henkilöä – 289 naista ja 288 miestä – luku, joka kuvasi sukupuolten

                                                     
77  "[...] la reconnaissance, inscrite dans le droit, de l’égalité de représentation des femmes et des
hommes".
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yhtäläisen edustuksen toteutumista 577-paikkaisessa Ranskan parlamentin alahuoneessa.
Allekirjoittajina oli mm. poliitikkoja, tutkijoita ja kulttuurielämän edustajia yli puoluerajo-
jen, mikä oli poikkeuksellista ranskalaisessa naisten oikeuksista ja sukupuolten tasa-arvosta
käydyssä keskustelussa (Mossuz-Lavau, 1998, 38–39).

Vuonna 1994 Françoise Gaspard, Claude Servan-Screiber ja Colette Kreder – joilla kaikilla
oli yhteyksiä Ranskan sosialistipuolueeseen – perustivat verkoston Demain la parité (Huo-
menna parité). Toisin kuin Femmes pour la parité -verkostolla, tällä yhteenliittymällä oli
vähemmän yhteyksiä Ranskan 1970-luvun autonomiseen feministiliikkeeseen (Le mouve-
ment de libération des femmes, MLF), ja se kokosi sekä vanhempia että uudempia naisjär-
jestöjä yli puoluerajojen toimintaan paritén puolesta78. (Ks. Lépinard, 2004, 110.) Verkos-
tossa toimitettiin myös lehteä Parité-Infos (1993–97), joka julkaisi säännöllisesti uutisia
naisten asemasta politiikasta ja tasa-arvon edistämisestä sekä Ranskassa että ulkomailla.
Lehden yhtenä tarkoituksena oli aktivoida muita tiedotusvälineitä kirjoittamaan tasa-arvosta
politiikassa. (Allwood – Wadia, 2000, 194; Gaspard, 1994, 36.) Lisäksi verkosto järjesti
seminaareja ja konferensseja, joissa käsiteltiin sukupuolten tasa-arvoa sekä kansallisesta
että kansainvälisestä näkökulmasta (ks. Gaspard, 1997c).

Parité-liikkeen toimijoista enemmistö oli naisia, ja naiset osallistuivat aktiivisimmin kes-
kusteluun sekä parlamentin sisä- että ulkopuolella. Joidenkin miesten mukanaolo liikkeessä
erotti sen kuitenkin 1970-luvun ranskalaisesta feminismistä, joka oli ollut pitälti naisille
rajattua toimintaa. Lisäksi parité-keskustelun laajentuessa 1990-luvun puolivälissä myös
eräät miespoliitikot alkoivat ajaa parité-periaatteen sisällyttämistä lakiin. Osin tämä kertoo
puolueisiin kohdistuneesta paineesta tasa-arvokysymysten osalta, mutta myös siitä, että
parité-liike oli onnistunut määrittelemään sukupuolten tasa-arvon ranskalaisen politiikan
yleiskysymykseksi ja osaksi poliittisen järjestelmän laajempaa uudistamista.

Parité-liikettä leimasi siinä mukana olevien tahojen ja järjestöjen heterogeenisyys, ja liik-
keen eri osaverkostoilla ei välttämättä ollutkaan paljon keskinäistä yhteistyötä. Uutta olivat
kuitenkin eri verkostojen luomat yhteydet aiemmin erillään vaikuttaneiden naistoimijoiden
välille: yhteistyötä tehtiin niin MLF:n ja puolueiden naisaktivistien kesken kuin uusien ja
vanhojen naisjärjestöjen välillä. (Lépinard, 2004, 110–118.) Mukana oli toimijoita monesta
eri suunnasta: (nais)järjestöaktivisteja, tutkijoita ja naispoliitikkoja.79 Toimijoiden kirjo
näkyi paritén puolesta toimivien yhdistysten ja ryhmien suuressa määrässä ja siinä, miten
myös osa 1970-luvulla vaikuttaneista naisliikkeen suuntauksista tai vanhemmista ranskalai-
sista naisjärjestöistä aktivoitui parité-liikehdinnän myötä.80

                                                     
78  Mukana verkostossa oli niinkin erilaisia järjestöjä kuin L'Action catholique générale féminine
(katolilainen naisjärjestö), L'Association française des femmes diplômées des universités (Akatee-
misten naisten järjestö) ja La Coordination française pour le Lobby européen des femmes (euroop-
palaisen naisten lobbausjärjestön Ranskan osasto) (Gaspard, 1997c, 14, 205).

79  Äärimmäinen esimerkki moninaisen toimijuuden yhdistymisestä yhdessä henkilössä on yksi
parité-liikkeen perustajista ja aktivisteista, Françoise Gaspard, joka on entinen kansanedustaja ja
kaupunginjohtaja ja nykyinen Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales'n tutkija.

80  Vuonna 1995 Ranskassa tilastoitiin 72 yhdistystä, jotka muiden aktiviteettien ohella toimivat
paritén puolesta. Nelisenkymmentä yhdistystä oli keskittynyt yksinomaan paritén edistämiseen
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Parité-liikkeen toimijoiden moninaisuus yhdistyi keskusteluareenoiden moninaisuuteen:
keskustelu levisi pian akateemiseen maailmaan, ja vuonna 1994–95 järjestettiin Pariisissa
laaja seminaarisarja paritésta, jonka esitelmät ja keskustelut julkaistiin Projets féministes
-lehdessä (Projets féministes, 1996). Tutkijat kävivät vilkasta keskustelua tasa-arvosta myös
tieteellisissä julkaisuissa ja sanoma- ja aikakauslehtien palstoilla ja ottivat kantaa lakialoit-
teisiin (ks. mm. Nouvelles quéstions féministes, Parité "pour", 1994 ja "contre", 1995;
Ephesia, 1995; Martin, 1998; Amar, 1999). Parité sekä filosofisena että poliittisena kysy-
myksenä jakoi jyrkästi tutkijoita, vaikkakin itse tavoitteesta, naisten määrän lisäämisestä
politiikassa, ei ollut erimielisyyttä.

Parité-liikkeen tärkein aikaansaannos 1990-luvun alkupuoliskolla oli laajan yhteiskunnalli-
sen keskustelun herättäminen naisten asemasta politiikasta ja siitä, miten tasa-arvoa tulisi
edistää. Liike onnistui kysymyksen nostamisessa julkiseen keskusteluun mm. erilaisten
vetoomusten kautta ja myöhemmin puolueiden esityslistalle. Ratkaisevaa paritén etenemi-
selle oli kuitenkin myös se, että tasa-arvokeskustelun keskellä Ranskassa koettiin merkittä-
viä muutoksia valtiollisessa politiikassa. 1990-luvun loppupuolella nämä muutokset
edesauttoivat nostamaan paritén  myös parlamentaarisen politiikan areenalle ja viemään
läpi tasa-arvoa koskevan lainsäädännön.

Parité  ja puoluepolitiikka

Poliitikkojen roolista parité-liikkeen synnyssä ja keskustelun herättämisessä on erilaisia
tulkintoja: muun muassa Françoise Gaspard korostaa liikkeen syntymistä ja kehittymistä
naisjärjestöjen ja -verkostojen aktiivisuuden ansiosta ja pikemminkin poliittisten puoluei-
den marginaalissa (Gaspard, 1994, 40). Toisissa tulkinnoissa korostetaan enemmän polii-
tikkojen toimintaa paritéa koskevan keskustelun synnyttämisessä (Bachelot – Fraisse, 1999,
205; Dauphin – Troud, 2002, 6). Riippumatta siitä, kumpaa näkökulmaa halutaan painottaa
enemmän, voidaan kuitenkin osoittaa, että paritéa kannattavaan rintamaan liittyi nopeasti
tunnettuja, puoluepolitiikassa vaikuttaneita naisia, kuten entinen tasa-arvoministeri Yvette
Roudy (PS), ex-kansanedustaja Gisèle Halimi ja RPR:n kansanedustaja Roselyne Bachelot.

Olennaista ei ehkä olekaan pohtia, onko parité-liikkeen syntyhistoria paikannettavissa
puolueiden ulko- vai sisäpuolelle. Merkityksellistä oli juuri paritén puolesta lyhyessä ajassa
syntynyt rintama, joka yhdisti sekä puoluepolitiikassa että sen ulkopuolella vaikuttavia

                                                                                                                                            
(Dental, 1998, 254). Monet Ranskassa pitkään vaikuttaneet naisjärjestöt ryhtyivät ajamaan paritén
sisällyttämistä lakiin ja kirjasivat tavoitteen sääntöihinsä (Dauphin – Proud, 2002, 6–7). Myös yksi
70-luvun naisliikkeen kiistellyimpiä ryhmiä, Psychoanalyse et politique (Psych et po), tuli mukaan
parité-liikkeeseen omalla yhdistyksellä Parité 2000 (Gaspard, 1994, 34–35; Fouque, 1995). Tällä
yhdistyksellä oli kuitenkin kaikkein vähiten yhteyksiä muihin parité-verkostoihin (Lépinard, 2004,
119). 
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naisia. Uutta oli myös puoluerajojen ylittäminen: mukana oli vasemmistolaisten poliitikko-
jen lisäksi myös oikeistoa edustavia naisia.81

Puolueiden välisten rajojen heikentyminen naispoliitikkojen yhteistyössä näkyi myös paljon
julkisuutta saaneessa kannanotossa, jonka allekirjoitti kymmenen tunnettua naispoliitik-
koa82 eri puolueista (Le Manifeste des dix pour la parité, 1996). L'Express-lehdessä vuonna
1996 julkaistussa kannanotossa todettin, että pelkkä asenteiden muuttaminen ei enää riittä-
ny, vaan tarvittiin konkreettisia, myös velvoittavia toimia tasa-arvon toteuttamiseksi politii-
kassa. Allekirjoittajat vaativat erityisesti poliittisia puolueita ryhtymään toimiin naisten
määrän lisäämiseksi politiikassa, minkä lisäksi vetoomuksessa vilauteltiin mahdollisuutta
myös perustuslainmuutokseen, jos tasa-arvon edistäminen ei muuten etenisi.

Itse puolueissa ja varsinkin puoluejohdon tasolla sukupuolten tasa-arvo nousi kuitenkin
hitaasti merkittäväksi poliittiseksi kysymykseksi. Erityisesti ranskalaiset oikeistopuolueet
olivat perinteisesti suhtautuneet hyvin kielteisesti positiivisiin erityistoimiin naisten aseman
parantamiseksi puolueiden sisällä ja politiikassa yleensä (Allwood – Wadia, 2000, 68–69).
Sosialistipuolueen sääntöihin hyväksyttiin puolestaan kiintiövelvoite jo vuonna 1974 kos-
kien naisten edustusta puolueen johtoelimissä ja ehdokaslistoilla, mutta sielläkin säännöstä
sovellettiin hyvin vaihtelevasti 1970–80-luvulla (Bataille – Gaspard, 1999, 71–77). Tasa-
arvokysymysten marginaalisuutta ranskalaisissa puolueissa lisäsi puolueiden epäilevä
suhtautuminen naisten erillistoimintaan ja varsinkin itsenäisiin naisjärjestöihin puolueiden
sisällä (Allwood – Wadia, 2000, 51). Puolueissa ja myös monien naispuolisten puolueaktii-
vien keskuudessa oli vallalla vahva integrationismin eetos ja naisten ja miesten välisten
yhteistyön korostaminen (Bataille – Gaspard, 1999, 70–71; Bachelot – Fraisse, 1999, 180).

Puolueiden haluttomuus kiinnittää huomiota sukupuolten tasa-arvoon ja naisten aseman
edistämiseen ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, etteikö puolueiden sisällä olisi ollut tasa-arvon
puolestapuhujia. Varsinkin sosialistipuolueessa naisten vuosia kestänyt toiminta tasa-
arvotavoitteiden puolesta alkoi kantaa hedelmää 1990-luvulla. Vihreiden ja Ranskan kom-
munistipuolueen (le Parti Communiste, PC) lisäksi PS:ssä juuri naiset ajoivat kiintiösään-
nöksiä ja myöhemmin niiden konkreettista toimeenpanoa puolueen johtoelimissä ja ehdo-
kaslistoilla (Bataille – Gaspard, 1999, 70–77).

Pienten puolueiden tasa-arvotoimet ja puolueiden naisaktiivien painostus eivät kuitenkaan
yksin olisi riittäneet radikaalin muutoksen aikaansaamiseen puolueiden suhtautumisessa
naisten aseman edistämiseen. Parité-liikkeen toiminta sekä kansalaisten laaja tuki toimen-
piteille naisten aseman parantamiseksi politiikassa edistivät naisten vaatimusten etenemistä
                                                     
81  Aktiivisesti paritéa ajaneista naispoliitikoista oli enemmistö vasemmiston edustajia. Kuitenkin
myös oikeiston puolelta löytyy tasa-arvoaktiiveja, kuten yllä mainittu gaullistipuolueen kansan-
edustaja Roselyne Bachelot, joka toimi ensimmäisen L'Observatoire de la Paritén koordinaattorina
vuosina 1995–97 sekä DL:n Nicole Ameline, joka yhdessä Gilles de Robienin teki vuonna 1996
lakialoitteen sukupuolten tasa-arvoisesta edustuksesta poliittisissa elimissä.

82  Mukana oli myös entisiä ministereitä, mm. vuosina 1991–92 pääministerinä toiminut Edith
Cresson, entinen terveysministeri ja Europarlamentin puhenainen Simone Veil sekä 1980-luvulla
naisten oikeuksien ministerinä toiminut Yvette Roudy.
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myös puolueiden sisällä (Allwood – Wadia, 2000, 81). Kansalaisten kannatus paritén
sisällyttämiselle perustuslakiin oli selkeästi laajempaa kuin poliitikkojen koko 1990-luvun
jälkipuoliskon: kun vuonna 1994 62 % haastatelluista kannatti paritén sisällyttämistä pe-
rustuslakiin, oli vuonna 1996 osuus jo 77 % (L'Express, 1996, 30; Sineau, 1998, 72–73).83

Parlamenttikeskustelujen aikaan kansalaisten kannatusluvut pysyivät yhtä korkeina (Trem-
blay, 2002, 44). Tämä lisäsi sukupuolten tasa-arvon tärkeyttä vaaliteemana ja vaalikamp-
pailun välineenä.

Vaatimukset puolueita kohtaan tasa-arvon edistämiseksi kasvoivat uusiin mittoihin vuonna
1993, kun parlamenttivaaleissa naisten osuus nousi vain 0,2 prosenttiyksikköä edellisistä
vaaleista (5,7 %:sta 5,9 %:iin) (Gaspard, 1994, 40; Sineau, 2001, 282). Merkittävää tasa-
arvovaatimusten etenemiselle oli myös PS:n katastrofaalinen vaalitappio (puolueen paik-
kaluku putosi 258:sta 53:een), jonka osasyynä nähtiin juuri naisäänestäjien pettymys sosia-
listien saavutuksiin ja siirtyminen äänestämään muita puolueita. Parité-liikkeen samanai-
kainen aktivoituminen osui näin yhteen puolueen vakavan kriisin kanssa, jossa myös puo-
lueen sisäiset fraktiot olivat muutoksen tilassa. Tilanteessa, jossa puolueen eri tasoilla
käytiin laajaa keskustelua tappion syistä, PS:n naisaktivisteilla ja muilla paritén kannatta-
jilla oli mahdollisuus saada tilaa vaatimuksilleen. (Bataille – Gaspard, 1999, 84, 87; Giraud
– Jenson, 2001, 78.)

Ensimmäisenä merkkipaaluna sukupuolten tasa-arvon muotoutumisessa edustuksellisen
politiikan kysymykseksi voidaan pitää vuotta 1994, jolloin PS ja viisi muuta vaalilistaa
päättivät asettaa yhtä paljon naisia ja miehiä ehdokkaiksi europarlamenttivaaleihin.84 Lisäk-
si samana vuonna sekä Jean-Pierre Chevènement'n johtama Mouvement des citoyens
-parlamenttiryhmä että PC tekivät lakialoitteen sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi vaali-
listoilla.85 (Allwood – Wadia, 2000, 194.)

Seuraavan vuoden presidenttivaalikampanjassa sukupuolten tasa-arvosta politiikassa oli
tullut jo vaalien keskeinen sisällöllinen teema – joidenkin kommentaattorien mielestä yksi
harvoja todellisia kysymyksiä vaalikeskusteluissa (Aulagnon, siteerattu Sineau, 2001, 160).
Parité-liikkeen ja puolueiden naisaktivistien lisäksi myös toimittajat vaativat presidenttieh-
                                                     
83  Sitä vastoin kansanedustajille maaliskuussa 1997 suunnatussa kyselyssä 76 % Kansalliskokouk-
sen jäsenistä vastusti perustuslakiuudistusta. Myös enemmistö naiskansanedustajista oli uudistusta
vastaan. Vain kommunisteista enemmistö (79 %) kannatti parité-periaatteen lisäämistä perustusla-
kiin. Myös sosialistinen puolue oli vielä tässä suhteessa jakautunut: vaikka PS oli puoluekokoukses-
saan vuonna 1996 hyväksynyt tavoitteekseen paritén sisällyttämiseksi perustuslakiin, 45 % kyselyyn
osallistuneista kansanedustajista vastusti uudistusta. Puolueen kenttäväki suhtautui parité-periaattee-
seen myönteisemmin: 75 % puolueaktiiveista suhtautui myönteisesti paritén sisällyttämisestä puolu-
een sääntöihin. (Sineau, 1998, 74–77.)

84  PC, Mouvement des citoyens, les Verts, Lutte Ouvrière ja C. Cottenin vaalilista (Mossuz-Lavau,
1998, 44).

85  Vuosien 1994–96 aikana tehtiin useita lakialoitteita sukupuolten tasa-arvoa edistävistä toimista
politiikassa. Yllä mainittujen puolueiden lisäksi myös UDF:n parlamenttiryhmä teki vuonna 1996
aloitteen perustuslain muuttamiseksi ja kiintiösäännösten mahdollistamiseksi (Projets féministes,
1996, 245–255).
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dokkailta kannanottoa sukupuolten tasa-arvoon lainsäädännöllisenä kysymyksenä. Suurin
osa ehdokkaista lupasikin konkreettisia uudistuksia naisten aseman parantamiseksi suku-
puolten edustusta tai puolueiden julkista rahoitusta koskevien säännösten avulla (Mossuz-
Lavau, 1998, 51–55). Vaikka tasa-arvon edistämisen keinoissa oli eroja ehdokkaiden välil-
lä, ei kukaan tohtinut kiistää tasa-arvon merkitystä keskeisenä poliittisena kysymyksenä.
Tasa-arvosta oli tullut teema, jota mikään puolue ei voinut sivuuttaa.

Tultuaan valituksi RPR:n Jacques Chirac lunasti yhden vaalilupauksistaan perustaessaan
vuoden 1995 syksyllä pääministerin luotsaaman L'Observatoire de la paritén, jonka tär-
keimpiä tehtäviä oli tuottaa tietoa sukupuolten tasa-arvosta ranskalaisessa yhteiskunnassa
ja tehdä ehdotuksia lainsäädännöstä tasa-arvon alalla (Décret n°95-1114, 1995). Hallituk-
sen paikkajaossa sukupuolten tasa-arvo näkyi kuitenkin vain hetken: Alain Juppén johtama,
toukokuussa 1995 nimitetty Ranskan historian naisvaltaisin hallitus (12 naista 32:sta halli-
tuksen jäsenestä) vaihtui jo saman vuoden marraskuussa uuteen hallitukseen, jossa oli vain
neljä naisministeriä (Mossuz-Lavau, 1998, 54). Myöskään Observatoiren ehdotukset nais-
ten aseman parantamiseksi politiikassa eivät johtaneet konkreettisiin esityksiin hallituksen
tasolla (Sineau, 2001, 175–176; Halimi, 1997).

Naisministerien erottaminen Juppén hallituksesta ja hallituksen passiivisuus tasa-arvo-
asioissa mobilisoivat lisää oikeiston naispoliitikkoja kannattamaan tasa-arvon edistämistä
lainsäädännön avulla (Sineau, 2001, 173). Samalla oikeiston haluttomuus konkreettisiin
uudistuksiin antoi tilaa vasemmistolle ja Lionel Jospinin johtamalle PS:lle profiloitua tasa-
arvokysymyksissä ja käyttää sukupuolten tasa-arvoa osana puolueen vaalistrategiaa Rans-
kan valmistautuessa vuodeksi 1998 suunniteltuihin parlamenttivaaleihin. Keskustelu pa-
ritésta oli jo keväällä 1997 toteutuneiden vaalien aikaan kuumimmillaan ranskalaisessa
yhteiskunnassa.

Sukupuolten tasa-arvon nostaminen sosialistien keskeiseksi vaaliteemaksi näkyi myös
puolueen ehdokasasettelussa: vuonna 1996 PS päätti varata 165 vaalipiiriä naisehdokkaille
ja pyrkiä siihen, että naisia olisi ehdokkaista 30 %.86 Naisten määrän lisääminen ehdokas-
listoilla oli keskeinen osa PS:n uutta tasa-arvopoliittista linjausta, johon vuonna 1995 va-
littu uusi pääsihteeri, Lionel Jospin, oli henkilökohtaisesti sitoutunut (Bataille – Gaspard,
1999, 91, 95; Sineau, 1997, 136–137). Vaikka PS ei saavuttanutkaan 30 %:n tavoitettaan
– naisehdokkaiden osuus oli 27,8 % – juuri naisten kasvanut osuus sosialistien ja muun
vasemmiston87 listoilla nosti naiskansanedustajien kokonaisosuuden ennätykselliseen 10,9
%:iin (Mossuz-Lavau, 1998, 61–62).88 

                                                     
86  Myös PS:n kiintiöpäätöksen on arvioitu syntyneen osaksi ulkomaisten esimerkkien vaikutuk-
sesta. Mm. Ruotsin sosialidemokraatit, Norjan työväenpuolue, ja Saksan SPD sovelsivat kiintiöitä
ehdokaslistoillaan. Vaalijärjestelmien samankaltaisuudesta johtuen PS:n malli muistutti kuitenkin
eniten Labourin Isossa-Britanniassa käyttämää menetelmää, jossa naisehdokkaille varattiin tietty
osa vaalipiireistä (Bataille – Gaspard, 1999, 91–94; Picq, 2002, 18).

87  PC:n ehdokkaista naisia oli 26,8 % ja vihreillä 27,7 % (Mossuz-Lavau, 1998, 61). Myös PC oli
tehnyt päätöksen 30 %:n naiskiintiöstä ehdokasasettelussa.

88  Merkittävä tekijä naisten osuuden kasvussa oli se, että PS:n vaalivoitto osui yhteen puolueen
naisehdokkaiden määrää lisänneiden toimien kanssa. Vaikka suoraa yhteyttä ei voidakaan todentaa,



Ongelmasta lainsäädännöksi  93

Kesäkuussa 1997 Lionel Jospin julkisti uuden hallituksensa ohjelman, jonka yhtenä tavoit-
teena oli paritéa koskevan kohdan sisällyttäminen perustuslakiin. Pitkään empinyt presi-
dentti Jacques Chirac kääntyi myös perustuslakimuutoksen taakse, ja hänen nimissään
hallitus antoi kesäkuussa 1998 parlamentille lakiesityksen. Lakiesityksen tarkoituksena oli
muuttaa perustuslain kolmatta pykälää lisäämällä siihen teksti "laki suosii naisten ja mies-
ten yhtäläistä pääsyä edustajanpaikkoihin ja tehtäviin" ("La loi favorise l'égal accès des
femmes et des hommes aux mandats et fonctions") (Projet de loi constitutionnelle, 1998)89.
Lakiesityksestä lähti käyntiin lainsäädäntöprosessi, joka päättyi kesällä 2000 voimaan
tulleeseen vaalilain muutokseen.

Perustuslain muuttaminen

Menneisyyden tapahtumat vaikuttivat Jospinin hallituksen ottamaan suuntaan politiikan
tasa-arvon edistämisessä lainsäädännöllä. Yllä mainittu perustuslakineuvoston vuonna 1982
tekemä päätös kunnallislain kiintiösäännöksistä sekä useiden oikeusoppineiden tulkinnat90

päätöksen merkityksestä saivat hallituksen esittämään perustuslain kolmannen, kansallista
suvereniteettia koskevan pykälän muuttamista. Perustuslakineuvosto oli vedonnut samai-
seen artiklaan päätöstä tehdessään.91 

Juuri kolmannen pykälän muuttaminen merkitsi kuitenkin paritén vastustajille sekä parla-
mentissa että parlamentin ulkopuolella ranskalaisen republikanismin kyseenalaistamista,
koska heidän mukaansa sukupuoliero institutionalisoitaisiin näin osaksi ranskalaisen demo-
kratian perusperiaatteita (Tremblay, 2002, 43). Erityisesti senaatin oikeistolainen enem-
mistö, mutta myös useat vasemmistolaiset edustajat92, vastustivat lakiesityksen muotoilua
kiivaasti ja pyrkivät kompromissiratkaisuun ehdottamalla kolmannen pykälän sijaan perus-
tuslain neljännen, puolueita koskevan pykälän muuttamista. Näin tasa-arvon edistäminen

                                                                                                                                            
naisehdokkaiden vähäinen määrä oikeiston vaalilistoilla vaikutti todennäköisesti omalta osaltaan
oikeistopuolueiden huonoon menestykseen vaaleissa (RPR:n ehdokkaista 7,7 % oli naisia ja UDF:n
8,9 %) (Sineau, 2001, 180).

89  Ranskassa perustuslain muuttamiselle on saatava myös presidentin suostumus, vaikka pääminis-
teri tekee itse lakiesityksen (Mossuz-Lavau, 1998, 114). Lisäksi lakiesitys tehtiin perustuslain
pykälän 89 perusteella, jolloin sekä parlamentin yleiskokouksen että senaatin oli hyväksyttävä laki
samansisältöisenä, minkä lisäksi lain oli saatava vähintään 3/5 äänistä senaatin ja alahuoneen yh-
teisistunnossa (ns. Congrès) (ks. Duverger, 1996, 379–380). 

90  Ks. asiantuntijalausunnot L'Observatoire de la Paritén raporttia varten (Halimi, 1997).

91  On huomattava, että parité-liikkeen kaikki aktivistit eivät kannattaneet perustuslain muuttamista.
Mm. Françoise Gaspard'n mielestä perustuslain muuttaminen oli turhaa ja veisi raskaaseen ja riski-
alttiiseen lainsäädäntöprosessiin (Gaspard, 1998, 211–213).

92  Yksi hallituksen esityksen tunnetuimpia vastustajia senaatissa oli PS:n kansanedustaja Robert
Badinter, entinen oikeusministeri ja perustuslakineuvoston puheenjohtaja (ks. Badinter, 1999;
Tremblay, 2002). Robert Badinterin puoliso, filosofi Elisabeth Badinter, profiloitui lehtien palstoilla
käydyssä parité-keskustelussa myös yhdeksi paritén kiivaimmista vastustajista.
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siirrettäisiin puolueiden vastuulle, ja laissa säädettäisiin tarkemmin siitä, miten puolueiden
tulisi toimia tasa-arvon puolesta (Projet de loi constitutionnelle modifié par le Senat, 1999).

Samaan aikaan kun perustuslain muutosta käsiteltiin parlamentissa, keskustelu kävi kiih-
keänä myös parlamentin ulkopuolella. Erityisesti paritén vastustajat olivat aktivoituneet,
ja lainmuutosta arvostelevia kirjoituksia ilmestyi runsaasti lehdissä kevään 1999 aikana.
Vastustajat saivat tukea ranskalaista republikanismia puolustavalle argumentaatiolleen
senaattoreista, ja rintamalinjat tiivistyivät. Paritén vastustajien joukko oli kuitenkin haja-
nainen, ja vastustajat heräsivät laajempaan toimintaan liian myöhään, minkä lisäksi myös
poliittinen tilanne toimi heitä vastaan (Lépinard, 2002, 215; Picq, 2002, 20).

Kansalliskokouksen ja senaatin välille alkoi muodostua pattitilanne, jossa vasemmisto sai
tilaisuuden syyttää oikeistolaista senaattia konservatiivisuudesta ja haluttomuudesta muu-
tokseen. Tällainen asetelma oli erityisen ongelmallinen presidentti Jacques Chiracille, jolla
oli suuri tarve profiloitua tasa-arvon edistäjänä ja ranskalaisen politiikan modernisoijana
oikeiston vaalitappion jälkeen ja toiminnassaan vasemmistolaisen pääministerin rinnalla
(Giraud – Jenson, 2001, 83; Sineau, 2001, 164). Vaikka Chiracin oma asennoituminen
lakiin oli hyvin ambivalenttia – hänen aloitteestaan mm. esityksen sanamuotoja tarkistettiin
vähemmän velvoittavaan suuntaan93 –, hän alkoi taivutella oikeistolaisia senaattoreita
lakiesityksen taakse. Senaatti myöntyi hallituksen esityksen taakse, mutta vastusti kiivaasti
alahuoneen vaatimusta perustuslain kolmannen pykälän velvoittamammasta muotoilusta,
jonka mukaan laki "suosimisen" (favoriser) sijasta "määrittäisi" (déterminer) naisten ja
miesten tasa-arvoista pääsyä politiikkaan. Pitkällisten neuvotteluiden jälkeen parlamentin
kaksi kamaria pääsivät yksimielisyyteen perustuslakimuutoksen sisällöstä. Vuoden 1999
kesäkuussa Versailles’in kokoontunut kansalliskokouksen ja senaatin yhteisistunto hyväk-
syi uuden perustuslain, jonka sekä kolmanteen että neljänteen pykälään oli lisätty suku-
puolten tasa-arvoa koskeva kohta (Loi constitutionnelle no 99-569 du 8 juillet 1999 relative
à l'égalité…, 1999).94 

Vaalilain uudistus

Perustuslain muuttamisen jälkeen suunnitelmat konkreettisiksi tasa-arvon edistämistoimiksi
etenivät nopeasti. Jo syyskuussa 1999 L'Observatoire de la parité luovutti pääministerille
selonteon ja ehdotukset toimenpiteiksi tasa-arvon edistämisestä politiikassa. Alue- ja euro-
                                                     
93  Chirac ei hyväksynyt sanan "parité" käyttöä laissa ja se korvattiin muotoilulla "yhtäläinen
pääsy" (l’égal accès). Lisäksi Chirac ajoi hallituksen perustuslakiesitykseen myös väljempää muo-
toilua, jonka mukaan laki vain "suosisi" naisten ja miesten tasa-arvoista pääsyä politiikkaan (Giraud
– Jenson, 2001, 83).

94  Pykälä 3 hyväksyttiin alkuperäisen hallituksen esityksen mukaisesti (verbillä favoriser), minkä
lisäksi pykälään 4 lisättiin lause: "Ils (les partis politiques, ER) contribuent à la mise en œuvre du
principe énoncé au dernier alinéa de l’article 3 dans les conditions déterminées par la loi." (Ne
(puolueet, ER) ovat mukana toimeenpanemassa periaatetta, joka on mainittu perustuslain kolman-
nen artiklan viimeisessä momentissa ja sen mukaan, mitä laissa on määrätty) (Loi constitutionnelle
no 99-569 du 8 juillet 1999 relative à l'égalité…, 1999).
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parlamenttivaalien osalta Observatoire ehdotti paritén käyttöönottoa, mutta kunnallisvaa-
leissa esitettiin vaiheittaista siirtymistä 50/50 % -listoihin. Parlamenttivaaleja varten tulisi
perustaa tasa-arvorahasto, josta jaettaisiin "palkkioita" puolueille, jotka olivat huolehtineet
sukupuolten yhtäläisestä edustuksesta vaalilistoilla ja joiden naisehdokkaat olivat menesty-
neet vaalien ensimmäisellä kierroksella. Määrällisten säännösten lisäksi Observatoiren
raportissa esitettiin myös laadullisempia tasa-arvon edistämistoimia. (Gillot, 1999.)   

Kolme kuukautta myöhemmin, joulukuussa 1999 hallitus antoi kaksi vaalilain muutosta
koskevaa esitystään. Lakiesityksessä ei mainittu sanaa parité, mutta europarlamenttivaalien,
aluevaalien, kunnallisvaalien (yli 3500 asukkaan kunnat) ja osittain senaattorinvaalien
osalta vaadittiin käytännössä sukupuolten yhtäläistä edustusta listoilla. Parlamenttivaaleissa
osa puolueiden rahoituksesta vähenisi sen mukaan, mitä suurempi epätasapaino puolueella
oli nais- ja miesehdokkaiden määrässä. (Projet de loi tendant à favoriser l'égal accès des
femmes et des hommes…, 2000; Projet de loi organique tendant à favoriser l'égal accès des
femmes et des hommes, 2000.) Monet mahdollisimman sitovien toimien kannattajista olivat
kuitenkin tyytymättömiä hallituksen esitykseen, koska siinä ei määritelty ehdokkaiden
sijoittumista vaalilistoilla.

Vaalilain säätämisen aikana käytiin keskustelua erityisesti siitä, kuinka velvoittavia suku-
puolten edustusta koskevien säädösten tulisi olla. Tässä suhteessa näkemyseroja syntyi mm.
hallituksen joidenkin ministerien ja kansalliskokouksen lakivaliokunnan välille valiokun-
nan ja parlamentin vasemmistoenemmistön ajaessa hallituksen lakiesitykseen tiukennuksia.
Merkittävää oli lisäksi se, että lakivaliokunnan kanssa samassa rintamassa olivat sekä vas-
taperustettu kansalliskokouksen tasa-arvotoimikunta että Observatoire de la parité.

Lain viimeisessä vaiheessa tasa-arvokysymyksissä aktiiviset naispoliitikot vaikuttivatkin
keskeisesti lain tiukempiin muotoiluihin. Naisten yhteistyön koordinoinnissa auttoi yllä
mainittu vuoden 1999 kesäkuussa perustettu kansalliskokouksen tasa-arvotoimikunta95, jota
kuultiin Observatoiren tavoin lainsäädäntöprosessin aikana. Näillä tasa-arvoelimillä oli
yhteyksiä myös parlamentin ulkopuolelle, ja omien kuulemisprosessiensa kautta he kon-
sultoivat myös joitakin naisjärjestöjä, jotka olivat olleet aktiivisia parité-liikkeessä. Sekä
Observatoire että kansalliskokouksen tasa-arvotoimikunta esittivät vaalilakiin tiukennuksia,
mm. säädöksiä sukupuolten järjestyksestä vaalilistoilla sekä tukitoimenpiteitä lain vaiku-
tuksen tehostamiseksi (La parité en politique, 2000; Rapport d’information n 2074..., 2000;
ks. myös Green, 2003). Osan lain tiukentamisvaatimuksista lakivaliokunta otti huomioon
muutosehdotuksissaan.

Kuten Suomen kiintiölainsäädäntöprosessissakin, tärkeää vaalilakiesityksen parlamenttikä-
sittelyssä oli myös keskeisillä paikoilla vaikuttaneiden kansanedustajien tuki lain tiukenta-

                                                     
95  Samanlainen tasa-arvoasioihin keskittyvä tasa-arvotoimikunta oli perustettu myös senaattiin.
Senaatin toimikunta ei kuitenkaan ehdottanut tiukennuksia lakiin, vaan etupäässä naisten ehdokkuu-
den edellytyksiä parantavia tukitoimenpiteitä (Rapport d'information 215, 1999).
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miselle. Lain lopulliseen muotoiluun vaikutti erityisesti lakivaliokunta, jonka mietinnössä
hallituksen esitystä oli tiukennettu merkittävästi.96

Kansalliskokouksen vasemmistoenemmistön piirissä olikin syntynyt niin laaja yksimieli-
syys lain tiukentamisesta, että senaatin pyrkimys muuttaa laki takaisin hallituksen esityksen
väljempään muotoon ei tuottanut tulosta.97 Toisaalta tasa-arvotoimikunnan esitys mm.
parlamenttivaaleja koskevan pykälän tiukennuksista ei mennyt läpi. Kaksi erillistä vaalila-
kia hyväksyttiin lopullisesti kesällä 2000 (Loi no 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favo-
riser l’égal accès...., 2000; Loi organique no 2000-612 du 4 juillet 2000 tendant à favoriser
l’égal accès...., 2000).

3.3.3 Parité -keskustelu ranskalaisessa yhteiskunnassa

1990-luvun keskustelua paritésta on vaikea tiivistää muutamiksi keskeisiksi argumenteiksi
tai näkökulmiksi, niin monilla areenoilla ja monin perusteluin paritésta ja lainmuutoksesta
väiteltiin vuosikymmenen alusta lähtien. Suomalaisesta kiintiökeskustelusta parité-keskus-
telu poikkesi erityisesti siinä, että paritéa kannattavissa ja vastustavissa puheenvuoroissa
kietoutuivat yhteen filosofis-teoreettiset ja konkreettiseen poliittiseen muutokseen liitetyt
argumentit. Samalla keskustelu politiikan tasa-arvosta oli selkeästi julkisempaa ja laajem-
paa kuin Suomessa, ja paritéa koskeva argumentointi suunnattiin moninaisemmille ylei-
söille: tutkijoille ja poliittisille päättäjille, mutta myös laajalle yleisölle lehtikirjoittelun
muodossa.

Kuten edellä totesin, paritéa koskevat vaatimukset lanseerattiin ranskalaiseen keskusteluun
vuonna 1992, kun Françoise Gaspard, Anne Le Gall ja Claude Servan-Schreiber julkaisivat
kirjan Au Pouvoir Citoyennes: Liberté, Egalité, Parité. Paritén vastustajat esittivät yksittäi-
siä huomioita parité-ajattelun heikkouksista jo vuosikymmenen alkupuolella, mutta paritén
järjestäytyneempi vastustus ja argumenttien kärjistyminen alkoivat vasta 1990-luvun toi-
sella puoliskolla (Lépinard, 2002, 216). Tutkijat ja naisliikkeen aktivistit – sekä paritén
kannattajat että vastustajat – osallistuivat keskusteluun aktiivisesti myös varsinaisen lain-
säädäntöprosessin aikana ja pyrkivät vaikuttamaan lakien parlamenttikäsittelyyn julkisuu-
den ja virallisten kuulemisten kautta.

Keskustelijoiden joukko oli laaja, ja mukana oli sekä naisia että miehiä. Keskustelua ei
käyty vain naisliikkeen aktivistien ja naistutkijoiden välillä, vaan sukupuolten tasa-arvon
edistämiseen ottivat kantaa myös toimijat, jotka eivät aiemmin olleet vaikuttaneet tasa-
                                                     
96  Lakivaliokunnan kannanmäärittelyn osalta ei varmaankaan ollut yhdentekevää, että valiokunnan
esittelijänä vaalilain osalta toimi Bernard Roman, joka oli myös tasa-arvotoimikunnan jäsen. Sen
lisäksi lakivaliokunnassa tekivät esitystä tiukentavia muutosehdotuksia mm. tasa-arvotoimikunnan
esittelijänä toiminut Odette Casanova sekä toinen tasa-arvokeskusteluun aktiivisesti osallistunut
PS:n kansanedustaja Cécile Helle (Rapport d’information no 2074..., 2000).

97  Senaatilla ei ole käytännössä mahdollisuuksia estää tavallisten lakien hyväksymistä, jos lain
säätämisessä käytetään kansalliskokouksen ja senaatin yhteistä sovittelutoimikuntaa (la commission
mixte) (Duverger, 1996, 387–388).
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arvokysymyksissä. Suurimmalla osalla keskustelijoista oli kuitenkin akateeminen tausta,
ja/tai he olivat mukana politiikassa, minkä lisäksi aktiivisia keskustelussa olivat oikeusop-
pineet, lehtien kolumnistit ja päätoimittajat.  

Tunnetuimpia paritén vastustajia oli Elisabeth Badinter, sosialistipuoluetta lähellä oleva
filosofi, joka oli kirjoittanut sukupuolten tasa-arvosta jo aiemminkin (Badinter, 1986;
1992). Kirjailija Danielle Sallenave ja juristi Evelyne Pisier olivat näkyviä paritén vastus-
tajia myös valtajulkisuuden puolella, kun taas historioitsija Eleni Varikas ja filosofi
Michelle LeDoeuff vaikuttivat erityisesti tutkijoiden piirissä käydyssä keskustelussa. Lisäk-
si eräät oikeusoppineet, kuten Danielle Amson, Gilles Sicart ja Georges Vedel, vastustivat
paritéa erityisesti korostamalla sen ja republikanismin välistä yhteensovittamattomuutta.

Paritén kannattajista voidaan mainita mm. entinen kansanedustaja ja sosiologi Françoise
Gaspard, kirjallisuustieteilijä Elianne Viennot ja Gisèle Halimi, mutta myös politiikassa
vaikuttavat Roselyne Bachelot, Geneviève Fraisse ja vihreiden Alain Lipietz. Myöhemmäs-
sä vaiheessa keskusteluun tuli mukaan myös paritéa kannattava filosofi Sylviane Agacins-
ki, pääministeri Lionel Jospinin puoliso. Hän vaikutti merkittävästi keskustelun kysymyk-
senasetteluihin varsinkin vuosikymmenen loppupuolella ja parlamenttikäsittelyn alla (Aga-
cinski, 1998; ks. Agacinskin vaikutuksesta, Picq, 2002; Scott, 2004). 

Parité-keskustelun analyysin tekee hankalaksi se, että paritén kannattajia ja vastustajia on
mahdotonta niputtaa kahdeksi selkeärajaiseksi ryhmäksi. Vaikka paritén aktiivisimmista
kannattajista suuri osa oli vasemmistolaisia tai vasemmistoa lähellä olevia naisaktivisteja
tai poliitikkoja, puolustettiin paritéa moninaisin argumentein. Parité myös jakoi ranska-
laista vasemmistoa, ja osa vasemmistolaisesti ajattelevia paritén vastustajia löysi itsensä
samalta puolen rintamalinjaa kuin oikeistolaiset senaattorit. Sekä paritén puolustajien että
kritisoijien mielestä parité sekoitti vanhoja rajalinjoja, erityisesti oikeisto–vasemmisto
-jakoa, mikä vastustajien piirissä oli merkki tavoitteen ongelmallisuudesta.

Ideologisten jakojen lisäksi paritéa koskevassa keskustelussa otettiin kantaa myös ranska-
laisen 1960- ja 1970-luvun naisliikkeen suuntauksiin ja feminismiä koskeviin määrittelyi-
hin. Tämä näkyi erityisesti tutkijoiden ja naisjärjestöjen aktivistien käymässä keskustelussa.
Erityisesti paritén vastustajat palasivat ranskalaista naisliikettä jakaneisiin kysymyksiin, ja
he nostivat keskusteluun mm. 1970-luvun rajanvedon ns. tasa-arvofeministien ja erofemi-
nistien välillä sekä kritisoivat parité-liikettä irtautumisesta feministisistä tavoitteista (ks.
ranskalaisesta naisliikkeestä ja parité-keskustelusta, Picq 1997, 2002).

Keskustelun analyysin kannalta merkittävä kysymys onkin myös se, miten vanhojen rinta-
malinjojen ja kysymyksenasettelujen ylläpitäminen tai pyrkimys niiden rikkomiseen oli osa
keskustelun dynamiikkaa ja valtataistelua. Rakentamalla tiukkoja kahtiajakoja ja liittämällä
nämä jaot Ranskan poliittisen historian tai naisliikkeen historian vastakkainasetteluihin
paritén vastustajien oli mahdollista kyseenalaistaa ja mitätöidä vastapuolen argumentteja.
Kahtiajakojen ylittämistä korostamalla parité-liike näyttäytyi puolestaan uuden luojana ja
konsensuksen ja yhtenäisyyden rakentajana sekä naisliikkeen sisällä että laajemmin rans-
kalaisessa yhteiskunnassa.
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Vaikka keskustelu paritésta sai alkunsa kaikkien tunnustamasta konkreettisesta epäkoh-
dasta – naisten vähäisestä osuudesta edustuksellisissa poliittisissa elimissä – ja käytännön
vaatimuksesta lain muuttamiseksi, kietoutui se alusta lähtien laajempiin kysymyksiin rans-
kalaisesta demokratiasta ja erilaisista tavoista hahmottaa tasa-arvoa ranskalaisessa yhteis-
kunnassa. Sekä paritén kannattajat että vastustajat korostivat, että kysymys paritésta ei
rajoittunut vain naisten aseman parantamiseen Ranskan politiikassa, vaan kyse oli koko
ranskalaisen demokratian perusperiaatteista ja kehittämisestä. Keskustelua käytiin konteks-
tissa, jossa ranskalaisen poliittisen järjestelmän nähtiin olevan legitimiteettikriisissä, mm.
alenevan äänestysaktiivisuuden ja poliitikkojen elitismin ja korruptiosyytteiden vuoksi
(esim. Gaspard et al, 1992, 12–14, 128; Halimi, 1995, 77–78). Molempien osapuolten
argumentaatiota yhdisti huoli ranskalaisen demokraattisen järjestelmän tulevaisuudesta,
mutta osapuolten tulkinnat tasa-arvon edistämisen keinoista ja paritén suhteesta ranskalai-
seen republikanismiin ja universalismin ideaan poikkesivat toisistaan.

Samalla kertaa kun paritén vastustajat korostivat erimielisyyden paikantuvan erityisesti
tasa-arvon edistämisen keinoihin, arvostelivat he paritén kannattajia koko ranskalaisen
poliittisen järjestelmän perusperiaatteiden kyseenalaistamisesta. Keskusteluun ranskalai-
sesta demokratiasta yhdistyi myös väittely käsitteiden, kuten parité, égalité ja mixité98

saamista merkityksistä ja niiden sisältämistä filosofisista näkökulmista. Parité-kysymyksen
kaksi keskeistä ulottuvuutta olivat sukupuolen ja sukupuolieron merkitys ranskalaisessa
politiikassa sekä sukupuolten tasa-arvon suhde ranskalaiseen republikanismiin, joiden
ympärille kiertyivät myös keskustelun jyrkimmät ristiriidat ja rintamalinjat. Tarkastelen
paritésta käytyä keskustelua näiden kahden ulottuvuuden kautta, minkä lisäksi nostan esiin
sen arvostelun, jonka osa feministisen liikkeen aktiiveista ja naistutkijoista suuntasi parité-
liikkeen tavoitteisiin ja strategioihin.

                                                     
98  Termiä mixité on käytetty Ranskassa alun perin viittaamaan tyttöjen ja poikien yhteiskoulutuk-
seen (mixité scolaire) tai sukupuolten välisiin (hierarkisiin) suhteisiin ja niiden dynamiikkaan työ-
elämässä (Fortino, 2000, 116–120). 1990-luvun tasa-arvokeskustelussa mixité sai monia merkityk-
siä: paritén vastustajilla se toimi vaihtoehtoisena käsitteenä paritélle (esim. Hirata et al., 1999),
mutta myös paritén kannattajat ja erityisesti kansanedustajat käyttivät sitä puheessaan viitaten
myönteiseen sävyyn ranskalaisen sukupuolikulttuuriin erityispiirteisiin, kuten naisten ja miesten
välisten suhteiden mutkattomuuteen ja yhteistoiminnan helppouteen. Parité-keskustelun myötä
mixité-termiä alettiin käyttää myös poliittisen päätöksenteon yhteydessä ja sillä viitattiin molempien
sukupuolten läsnäoloon politiikassa tavalla, joka muuttaa sukupuolten välisiä valtasuhteita poliitti-
sessa päätöksenteossa, mutta myös laajemmin yhteiskunnassa (Le Doaré, 2000, 139). Paritén vas-
tustajat esittivät tässä yhteydessä mixitén vastakohtana mekanistiselle vaatimukselle naisten ja
miesten yhtäläisestä määrällisestä edustuksesta poliittisessa päätöksenteossa. Paritén kannattajat
käyttivät puolestaan mixitéä paritén rinnalla (Agacinski, 1998, 188) tai näkivät paritén toimivan
keinona viedä eteenpäin mixitéä, tavoitetta, joka oli aiemmin epäonnistunut (Fraisse, 1996, 19;
Gaspard, 1996, 23; ks. myös laajemmin keskustelu mixitén ja paritén välisestä suhteesta, Projets
féministes, 1996, 11–29).
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Millainen ero, millainen tasa-arvo?

Parité-keskustelun aikana kamppailua käytiin alusta lähtien paitsi konkreettisesta lainsää-
dännöllisestä muutoksesta, myös sukupuolta ja sukupuolten tasa-arvoa koskevista tulkin-
noista.  Keskustelun käsitteistä lanseerasivat jo Françoise Garpard, Anne Le Gall ja Claude
Servan-Screiber puhumalla paritésta "täydellisenä tasa-arvona" (Gaspard et al., 1992, 129).
Keskustelun kiivauteen vaikutti égalité-käsitteen kiinnittyminen Ranskan poliittisen histori-
aan ja abstraktin universalismin ideaan kaikkien kansalaisten tasa-arvosta. Paritén ja éga-
litén väliseen suhteeseen tiivistyivätkin keskustelun kiivaimmat ristiriidat, kuten erään
paritén vastustajan kommentti "parité tue l’égalité" (parité tappaa tasa-arvon) osoittaa
(Sallenave, 1997, 65).

Paritén ja égalitén välinen suhde yhdistyi myös kysymykseen eri tavoista edistää naisten
asemaa. Paritén vastustajien mielestä parité-liike edusti sukupuolten eroa korostavaa ajat-
telua ja jatkoi ranskalaisessa naisliikkeessä merkittävällä tavalla vaikuttaneiden "differen-
tialistien" perintöä.99 Paritén kannattajat konstituoitiin vastakohdaksi "tasa-arvofeminis-
teille" ja "tasa-arvoaktiiveille", jotka ajoivat sukupuolten tasa-arvoa universalismin poh-
jalta. Keskustelijat – niin vastustajien kuin kannattajienkin puolella – vetosivat ranskalaisen
feminismin keskeisen hahmon Simone de Beauvoirin ajatteluun, mutta myös varhaisempiin
naisasian kannattajiin, kuten markiisi de Condorcet'hen tai François Poulain de la Barreen.
(Vastustajien argumentaatiosta tässä suhteessa, Roudinesco, 1999, 52–53; Sallenave, 1999,
33–34; Deforges, 1999, 50–51; ja kannattajien, Bachelot – Fraisse, 1999, 81; Gaspard et
al., 1992, 10.)

Keskustelua arvioitaessa ei ole niinkään hedelmällistä kysyä, mille puolelle ranskalaisen
naisasialiikkeen rajalinjaa paritén kannattajat tosiasiassa asettuivat. Tasa-arvo–ero -jaon
vahva läsnäolo keskustelussa vie pikemminkin pohtimaan sitä, mitä itse tällä jaolla tehtiin
ja miten sitä käyttivät paritén vastustajat mutta myös kannattajat. Keskustelun kannalta
merkittävää olivat myös osanottajien pyrkimykset määritellä ja vakiinnuttaa kysymyk-
senasettelut ja kontekstit, jossa keskustelua tulisi käydä. Vahvasti yksinkertaistaen voidaan
sanoa, että paritén vastustajat pyrkivät nostamaan tasa-arvo–sukupuoliero -jaon keskustelun
olennaiseksi ulottuvuudeksi, kun taas paritén kannattajat korostivat ylittävänsä tämän jaon
ja yrittivät suunnata keskustelua toisenlaisiin kysymyksenasetteluihin.

Paritén vastustajien kritiikki kohdistui erityisesti parité-liikkeen vaatimukseen naisten ja
miesten yhtäläisestä edustuksesta politiikassa ihmiskunnan "kaksijakoisuuden" pohjalta.100

Vastustajien mielestä parité merkitsisi biologisen sukupuolieron ottamista poliittisen edus-
tuksen perustaksi, ja sen nähtiin johtavan samalla sukupuolten välisen segregaation vah-
vistamiseen politiikassa. Parité nähtiin näin paluuna traditionaaliseen käsitykseen suku-

                                                     
99  Viittauksia ranskalaisen naisliikkeen menneisyyteen esiintyi keskustelussa runsaasti. Paritén
kannattajiin viitattiin "uusdifferentialisteina" (Sallenave, 1999, 31). Elisabeth Badinter puolestaan
teki pesäeroa menneisyyteen painottamalla irtautumistaan differentialistifeministien ajattelutavasta
(Badinter, 1999, 42).

100  Paritén kannattajat viittasivat usein naisiin "ihmiskunnan toisena puolikkaana".
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puolten luonnollisesta erosta ja komplementaarisesta rooleista. Tämän luonnollisen eron
sisällyttäminen lakiin oli ongelmallista ja vaarallista. (Badinter, 1996; Badinter, 1999;
Badinter – Pisier – Sallenave, 1999; 56–57; Pisier – Varikas, 1997, 142–143; Pisier, 1998,
146–151.)

Juuri differentialismin vuoksi paritén katsottiin olevan vaarallista myös naisten aseman
parantamiselle. Paritén arvostelijoiden, kuten Elisabeth Badinterin, Danielle Sallenaven
tai Evelyne Pisier'n mielestä paritén kannattajat astuivat vanhaan ansaan: he korostivat
sukupuolten välistä eroa, joka oli toiminut vuosisatojen ajan pohjana naisten syrjinnälle ja
naisten sulkemiselle ulos miehiseksi määritellyiltä toiminta-alueilta, kuten politiikasta.
Paritén kannattajat antoivat näin aseet niille, jotka kannattivat naisten ja miesten komple-
mentaarisia rooleja ja naisten "luonnollista" sopivuutta vain tiettyihin tehtäviin (Badinter
– Pisier – Sallenave, 1999, 56–57; Sallenave, 1999, 31–33.)

Miten sitten paritén kannattajat vastasivat tähän kritiikkiin? Sekä keskustelun aikana että
varsinkin myöhemmissä keskustelua koskevissa analyyseissa on korostettu, että paritén
kannattajat jakautuivat erilaisiin ryhmiin erityisesti suhtautumisessaan kysymykseen suku-
puolierosta (Lipietz, 1994; Allwood-Wadia, 2000, 218–221). Paritén kannattajien välillä
löytyy eroja, mutta myös usein yhdeltä ja samalta paritén puolustajalta voidaan löytää
moninaista ja ristiriitaistakin argumentaatiota paritén puolesta. Lisäksi paritén kannattajien
argumentit muuttuivat ja moninaistuivat keskustelun aikana, osaksi ankaran kritiikin vuok-
si. Tärkeää onkin kiinnittää huomiota myös siihen, miten parité-liikettä kohtaan suunnattu
kritiikki vaikutti paritéa puolustavaan argumentaatioon ja minkälaiset näkökulmat ja kysy-
myksenasettelut vakiintuivat vahvimmin keskustelun aikana.

Parité-liikkeen edustajat korostivat paritén asettavan kyseenalaiseksi vanhat rintamalinjat
ja jaottelut. Heidän mukaansa paritén käsite irtautui ranskalaista naisliikettäkin jakaneesta
vastakkainasettelusta tasa-arvon ja sukupuolieron välillä (Gaspard, 1994, 41–42; Bachelot
– Fraisse, 1999). Parité oli vastaus sukupuolten samanlaisuutta ja erilaisuutta koskevaan
dilemmaan tai ainakin väline käsitellä samanlaisuuden ja eron välistä jännitettä (ks. Sineau,
1997). 

Vastauksissaan differentialismi- ja essentialismi-syytöksiin paritén kannattajat käyttivät
moninaisia strategioita. Jo Françoise Gaspard, Claude Servan-Screiber ja Anne Le Gall
kielsivät, että parité perustuu essentialistiseen käsitykseen sukupuolierosta ja korostivat
eron rakentumista historiallisten, yhteiskunnallisten ja poliittisten prosessien myötä (Gas-
pard et al., 1992). Kyse oli universalismin tekemisestä todeksi ja naisten oikeudesta edustaa
miesten lailla ihmiskuntaa ja ranskalaista kansakuntaa. Tämän lisäksi monet paritén puo-
lustajista painottivat, että paritéssa keskeistä oli naisten syrjinnän vastainen taistelu: suku-
puolten ero täytyi ottaa huomioon naisten poliittisen edustuksen lisäämisessä, koska tuo ero
oli toiminut tekosyynä naisten ulossulkemiselle politiikasta. Samalla tavoin miesten "luon-
noton" yliedustus politiikassa voitiin lopettaa aktiivisilla poliittisilla toimilla (Viennot,
1994, 85; Gaspard, 1994, 31, 41–42; Iacub, 1998, 35–37). Päähuomio oli näin sukupuolten
tasa-arvon tuottamisessa poliittisilla toimenpiteillä, ei vain muodollisessa tasa-arvossa.
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Françoise Gaspard ja Eliane Viennot veivät argumentaatiota vielä astetta pitemmälle suku-
puolineutraaliuden suuntaan korostaessaan eron merkityksen häviämistä tulevaisuudessa.
Todellisen universalismin saavuttamiseksi tarvittiin kuitenkin alussa eron nostamista esiin:
kun sukupuolten väliset erot, ja erityisesti sukupuolten välinen eriarvoisuus, tunnustettiin
lain kautta, ajan myötä eron merkitys pienenisi ja mahdollisesti häviäisi. (Iacub, 1998, 39;
Viennot, 1994, 85–86.)

Osa paritén kannattajista pyrki myös eksplisiittisesti siirtämään kysymyksenasettelua pois
sukupuolierosta korostamalla paritéa ensisijaisesti oikeudenmukaisuuskysymyksenä. Yhtei-
sessä kirjassaan filosofi Geneviève Fraisse101 ja RPR:n kansanedustaja Roselyne Bachelot
korostivat, että paritéa ei tarvinnut perustella naisten erityisillä intresseillä tai arvoilla, vaan
oikeudenmukaisuuden edistämisellä. Vaikka naisten ja miesten välillä oli myös eroja,
keskeistä oli tasa-arvon tuottaminen ja epäoikeudenmukaisuuden korjaaminen. (Bachelot
– Fraisse, 1999, 79–83.)

Paritéa kannattavaa argumentaatiota leimasivat kuitenkin alusta lähtien tasapainottelu ja
jännitteet erilaisten argumentaatiotapojen välillä. Pyrkimys sisällyttää naiset osaksi univer-
salismia yhdistyi osalla paritén kannattajista naisten erityisyyden painottamiseen poliittisina
toimijoina. Tällaisessa puheessa nostettiin esiin naisten erityiset kokemukset, arvot ja toi-
mintatavat, joita naiset toivat mukanaan politiikkaan (ks. esim. Halimi, 1995, 81).

Erityisesti vuonna 1998 ilmestynyt Sylviane Agacinskin kirja Politique des Sexes vahvisti
argumentaatiota, jonka mukaan paritén perustana oli komplementaarisuuteen perustuva
näkemys sukupuolierosta (Agacinski, 1998; ks. Scott, 2004, 45).  Agacinskin ajattelussa
sukupuoliero oli kaikkia kulttuureja määrittelevä piirre – joka kulttuurista toiseen sai eri
muotoja –, ja se pohjautui naisen ja miehen biologiseen eroon ja lisääntymistehtävään
(Agancinski, 1998, 20, 31–32). Agacinski nosti näin keskiöön naisen ja miehen muodos-
taman parin ihmiskunnan perustana. Erityisesti tällaiseen argumentaatioon paritén arvoste-
lijat tarttuivat, ja samalla Agacinski hahmotettiin koko parité-liikkeen edustajana ja parité-
ajattelun muotoilijana (ks. Scott, 2004, 48). Agacinskin saama julkisuus häivytti kuitenkin
näkyvistä sukupuolta koskevat moninaiset tulkinnat sekä erilaiset lähestymissuunnat uni-
versalismiin myös paritén kannattajien piirissä.

Ankara kritiikki paritén käsitettä kohtaan vei paritén kannattajat etsimään keinoja irtautua
tasa-arvoa ja sukupuolieroa koskevasta periaatteellisesta keskustelusta ja samalla hahmot-
telemaan hyväksyttävämpää ratkaisua paritén ja tasavaltalaisen égalitén väliseen suhtee-
seen. Keskustelun alkuvaiheessa parité esiteltiin usein uutena periaatteena, uudenlaisena
tasa-arvona, joka mullistaisi ranskalaisen poliittisen järjestelmän (Gaspard et al., 1992, 9).
Kuitenkin mm. yllä mainitut Bachelot ja Fraisse korostivat, että heille parité ei ollut demo-
kraattista järjestelmää koskeva uusi periaate, vaan vain väline todellisen tasa-arvon, éga-
litén toteuttamisessa. (Bachelot – Fraisse, 1999, 177–179; ks. myös Halimi, 1995, 79).
Oman näkökulmansa muuttumista – ja samalla pyrkimystä välttää essentialismi – painotti
                                                     
101  Fraisse koordinoi Jospinin hallituksessa ministeriöiden välistä tasa-arvotyötä marraskuusta
1997 marraskuuhun 1998. Vuonna 1999 hän pääsi Europarlamenttiin Ranskan kommunistipuolueen
listalta.
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myös Françoise Gaspard, joka 1990-luvun lopulle tultaessa piti paritéa pikemminkin stra-
tegiana kuin periaatteena. (Iacub, 1998, 35). Parité oli keino päästä eroon kestämättömästä
tilanteesta eli naisten vähäisestä edustuksesta poliittisissa elimissä ja nostaa esiin naisten
ja miesten välistä eriarvoisuutta. Samalla paritén avulla käynnistettiin prosessi, joka edis-
täisi sukupuolten tasa-arvoa myös laajemmin ranskalaisessa yhteiskunnassa. (Bachelot –
Fraisse, 1999, 177–179.) Tällainen argumentaatio löysi tiensä myös vuosituhannen vaih-
teessa käytyihin parlamenttikeskusteluihin.

Parité  ja republikanismin tasa-arvo

Paritén ja égalitén välisen suhteen määrittelyllä ja käsitteiden hierarkisoinnilla otettiin
kantaa myös keskustelun toiseen keskeiseen ulottuvuuteen, sukupuolten tasa-arvon ja
ranskalaisen republikanismin väliseen suhteeseen. Kysymystä sukupuolierosta ei ranska-
laiskeskustelussa käsiteltykään niinkään abstraktina ongelmana sukupuolten erilaisuudesta
tai samanlaisuudesta, vaan keskiössä oli sukupuolieron merkitys ranskalaiseksi määritellys-
sä poliittisessa perinteessä ja poliittisessa järjestelmässä. Tässä kontekstissa paritén vastus-
tajat asettivat vastakkain sukupuolten eroa korostavan differentialismin ja ranskalaisen
republikanismin universalismin, jota määritteli keskeisesti abstraktien poliittisten subjektien
tasa-arvo.

Paritén vastustajien mielestä parité ei näin horjuttanut vain sukupuolten välisiä suhteita
Ranskassa, vaan muutti myös keskeisiä ranskalaisen poliittisen järjestelmän peruspilareita.
Erityisesti se asetti kyseenalaiseksi järjestelmän, joka perustui tasavertaisten yksilöiden
oikeuksiin riippumatta yksilöiden yhteiskuntaluokasta, sukupuolesta, uskonnosta jne..
Vaikka sukupuolten välillä olikin eroja, naisten ja miesten välinen ero ei voinut toimia
poliittisen edustuksen ja toimijuuden perustana (Badinter, 1999, 35–36, Badinter, 1999,
41). Juuri kaikkien yksilöiden tasa-arvo lain edessä – sukupuolesta riippumatta – oli vienyt
sukupuolten tasa-arvoa Ranskassa parhaiten eteenpäin (Badinter, 1999, 41; Roudinesco,
1999, 53). 

Jo yllä mainittu perustuslakineuvoston päätös vuonna 1982 kertoo siitä vahvasta kehykses-
tä, johon keskustelu politiikan tasa-arvosta Ranskassa asetettiin – ja jota neuvoston tulkinta
edelleen voimisti: sukupuolten tasa-arvosta keskusteltaessa asetettiin vastakkain ranskalai-
sen poliittisen järjestelmän keskeinen universalismin periaate ja positiiviset erityistoimet,
kuten kiintiöt. Samalla sukupuolen edistämistoimenpiteiden tulkittiin uhkaavan ranskalai-
sen demokratian peruslähtökohtia ja kansakunnan yhtenäisyyttä.

Myös 1990-luvulla vastustajien arvostelun toinen keskeinen ulottuvuus kohdistui kysymyk-
seen poliittisesta edustuksesta ja kansakunnan yhtenäisyydestä. Ensiksikin paritéa kritisoi-
tiin siitä, että ajatus parlamentista koko kansakunnan edustajana korvattiin edustukselli-
suutta korostavalla näkökulmalla eli pyrkimyksellä saada vaalella valitut elimet heijasta-
maan väestön moninaisuutta. Paritén myötä äänestäjän vapautta äänestää ketä tahansa
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rajoitettiin, ja olennaiseksi päämääräksi nousi edustavan otoksen valitseminen Ranskan
väestöstä poliittiseen päätöksentekoon (Dhavernas, 1995, 113).102

Näkemyserot edustuksellisesta politiikasta liittyivät myös kysymykseen poliittisen edustuk-
sen luonteesta ja jakamattomuudesta. Paritén vastustajat kritisoivat paritén vievän poliitti-
sen edustuksen kahtiajakautumiseen, jonka myötä naiset edustaisivat naisia ja miehet mies-
puolisia ranskalaisia (Sallenave, 1997, 65; Pisier, 1998, 149–151). Paritén kannattajat
kielsivät tämän ja korostivat, että ihmiskunnan jakautuminen naisiin ja miehiin ei tarkoitta-
nut politiikan ja edustuksen jakautumista sukupuolen mukaan, vaan juuri tasavertaisen
poliittisen osallistumisen takaamista molemmille sukupuolille (Gaspard et al., 1992, 163–
164; Agacinski, 1998, 192–193, 196–197). Parité oli keino tehdä poliittinen päätöksenteko
aidosti edustavaksi, jolloin naiset ja miehet yhdessä edustivat kansakuntaa kokonaisuudes-
saan (Agacinski, 1998, 196–199; Gaspard, 1994, 42).

Keskustelu universalismista liittyi näin keskeisesti kysymykseen ranskalaisuudesta, rans-
kalaisen kansakunnan yhtenäisyydestä ja poliittisen järjestelmän perusteista. Parité-
periaatteen soveltaminen vei arvostelijoiden mukaan kommunitarismiin, ranskalaisen kan-
sakunnan hajoamiseen omia etujaan ajaviin ryhmiin. Paritén myötä "Pandoran lipas"
avautui, ja myös muut ryhmät, kuten etniset ja uskonnolliset vähemmistöt alkoivat vaatia
omaa poliittista edustusta (Julliard, 1995, 1999; Badinter, 1996; Amson, 1997; Slama,
1997; Sallenave, 1997). Jyrkimmät vastustajat yhdistivät paritén "epädemokraattisuuteen"
(Sallenave, 1997), "vastavallankumoukseen" (Badinter, 1996), jopa "totalitarismiin" (Sla-
ma, 1998) ja "diktatuuriin" (Lévy, 1999, 65).

Paritéa vastustava argumentaatio olikin tehokasta, koska se liitti sukupuolten tasa-arvon
kansallista itsemäärittelyä koskeviin kysymyksiin. Samalla paritésta rakennettiin koko
ranskalaista kansakuntaa ja poliittista järjestelmää uhkaava vaara. Ranskalaisuuden ja
toisaalta Ranskaa uhkaavien vaarojen kuvailussa paritén vastustajat käyttivät hyväkseen
erityisesti antiamerikkalaisuuteen perustuvaa argumentointia: parité edusti heille amerik-
kalaista, ryhmäedustukseen perustuvaa demokratian mallia, joka nähtiin negatiivisena
vastakohtana ranskalaiselle demokraattiselle järjestelmälle. Parité rinnastettiin kiintiöihin
ja positiiviseen syrjintään, joiden haitalliset seuraukset olivat kriitikoiden mielestä jo näky-
vissä Yhdysvalloissa.  (Badinter, 1996; Sallenave, 1997; ks. myös antiamerikkalaisesta ar-
gumentaatiosta parité-keskustelussa, Ezekiel, 2002; Mathy, 2003, Scott, 1997.)

Kiintiöt olivatkin keskeinen käsite ja argumentaation väline paritésta käydyssä keskustelus-
sa (ks. mm. Badinter, 1996; Julliard, 1999; Amson, 1997; Sicart, 1997). Paritén vastustajat
liittivät kiintiöihin paljon kielteisiä kielikuvia103 ja pitivät niitä häpeällisinä erityisesti nai-

                                                     
102  Dhavernas kuvasi tätä siirtymää viittaamalla "politiikan korvaamiseen sosiologialla" (1995,
113).

103  Kiintiöiden negatiivista sävyä ranskalaiskeskustelussa kuvaa hyvin Nouvel Observateurin
Jacques Julliardin kolumnin otsikko: "Naiset eivät ole maitotuotteita". Julliardin mukaan paritéa
vastustavat naiset eivät halua tulla kohdelluksi maitotuotteina, joihin sovelletaan (tuotanto)kiintiöitä
(Julliard, 1999).
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sille: heidän mielestään naiset pystyivät ajamaan oikeuksiaan politiikassa myös ilman kiin-
tiöitä (Badinter, 1996; de Ton, 1999, 62). Kuten suomalaisessakin keskustelussa, kiintiöt
nähtiin myös vastakohtana ansioihin perustuvalle etenemiselle politiikassa, mutta samalla
kysymys ansioista ja pätevyydestä liitettiin ensisijaisesti naisiin.

On kuitenkin huomattava, että myös paritén kannattajat käyttivät kiintiöiden vastustusta
argumentaationsa osana, mutta toisin kuin vastapuoli, he korostivat paritén ja kiintiöiden
välistä eroa. Paritén edistämisessä ei ollut heidän mielestään kyse vähemmistön oikeuksien
turvaamisesta kiintiöillä tai vain naisten intressien ajamisesta, vaan ihmiskunnan jakautu-
misesta kahtia ja tasapuolisesta edustuksesta tämän jaon perusteella (Gaspard et al., 1992,
164–166; Bachelot – Fraisse, 1999, 186–190). Naiset eivät olleet yksi yhteiskunnan katego-
ria tai ryhmä, vaan puolet ihmiskuntaa, yksi ihmisenä olemisen tapa. He olivat edustettuina
kaikissa yhteiskunnallisissa kategorioissa, kuten eri yhteiskuntaluokissa ja etnisissä ryhmis-
sä. (Gaspard et al., 1992, 166; Gaspard, 1994, 33; Viennot, 1994, 77; Kriegel, 1998, 141.)

Onkin huomattava, että suurin osa paritén puolustajista korosti toimivansa universalismin
sisällä. Sitä vastoin heidän kritiikkinsä kohdistui abstraktiin universalismiin, joka käytän-
nössä oli vallankumouksesta lähtien koskenut vain miehiä. Koska naiset oli suljettu ulos
juuri naiseutensa tähden, heidät oli myös otettava mukaan poliittiseen järjestelmään naisina
(Gaspard, 1994, 41). Universalismi täytyi määritellä uudelleen sukupuolittamalla sen pe-
rusyksikkö, yksilö. Näin universalismi oli mahdollista tehdä todelliseksi (Viennot, 1994,
77, 85–86).104

On myös huomattava, että tasa-arvosta käydyssä keskustelussa paritéa koskevat periaat-
teelliset aspektit ja näkemykset käytännön toteutuksesta olivat kiinteässä yhteydessä toisiin-
sa. Se, minkälaiset keinot nähtiin mahdollisena tasa-arvon edistämisessä, kiinnittyi laajem-
piin kysymyksiin ranskalaisen poliittisen järjestelmän toiminnasta ja toimintaa ohjaavista
periaatteista. Niinpä kun esimerkiksi monet paritén vastustajista kritisoivat vaalilakia, joka
puuttuisi vaalien ehdokasasetteluun nais- ja miesehdokkaiden määrien osalta, kritiikin
kohteena oli konkreettinen puuttuminen äänestäjien vapauteen valita oma ehdokkaansa
(Vedel, 1999). Samalla kuitenkin vastustajat nostivat esiin juuri vapauden arvona ja rans-
kalaisen demokraattisen järjestelmän yhtenä keskeisenä peruspilarina. Ne, joiden mielestä
parité johti kansakunnan jakautumiseen intressiryhmiin, vastustivat paritén sisällyttämistä
perustuslain kolmanteen pykälään, jossa puhuttiin kansan itsemääräämisoikeudesta (Ba-
dinter R., 1999, 36–38). Sitä vastoin sukupuolten tasa-arvoa tuli edistää puolueiden sisällä
ja erityisesti puolueiden ehdokasasettelussa. Tämä tarkoitti käytännössä mm. puolueiden
kannustamista tai pakottamista naisehdokkaiden lisäämiseen.

                                                     
104  Filosofi Françoise Collin, joka osallistui aktiivisesti parité-keskusteluun, on korostanut paritén
ja universalismin välistä kytköstä. Parité-näkökulman mukaan naisten, jotka on pidetty politiikan
ulkopuolella naiseutensa tähden, täytyy juuri naisina vaatia pääsyä poliittiseen päätöksentekoon.
Parité vie näin paradoksaaliselta näyttävään lopputulokseen: koska universalismi käytännössä on
pitänyt yllä päätöksenteon sukupuolittuneisuutta, parité sitä vastoin pyrkii poistamaan päätöksente-
on sukupuolittuneisuuden sillä, että universalismi todella laajennetaan koskemaan naisia. Näin
parité on todellista universalismia (Collin, 1996, 103; ks. myös Iacub, 1998, 41).
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Parité , naisliike ja tasa-arvon edistämisen strategiat

Kuten edellä on todettu, keskustelua paritésta käytiin moninaisilla areenoilla ja moninaisten
keskustelijoiden voimin. Vaikka argumentit liikkuivat keskustelukontekstista toiseen,
rajautui osa parité-keskustelun ulottuvuuksista vain tietyille areenoille (ks. keskustelu-
areenojen eroista, Lépinard, 2004, 73–75).105 Varsinkin tieteellisissä, akateemisen feminis-
min ja naistutkimuksen, julkaisuissa käytiin keskustelua paritén suhteesta ranskalaiseen
naisliikkeeseen, sen perintöön ja erilaisiin feminismin määritelmiin.106 Tällaisessa konteks-
tissa paritéa arvostelivat myös monet vasemmistolaisesti suuntautuneet naistutkijat ja
ranskalaisen naisliikkeen edustajat. Kritiikin esittäjät olivat samaa mieltä paritén kannatta-
jien kanssa ranskalaisen demokratian kriisistä, mutta toimet kriisin lievittämiseksi olivat
heidän mielestään vietävä pitemmälle. Ranskalainen poliittinen järjestelmä tarvitsi perin-
pohjaisia muutoksia, mutta toisin menetelmin kuin mitä paritén kannattajat ehdottivat.

Näiden feministikriitikoiden mielestä paritén yksi keskeinen ongelma oli naisten – ja myös
miesten – näkeminen yhtenäisenä ryhmänä (Hirata et al., 1999, 12–13). Tässä suhteessa
parité ei kyseenalaistanut ranskalaista republikanistista järjestelmää: se oli vain moninaiset
erot kieltävän republikanismin kääntöpuoli, joka tuomitsi naiset muuttumattomaan suku-
puolieroon ja komplementaarisuuteen suhteessa miehiin (Pisier – Varikas, 1997, 142–143).
Ranskalaisen demokratian uudistamiseksi olisi pitänyt ottaa huomioon naisten identiteettien
moninaisuus ja muuttuvuus sekä naisten erilaiset intressit, jotka perustuivat eroihin mm.
naisten sosiaalisessa asemassa (Varikas, 1995b, 90–91).

Näkemys poliittisen edustuksen jakautumisesta sukupuolen mukaan ei kriitikoiden mielestä
antanut myöskään välineitä tarkastella sukupuolten välisiä valtasuhteita ja niiden vaikutusta
eriarvoisuuden syntymiseen ranskalaisessa politiikassa ja yhteiskunnassa. Paritéa vastusta-
vat naistutkijat korostivat, että vain naisten edustusta lisäämällä ei ratkaistu demokraattisen
järjestelmän ongelmia ja uudistettu politiikan käytäntöjä, vaan edistettiin lähinnä joidenkin
eliittiin kuuluvien naisten pääsyä poliittisen päätöksenteon areenoille. Parité-liikkeen kes-
kittyminen politiikan tasa-arvon edistämiseen ei ratkaissut laajempia, sukupuolten väliseen
taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen liittyviä kysymyksiä ja se jätti huo-
miotta tavallisten naisten ongelmat, kuten työttömyyden ja väkivallan. (Le Dœuff, 1995,
15–17; Riot-Sarcey, 1999, 103; Trat, 1993; 12; 1995, 135–137.)

                                                     
105  Näen keskusteluareenojen erot erityisesti tiettyjen kysymysten painottumisena joillekin aree-
noille. En tee kuitenkaan Lépinardin tavoin jaottelua teoreettisen, feminismiä ja naisliikettä koske-
vien keskustelujen ja poliittisesti orientoituneiden keskustelujen välillä, koska mielestäni myös
keskustelu feminismistä oli kiinteässä yhteydessä strategioihin ja keinoihin poliittisen muutoksen
aikaansaamiseksi.

106  On huomattava, että myöskään paritéa vastustavat tutkijat ja naisaktivistit eivät olleet yhtenäi-
nen ryhmä. Monien 1970-luvun MLF-naisliikkeeseen osallistuneiden aktivistien mielestä esimer-
kiksi Elisabeth Badinter ei määrittynyt feministiksi, koska hänellä ei ollut kyseistä naisliiketaustaa.
Näin keskustelu liittyi kiinteästi itse feminismiä koskeviin rajanvetoihin (ks. Lépinard, 2004, 119).
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Sen lisäksi, että parité-liikettä kritisoitiin naisten välisten erojen unohtamisesta, arvostelu
kohdistui sen keskittymiseen pelkästään sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Tällainen näke-
mys tasa-arvosta oli arvostelijoiden mielestä rajoittunut, koska se kiinnitti huomiota vain
naisten ja miesten väliseen jakoon ja epäsuhtaan poliittisessa päätöksenteossa. Demokraat-
tisen järjestelmän uudistamiseksi oli edistettävä, ei vain naisten, vaan kaikkien sorrettujen
ryhmien poliittista edustusta ja tehokkaita toimia sosiaalisen syrjäytymisen vähentämiseksi
(Trat, 1996, 14–15). Paritén tilalle ehdotettiinkin käsitettä mixité, mikä merkitsi tässä
yhteydessä yhteiskunnallisten valtasuhteiden muutosta ja tasavallan jatkuvaa uudistamista
monenlaisten erojen huomioonottamisen pohjalta. Samalla erot ja identiteetit tuli nähdä
muuttuvina. (Badinter – Pisier – Sallenave, 1999; 56–57; Hirata et al., 1999, 14; Pisier –
Varikas, 1997, 140–142.) 

Aluksi paritén kannattajat vastasivat tähän kritiikkiin korostamalla naisten syrjinnän erityi-
syyttä, koska naiset olivat kaikkialla, muodostaen niin puolet eri yhteiskuntaluokista, etni-
sistä ryhmistä kuin uskontokunnistakin. Keskustelun myötä he kuitenkin vetosivat yhä
useammin myös käytännöllisiin ja strategisiin perusteluihin. Parité ei muuttanut hetkessä
kaikkea, mutta se pani liikkeelle prosessin, joka edisti naisten asemaa myös laajemmin
ranskalaisessa yhteiskunnassa (Bachelot – Fraisse, 1997, 85–86; Gaspard, 1996, 28). Sa-
moin oli tärkeää nähdä paritén rajoitukset: kyse ei ollut yleisen tasa-arvon ajamisesta vaan
naisten ja miesten välisen tasa-arvon toteuttamisesta. Parité ei voinut korvata toimintaa
yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta vastaan, mutta se ei myöskään ollut ristiriidassa
tämän laajemman tasa-arvotaistelun kanssa. (Gaspard, 1996, 24; Viennot, 1996, 19–20,
184.)

Myös 1970-luvulla ranskalaisessa naisliikkeessä käydyt keskustelut tasa-arvosta ja naisten
vapautumisesta vaikuttivat parikymmentä vuotta myöhemmin parité-keskustelun kysymyk-
senasetteluihin ja rajalinjoihin (ks. Picq, 1997, 2002). 1990-luvun keskustelussa olivat
läsnä naisliikettä jakaneet erilaiset näkemykset parhaimmista strategioista ja keinoista
naisten aseman edistämiseksi. Yksi merkittävä puhujia jakanut kysymys oli myös vuositu-
hannen vaihteessa naisliikkeen suhde parlamentaariseen politiikkaan tasa-arvon edistämisen
areenana: minkälaisia muutoksia tätä kautta oli mahdollista saada aikaan, ja miten suku-
puolten tasa-arvo politiikassa edisti demokratian toteutumista ruohonjuuritasolla?

Parité-liikkeen kannattajat näkivät paritén ranskalaisen naisliikkeen uutena vaiheena, jolle
oli olennaista naisten välinen yhteistyö yli puoluerajojen ja halu vaikuttaa yhteiskunnan
muuttumiseen myös lainsäädännön ja poliittisen päätöksenteon kautta (Gaspard, 1994, 29–
30; Viennot, 1994, 65–71; Viennot, 1996, 84, 86–88). Naisten mobilisoituminen paritén
taakse antoi myös uuden piristysruiskeen ranskalaiselle naisliikkeelle (Viennot, 1994).
Paritéa kritisoiville naisaktivisteille kyse oli puolestaan hankkeesta, jonka takana ei ollut
laajaa ja yhteiskunnallista merkittävää naisten mobilisaatiota (Duroux, 1996, 84–85; Hirata
et al., 1999; Trat, 1993).

Keskustelussa paritésta otettiin kantaa myös ranskalaisen naisliikkeen ja vasemmiston
väliseen suhteeseen, joka on perinteisesti ollut Ranskassa tiivis, mutta myös ongelmallinen.
Puoluerajat ylittävän parité-liikkeen menestys herätti kysymyksen siitä, kuinka keskeinen
rooli vasemmistolla oli ja tulisi olla tasa-arvon edistämisessä ja minkälaisia liittoutumia
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tasa-arvon edistämisessä tulisi käyttää. Kyse ei ollut niinkään toisiaan poissulkevista näke-
myksistä vaan painotuseroista: oliko keskiössä yli puoluerajojen ulottuva naisten keskinäi-
nen solidaarisuus vai korostettiinko pikemminkin naisten välisiä poliittisia eroja ja vaihtu-
via alliansseja erilaisten ryhmien välillä. (Ks. Viennot, 1994, 66–74; Tratt, 1995, 136–138;
Varikas, 1995b; Le Dœuff, 1995.)

3.4 Johtopäätökset

Sekä Ranskan parité- että Suomen kiintiösäännösten hyväksymisen päättyneet prosessit on
mahdollista nähdä esimerkkeinä siitä, miten tehokas lobbaus ja naisten yhteistyö ja ver-
kostoituminen johtivat vastustuksesta huolimatta menestyksekkääseen lopputulokseen
molemmissa maissa. Keskittyminen vain tasa-arvolainsäädäntöä ajaneisiin toimijoihin ei
kuitenkaan kerro siitä monitasoisten vaikutussuhteiden verkosta, jossa politiikan tasa-arvoa
koskeva poliittinen ongelma muotoutui viime vuosituhannen lopun Ranskassa ja Suomessa
ja jossa toimijat pyrkivät viemään konkreettisia poliittisia aloitteita eteenpäin ja vakiinnut-
tamaan tiettyjä määrittelyjä sukupuolten tasa-arvosta.

Huomioon kiinnittäminen niin Ranskan ja Suomen 1980- ja 1990-lukujen poliittisiin kon-
teksteihin ja prosesseissa vaikuttaneisiin toimijoihin kuin tasa-arvon ongelman kehystämi-
sen tapoihin on yksi tapa avata tätä verkkoa. Kaikkien kolmen ulottuvuuden kohdalla kyse
on sekä mahdollisuuksien että rajojen tarkastelusta: miten esim. Ranskan ja Suomen poliit-
tisen järjestelmän erityispiirteet vaikeuttivat tai edistivät parité- ja kiintiökysymyksen esiin
nostamista 1980–90-luvun vaihteessa? Mitä ongelmia ja uusia mahdollisuuksia voidaan
nähdä niissä yhteistyön ja organisoitumisen tavoissa, joita tasa-arvolainsäädäntöä ajavassa
toiminnassa esiintyi? Entä miten parité- ja kiintiökeskustelussa merkittävästi vaikuttaneita
diskursseja voidaan tarkastella sekä toimijoiden käyttäminä poliittisten vaatimusten legiti-
mointitapoina että kehyksinä, jotka asettivat rajoja sukupuolten tasa-arvoa koskeville uu-
distuksille ja hiljensivät vaihtoehtoisia "tasa-arvon kuvittelemisen" tapoja? Viimeisen kysy-
myksen voi esittää myös pohdittaessa lakiesitysten parlamenttikäsittelyjen ja niitä edeltä-
neiden parité- ja kiintiökeskustelujen välistä suhdetta: mitä legitimoinnin tapoja aiemmat
keskustelut tarjosivat sekä lakiesityksiä puolustaville että vastustaville kansanedustajille,
mutta toisaalta miten nämä keskustelut myös rajasivat kysymyksenasetteluillaan kansan-
edustajien toiminta- ja puhetilaa?

3.4.1 Mahdollisuuksien areenat

Ranskan ja Suomen tasa-arvokeskusteluja 1980–90-luvulla yhdistää niiden asettuminen
laajempaan kansainväliseen murroskauteen, jossa sukupuolten tasa-arvoa ei nähty enää vain
muodollisen yhdenvertaisuuden takaamisena ja syrjimättömyyden periaatteena, vaan myös
aktiivisena syrjinnän vastaisena toimintana sekä tasa-arvon ja naisten aseman edistämisenä.
Lisäksi huomiota kiinnitettiin kokonaisten ihmisryhmien asemaan, näiden ryhmien kohtaa-
maan syrjintään ja aliedustukseen mm. poliittisessa päätöksenteossa. (Nousiainen – Pylk-
känen, 2001, 223, 237–239; Pentikäinen, 2002, 82–83.) Tasa-arvoisten mahdollisuuksien
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(equality of opportunities) takaamisen sijasta siirryttiin puhumaan lopputulosten tasa-
arvosta (equality of results), jolloin keskiössä oli naisten kohtaama sekä välitön että välilli-
nen syrjintä (Dahlerup, 1998, 95). Tämän näkökulman nostivat esiin paitsi YK:n naisten
vuosikymmen maailmanlaajuiset kokoukset107, myös vuonna 1979 hyväksytty YK:n naisten
kaikkinaisen syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (CEDAW).

Tällaisten syrjinnän ja tasa-arvon käsitettä koskevien muutosten kontekstissa kysymys
naisten osallistumisesta poliittiseen päätöksentekoon nostettiin esiin myös eurooppalaisella
tasolla 1980–90-luvun vaihteessa. Euroopan neuvostossa tasa-arvokysymykset olivat 80-
luvun puolivälistä lähtien osa järjestön keskeistä tavoitetta "todellisen demokratian" (ge-
nuine democracy/démocratie véritable) saavuttamiseksi. Myös Euroopan yhteisön tasa-
arvosäätelyssä syrjinnän käsite oli laajentumassa välittömästä välilliseen syrjintään, minkä
lisäksi ovia avattiin positiivisten erityistoimien käytölle (Lépinard, 2004, 42–43; Nousiai-
nen – Pylkkänen, 2001, 252–254). Tämän lisäksi yhteisön tasa-arvotyö laajeni myös mui-
hin kuin työelämän kysymyksiin juuri vuosikymmenen vaihteessa, ja naisten asema poliitti-
sessa päätöksenteossa määriteltiin yhdeksi keskeiseksi painopistealueeksi Euroopan yhtei-
sön kolmannessa tasa-arvo-ohjelmassa (1990–95).

Kansainvälisen tasa-arvopolitiikan paradigmamuutokset ja lisääntyvä yhteistyö avasivat
näin uutta tilaa kansallisen tason keskusteluille positiivisista erityistoimista poliittisessa
päätöksenteossa. Suomen ja Ranskan tasa-arvokeskustelujen vertailu kansainvälisen tasa-
arvopolitiikan murroksessa kertoo kuitenkin mielenkiintoisella tavalla siitä, että kyse ei ole
vain suoraviivaisesta kansainvälisen tasa-arvopolitiikan antamasta taustatuesta kansallisille
pyrkimyksille tasa-arvolainsäädännön puolesta. On tärkeää kysyä, miten ja missä määrin
ylikansallisen tasa-arvopolitiikan näkökulmia ja konkreettisia välineitä oli mahdollista
hyödyntää eri maiden tasa-arvopolitiikassa. Suomessa ja Ranskassa kansainvälisen tasa-
arvopolitiikan argumentit ja välineet olivat käytössä osin eri tavoin, mihin vaikuttivat tasa-
arvokeskustelujen kansalliset erityispiirteet ja rajaukset.

Vaikka molemmat maat allekirjoittivat CEDAW-sopimuksen 1980-luvulla – Suomi vuonna
1986 ja Ranska vuonna 1983 – eivät CEDAW-sopimuksen syrjinnän vastaiset ja positiivi-
sia erityistoimia koskevat painotukset saavuttaneet koskaan merkittävää roolia Ranskan
parité-keskustelussa. Jo vuoden 1982 perustuslakineuvoston päätös asetti tasa-arvo-
keskustelun ranskalaisen tasavaltalaisen universalismin kehykseen, minkä vuoksi suku-
puolten tasa-arvon käsitteellistäminen CEDAW:in ja positiivisten erityistoimien kehyksessä
ei olisi ollut erityisen helppoa tai tehokastakaan (Bereni – Lépinard, 2004, 9, 12–13). Pe-
rustuslakineuvoston päätös kertoo laajemmin Ranskan lainsäädännössä vahvasti vaikutta-
vista yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteista, jotka perustuvat kansalaisten
muodolliseen tasa-arvoon lain edessä ja kaikenlaisen yhteiskunnallisiin kategorioihin pe-

                                                     
107  Kokousten sarjan aloitti Meksikossa vuonna 1975 pidetty kansainvälisen naisten vuoden kon-
ferenssi, jossa vuodet 1976–1985 julistettiin YK:n naisten vuosikymmeneksi. Seuraavat kokoukset
pidettiin Kööpenhaminassa 1980, Nairobissa 1985 ja Pekingissä 1995. Pekingin konferenssin
toimintaohjelma sisältää ehdotuksia tasa-arvon edistämistoimenpiteiksi 12 eri alueella, joista yksi
on naiset vallankäytössä ja päätöksenteossa (Sosiaali- ja terveysministeriön selonteko...., 1987, 3–6;
Pekingin julistus ja toimintaohjelma, http://global.finland.fi/julkaisut/taustat/peking/)
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rustuvan syrjinnän, mutta myös positiivisen erityiskohtelun kieltämiseen. Samalla ranska-
laisessa lainsäädännössä välillisen syrjinnän näkökulma, jonka kautta olisi mahdollista
tarkastella myös ryhmiä epäsuorasti syrjiviä rakenteita ja käytäntöjä, on ollut vähäisessä
roolissa (Lépinard, 2004, 41–43; Saguy, 2000, 73).108

Suomessa puolestaan CEDAW-sopimuksen ratifiointi toimi jo 1980-luvun alussa uuden
syrjinnän kieltävän lainsäädännön ja tasa-arvolain säätämisen kehyksenä. Tanen ja muiden
tasa-arvotoimijoiden painostuksesta CEDAW-sopimuksen ratifiointia edelsi sopimuksen
ehtojen yksityiskohtainen tarkastelu ja lainsäädännön muuttaminen tältä pohjalta (Räsänen,
2002, 108–109). Samat toimijat vaativat, että suomalaiseen tasa-arvolainsäädäntöön on
sisällytettävä CEDAW-sopimuksen painotukset tasa-arvon edistämisestä ja tosiasialliseen
tasa-arvoon pyrkimisestä.109 Tämä CEDAW-sopimuksen ja uuden tasa-arvolainsäädännön
virittämä kehys, jossa keskeisellä sijalla olivat sekä syrjinnän vastaiset toimenpiteet että
tosiasiallisen tasa-arvon edistäminen, tarjosivat sopivan väylän myös kiintiöiden ajamiselle
1980–90-luvun vaihteessa.

Ranskalaiset paritén kannattajat suuntasivat puolestaan katseensa eurooppalaisen tasa-
arvopolitiikan foorumeille, joissa osa parité-liikkeen jäsenistä myös toimi aktiivisesti.
Erityisesti Euroopan neuvoston tasa-arvotyö, jossa sukupuolten tasa-arvo nähtiin osana
demokratian kehittämistä, tarjosi oivan tukipylvään tasa-arvovaatimuksille Ranskan kan-
sallisessa politiikassa. Vaikka CEDAW ja positiivisia eritystoimia korostava näkökulma
sukupuolten tasa-arvoon toimi innoittajana myös Euroopan neuvoston tasa-arvotyössä
(Lépinard, 2004, 62), otettiin Ranskassa käyttöön erityisesti järjestön lanseeraama tavoite
"pariteettidemokratian" (démocratie paritaire) toteuttamiseksi. Samoin yhteydet EU:n ja
parité-liikkeen välillä olivat kiinteät mm. asiantuntijaverkostojen, yhteisten seminaarien ja
EU:n antaman hankerahoituksen muodossa. Suomessa eurooppalaisen ylikansallisen tasa-
arvopolitiikan vaikutukset näkyivät sitä vastoin vasta 1980–90-luvun taitteessa: Suomi
liittyi Euroopan neuvostoon vuonna 1989, ja tasa-arvolainsäädäntöä alettiin muokata euro-
kelpoiseksi ETA-sopimuksen myötä 90-luvun alussa. Suomessa paritén käsite ja Euroopan
neuvoston tasa-arvotyön kysymyksenasettelut eivät kuitenkaan koskaan saaneet vahvaa
jalansijaa, mikä puolestaan vaikutti vähäiseen keskusteluun sukupuolten tasa-arvon ja
demokratian välisestä suhteesta (Raevaara, 2005).

                                                     
108  CEDAW-sopimuksen vähäisestä merkityksestä ranskalaisessa tasa-arvopolitiikassa kertoo
myös se, miten Ranskan kansallisessa raportissa Pekingin naisten konferenssiin maan CEDAW:iin
pohjautuvista sitoumuksista ei ollut mainintaa (Aubin – Gisserot, 1994; kritiikistä tässä suhteessa,
ks. Delphy, 2001).

109  Valtioneuvoston kanslian toimeksiannosta juuri Tane – yhdessä virkamiestyöryhmän kanssa
– selvitti CEDAW-sopimuksen ratifioinnin ehdot. Ratifiointiehtojen täyttämiseksi työryhmä ehdotti
mm. syrjinnän kieltävän lainsäädännön laatimista ja valvontaviranomaisen eli tasa-arvovaltuutetun
perustamista (Räsänen, 2002, 109). Tanella oli myös vahva edustus vuoden 1982 tasa-arvolakitoi-
mikunnassa, ja se pystyi näin merkittävästi vaikuttamaan tasa-arvolainsäädännön sisältöjen muo-
toutumiseen. Tasa-arvolain säätämisprosessi tarjosi Tanelle kanavan, jonka kautta sen oli mah-
dollista integroida myös kysymys naisten yhteiskunnallisesta osallistumisesta osaksi poliittista ja
lainsäädännöllistä agendaa.
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Yllä olevat esimerkit osoittavat, kuinka tiiviisti ylikansallinen ja kansallinen taso ovat
kietoutuneet toisiinsa sekä tasa-arvopolitiikan keinojen että paritéa ja kiintiöitä koskevien
määrittelyjen osalta. Molemmissa maissa kansainvälisessä yhteistyössä tuotetut tilastot tai
yleensä maita vertaileva (tilasto)tieto auttoi itse ongelman määrittelyssä: Suomessa tässä
suhteessa keskeisiä olivat muut Pohjoismaat (ks. esim. Tasa-arvolakitoimikunnan mietintö,
1982; Tasa-arvolain uudistamistoimikunnan mietintö, 1992), Ranskassa puolestaan parité-
liike käytti Euroopan neuvoston ja EU:n tuottamia tilastoja osoittamaan naisten aliedustusta
koskevan ongelman vakavuuden (ks. esim. Gaspard, 1997c). Kansainvälinen yhteistyö tasa-
arvoviranomaisten, puolueiden, naisaktivistien ja asiantuntijoiden110 välillä edisti sekä
käsitteiden että hyvien käytäntöjen liikkumista, jolloin käsitteiden kansallista – tai ylikan-
sallista – alkuperää on vaikea yksiselitteisesti jäljittää. Kansallisen ja ylikansallisen moni-
mutkaisesta yhteenkietoutumisesta on esimerkkinä myös paritén käsite, joka liikkui Rans-
kan ja Euroopan neuvoston välimaastossa, mutta jota myöhemmin ranskalaiskeskustelussa
käytettiin määrittelemään ranskalaista erityisyyttä ja merkitsemään eroa muiden maiden
kiintiöpolitiikkaan.

Kansainvälisen tasa-arvopolitiikan muutosten lisäksi Ranskan ja Suomen politiikan tasa-
arvoa koskevissa poliittisissa prosesseissa oli kuitenkin kyse myös maiden sisäsyntyisistä,
monelta suunnalta tulevista tasa-arvolainsäädäntöön kohdistuvista paineista sekä niiden
kanavoitumisesta todelliseksi muutosvoimaksi. Ranskassa erityisesti Mitterrandin ajan
lunastamattomat lupaukset lisäsivät yhteiskunnallista ja poliittista painetta naisten aseman
edistämiseksi politiikassa lainsäädännöllisin toimin (Jenson – Sineau, 1995, 338 – 341).
Toimet edistää tasa-arvoa poliittisessa päätöksenteossa valtiollisen politiikan kautta eivät
olleet tuottaneet tulosta: kunnallisvaaleja koskevan kiintiölain soveltaminen pysähtyi pe-
rustuslakineuvoston päätökseen vuonna 1982, eikä Mitterrandin hallinto ollut valmis vie-
mään läpi institutionaalisia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia naisten määrän lisäämiseksi
edustuksellisissa elimissä.

Koska naisten osallistuminen työelämään ja koulutukseen oli noussut 1970–80-luvulla
lähes samalla tasolle kuin miesten (Bard, 2001, 216, 239), näyttäytyi naisten vähäinen
osuus poliittisessa päätöksenteossa erityisen räikeänä. Lisäksi perustuslakineuvoston päätös
vaikutti siihen, että sukupuolten tasa-arvon edistämisestä politiikassa muotoutui valtio-
sääntöoikeudellinen kysymys. Monien tasa-arvoaktivistien mielestä perustuslain muuttami-
nen oli välttämätöntä, jotta tasa-arvoa pystyttäisiin edistämään positiivisin erityistoimin.

Mitterrandin valtakauden pettymykset olivat saaneet myös monet vasemmiston tasa-
arvoaktivistit kannattamaan järeämpiä toimia tasa-arvon edistämiseksi. Aktivisteille Mitter-
randin kausi oli osoitus ranskalaisen poliittisen järjestelmän ristiriidoista sukupuolten tasa-
arvon suhteen: periaatteellisesta ja symbolisesta sitoutumisesta tasa-arvoon ilman konkreet-
tisia toimenpiteitä (Mazur, 1996). Paine kasvoi erityisesti sosialistipuolueen sisällä puolu-
een kriisin aikana 1990-luvun alussa, mutta myös yleinen kritiikki ranskalaisten puolueiden
vanhoillisuutta kohtaan lisääntyi: puolueiden ja erityisesti itseään uusintavan puolue-eliitin
nähtiin olevan kyvyttömiä muuttumaan ilman lain velvoittamia toimia. Tämä ranskalaisen
                                                     
110  Mm. parité-lainsäädäntöä kannattaneet tutkijat Janine Mossuz-Lavau ja Mariette Sineau toimi-
vat Euroopan neuvoston asiantuntijoina 1980-luvulla.
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miesvaltaisen puoluejärjestelmän vähäinen kiinnostus naisten rekrytointiin puoluejohdon
keskeisille paikoille onkin nähty yhtenä syynä siihen, miksi Ranskassa enemmän kuin
esimerkiksi Pohjoismaissa on haluttu turvautua lainsäädännöllisiin toimiin (Gaspard,
1997b, 33; Lépinard, 2004, 164–165; Picq, 2002, 18).

Suomessa Tasa-arvoasiain neuvottelukunta ajoi erityisesti 1980-luvulla naisten aseman
parantamista korporatistisissa ja yleensä poliittisen päätöksenteon valmistelevissa elimissä.
Se kiinnitti huomiota epäsuhtaan, joka vallitsi vaaleilla valittujen elinten ja päätöksenteon
valmistelun välillä. 1980-luvun alussa naisten osuus nousi eduskunnassa yli 30 %:n, ja
myös kunnanvaltuustoissa suunta oli kasvava. Toisin oli komitealaitoksessa ja kuntatasolla,
joissa miesten selkeässä yliedustuksessa ei ollut tapahtunut merkittäviä muutoksia. Merkit-
tävä ero tässä suhteessa Ranskan ja Suomen välillä oli se, että muiden Pohjoismaiden
tavoin Suomessa korporatistinen valmistelu- ja konsultointijärjestelmä oli vahvistanut
asemaansa erityisesti 1970-luvun poliittisen ja taloudellisen suunnittelun ja hyvinvointival-
tion rakentamisen kultakaudella, ja komiteoiden ja työryhmien määrä oli tuntuvasti kasva-
nut (Helander – Anckar, 1983; Holli, 2004, 84; ks. Ranskan osalta, Rosanvallon, 2004).
Tällaisen vahvistuneen korporatismin kontekstissa tasa-arvon puolestapuhujat näkivät juuri
valtion komitealaitoksen ja työryhmissä tapahtuvan valmistelutyön keskeisenä vallankäytön
muotona ja pitivät näin tasa-arvon edistämistä näissä elimissä tärkeänä (ks. Hernes – Hän-
ninen-Salmelin, 1983, 172–176).

Vuonna 1986 hyväksyttyyn tasa-arvolakiin kohdistui näin myös poliittisen päätöksenteon
osalta suuria odotuksia. Kun laista huolimatta naisten osuudet valmisteluelimissä eivät
kasvaneet merkittävästi, vaatimukset lain tiukentamiseksi kasvoivat. Ranskan tavoin oike-
usjärjestelmän tulkinnat lain soveltamisesta – ja erityisesti KHO:n päätös vuodelta 1990
– lisäsivät pettymystä muutoksen hitauteen. Ratkaisuksi nähtiin juuri lain tiukentaminen,
koska väljin säädöksin ja suosituksin muutosta ei ollut tapahtunut. Molemmissa maissa
sekä lainsäädännön valmistelussa että parlamenteissa uuden lainsäädännön kannattajat
hahmottivat kysymystä tämän juridisen ja poliittisen vallan tasapainon näkökulmasta: kyse
oli lainsäätäjän tahdon toteutumisesta ja viimeisestä sanasta sukupuolten tasa-arvoa ja sen
edistämisen keinoja määriteltäessä (ks. tarkemmin Ranskan osalta, Lépinard, 2004, 221–
224).

Suomessa myös paikallistason toimijat käyttivät aktiivisesti hyväksi alkuperäisen lain suo-
mia mahdollisuuksia ja loivat tätä kautta painetta lain muuttamiseksi. Kansallinen lainsää-
däntö ja erityisesti tasa-arvolain edistämispykälä avasivat toimijoille areenan, jonka kautta
tasa-arvokysymykset voitiin nostaa keskusteluun kunnallispolitiikassa. Toisaalta voidaan
sanoa, että Suomessa kysymyksen rajautuminen naisten asemaan päätöksenteon valmiste-
lussa ja suunnittelussa vaikutti siihen, että ongelmasta ei tullut suuren yleisön kiinnostuksen
kohde ja laajan joukkoliikkeen tavoite, vaan pikemmin osa valtion- ja kunnallishallinnon
uudelleenorganisointia ja muuttamista.

1990-luvun alun tilannetta voidaankin kummankin maan osalta kuvata sukupuolikonfliktin
kärjistymisenä, kun syytökset kohdistuivat Ranskassa erityisesti puolueiden ja Mitterrandin
hallinnon miehisiin valtarakenteisiin ja Suomessa kunnallispolitiikan ja KHO:n miespäät-
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täjien tulkintoihin tasa-arvolain soveltamisesta.111 Paineita ei olisi ollut kuitenkaan mahdol-
lista kanavoida muutosvoimaksi ilman keskeisten instituutioiden avoimuutta tasa-arvon
edistämistä koskeville vaatimuksille ja niiden valmiutta viedä vaatimuksia eteenpäin. Rans-
kan osalta keskeistä tässä suhteessa oli parité-vaatimusten yhdistyminen sosialistien vaali-
tappioon vuonna 1993, jolloin tasa-arvo- ja naiskysymykset nostettiin osaksi puolueen
uusiutumisstrategiaa. Sosialistien vaalivoiton jälkeen neljä vuotta myöhemmin vaatimukset
konkretisoituivat Lionel Jospinin hallituksen ohjelmassa ja lakiesityksissä. Naisten aseman
parantaminen nostettiin keskeiseksi tavoitteeksi PS:n ajamassa ranskalaisen yhteiskunnan
ja politiikan modernisoimisohjelmassa, mitä edesauttoi monelta suunnalta tullut painostus
sekä parité-liikkeen harjoittama strateginen kehystys, paritén käsitteellistäminen osaksi
ranskalaisen demokratian kehittämistä.

Jo 1980-luvun puolella pienpuolueiden aktiivisuus sukupuolten tasa-arvon edistämisessä
oli lisännyt paineita myös suurempien puolueiden suuntaan, ja näistä puolueista vihreät
vaikuttivat myös Jospinin hallituksen sisällä. Toisaalta juuri puolueiden hidas herääminen
tasa-arvovaatimuksille vaikutti varmasti siihen, että Ranskassa toiminta politiikan tasa-
arvon puolesta kanavoitui parité-liikkeen kaltaiseen verkostoon, joka yhdisti sekä puolueis-
sa että naisjärjestöissä ja tutkimusmaailmassa toimivia naisia ja joitakin miehiä.

Suomessa kiintiöitä koskevat vaatimukset saivat puolestaan vastakaikua erityisesti valtion-
hallinnon sisällä ja osana konkreettisia tasa-arvohankkeita, kuten valtion tasa-arvotoimikun-
nan työtä (1989–91) ja tasa-arvolain uudistamistoimikunnan tehtäväkenttää (1991–92).
Myös eduskunnan sisällä – mm. tasa-arvolain arvioinnin yhteydessä 1992–1993 – vaadittiin
sitovampia toimia naisten osuuden lisäämiseksi komitealaitoksessa ja kunnallispolitiikassa.
Tässä kohdin onkin erityisen tärkeää nähdä poliittiset mahdollisuusrakenteet myös kon-
tekstisidonnaisina suhdanteina ja kiinnittää huomiota mahdollisuuksien avautumiseen
esimerkiksi erilaisten keskusteluareenoiden syntymisen kautta.

Mieke Verloon mukaan myös keskeisten poliittisten rajalinjojen heikentyminen esimerkiksi
sukupuolten tasa-arvon edistämisen osalta avaa uusia mahdollisuuksia konkreettisten uu-
distusten toteuttamiseksi (Verloo, 2001, 12–13). Näkökulmaa voi kuitenkin laajentaa ja
pohtia, miten myös naisliikettä tai yhteiskunnallisen osallistumisen tapoja koskevat rajalin-
jat olivat muuttumassa 1980–90-luvun Ranskassa ja Suomessa ja miten nämä muutokset
vaikuttivat kiintiöiden tai muiden lainsäädännöllisten toimien ajamiseen tasa-arvon edistä-
miseksi politiikassa.

Ranskassa 1980–90-luvun vaihde oli selkeä murroskohta naisliikkeen historiassa sekä kes-
keisten tavoitteiden että toimintatapojen osalta. 1970-luvun lopulta lähtien naisliike alkoi
pirstoutua pienempiin ryhmiin, ja osa ryhmistä lopetti toimintansa. Toisaalta toimintaansa

                                                     
111  Suomessa pettymys tasa-arvolain vaikutuksiin ja kiintiövaatimukset näyttäisivät olevan osa
laajempaa sukupuolikonfliktin kärjistymistä 1980-luvulla, jolloin Liisa Rantalaihon (1994) mukaan
oli nähtävissä merkkejä vanhan sukupuolisopimuksen murtumisesta. Naisliike kiinnitti tällöin
erityistä huomiota naisia koskevien kysymysten marginalisointiin ja miesvallan jatkumiseen kor-
keimmissa päättävissä elimissä politiikassa ja talouselämässä (Rantalaiho, 1994, 26–27, ks. myös
Bergman, 2002, 168).
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jatkoivat ja voimistivat sellaiset järjestöt, jotka naiserityisen toiminnan rinnalla pitivät
keskeisenä tavoitteena sukupuolten tasavertaisuuden toteuttamista lainsäädännössä (Jenson,
1996, 101). Samalla naisliikkeen autonomisuuden vaatimus ja epäluulo edustuksellista
politiikkaa kohtaan vaihtuivat yhä enemmän valtiosuuntautuneempaan toimintaan. Mitter-
randin aikakaudella osa naisryhmistä tai -järjestöistä integroitiin yhä tiiviimmin valtiolli-
seen tasa-arvopolitiikkaan. Monet puolueiden naisjärjestöjen aktiivit turhautuivat puoles-
taan naisten ja naisjaostojen heikkoon asemaan puolueissa ja alkoivat tehdä yhteistyötä
puolueiden ulkopuolisten naisryhmien kanssa. Ranskalaisen naisliikkeen osalta voidaankin
puhua samanaikaisesti sekä vanhojen rajalinjojen murtumisesta että valtiofeminismin vah-
vistumisesta. Tämä avasi ovia parité-liikkeelle, jossa ylitettiin sekä puolueiden että edus-
tuksellisen politiikan ja naisjärjestöjen välisiä raja-aitoja.

Naisliikkeen uudelleenmuotoutumista ja puoluerajat ylittävän parité-liikkeen syntyä edisti-
vät kuitenkin myös laajemmat muutokset Ranskan poliittisessa järjestelmässä 1980–90-
luvulla sekä institutionaalisella että ideologisella tasolla. Ranskalaista järjestelmää leiman-
nut oikeiston ja vasemmiston voimakas vastakkainasettelu alkoi lieventyä mm. kommunis-
tisen puolueen heikentymisen ja uuden poliittisen tilanteen, hallituksen ja presidentin "rin-
nakkainelon" (cohabitation)112, myötä. Myös vuosikymmenen vaihteen talouskriisi ja tiuk-
ka talouspolitiikka vahvistivat irtautumista perinteisistä ideologisista sitoumuksista ja
kääntymistä puoluepolitiikasta kohti taloudellisten välttämättömyyden retoriikkaa. (Giraud
– Jenson, 2001, 72; Rosanvallon, 1998, 329–330.) 1990-luvun lopulla parité-liike pystyi
käyttämään hyväkseen poliittiseen rinnakkaineloon liittyvää kilpailua puolueiden välillä ja
ajamaan tätä kautta tavoitteitaan eteenpäin poliittisen koneiston sisällä.

Suomessa on identifioitavissa eittämättä samanlaisia muutostendenssejä ja oikeiston ja
vasemmiston välisen vastakkainasettelun heikentymistä kuin Ranskassa: myös suomalaises-
sa poliittisessa järjestelmässä vaikuttivat 1980–90-luvulla kommunistisen puolueen heikke-
neminen ja Kokoomuksen tulo hallitukseen pitkän oppositiokauden jälkeen. Lisäksi talous-
kriisin mukanaan tuoma niukkuuden politiikka ja erityisesti kriisin avulla legitimoidut
vaatimukset kansallisesta yhtenäisyydestä ja asiantuntemuksen painottamisesta poliittisessa
päätöksenteossa heikensivät ideologisia rajalinjoja (ks. Kantola A., 2002).

Toisaalta uuden naisliikkeen osalta Suomi poikkeaa Ranskasta erityisesti siinä, että au-
tonomisen naisliikkeen aktiivisen kausi sijoittui vasta 1970-luvun lopulle, ja toiminta ei
saavuttanut niin laajoja mittakaavoja kuin Ranskassa. Suomessa eivät myöskään autonomi-
sen naisliikkeen, puoluepoliittisten naisjärjestöjen ja tasa-arvoviranomaisten väliset raja-
aidat ole koskaan olleet erityisen korkeat. (Bergman, 2002, 211–212.) Lisäksi puolueiden
naisjärjestöillä oli Ranskan puolueiden sisällä toimivia naisjaostoja itsenäisempi ja vah-
vempi asema, ja naisjärjestöillä oli kokemusta puolue- tai ideologiarajat ylittävästä yhteis-
työstä jo aiemmilta vuosikymmeniltä (Kuusipalo, 1993). Tässä suhteessa 1980-luku ei ollut
niin radikaali murroskohta kuin Ranskassa, ja toiminnassa kiintiöiden puolesta näkyy myös
valtiosuuntautuneen naistoiminnan jatkumo.
                                                     
112  Cohabitation-termillä viitataan tilanteeseen, jossa vallassa oleva presidentti ja pääministeri
edustavat eri ideologista suuntausta. Esimerkiksi vuosina 1986–88 presidenttinä toimi PS:ää edusta-
va François Mitterrand ja pääministerinä RPR:n Jacques Chirac.
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Kuitenkin myös Suomessa kyseinen vuosikymmen lisäsi autonomisen naisliikkeen ja puo-
lueiden välistä vuorovaikutusta, ja feministinen keskustelu ja tutkimus saivat jalansijaa
myös puolueiden naisjärjestöissä (Bergman, 2002, 164–165). Tätä yhteistyötä vahvisti
myös uudenlaisten verkostojen perustaminen: vuonna 1988 aloitti toimintansa NYTKIS–
Naisjärjestöt yhteistyössä -verkosto ja kolme vuotta myöhemmin eduskuntaan perustettu
Naiskansanedustajien verkosto.

3.4.2 Toimijat ja verkostot

Ranskassa matka parité-keskustelun alkumetreiltä varsinaisiin lainsäädännöllisiin toimiin
kesti runsaan vuosikymmenen, kun Jospinin hallituksen esitykset perustuslain ja vaalilakien
muuttamiseksi hyväksyttiin parlamentissa uuden vuosituhannen vaihteessa. Toisesta näkö-
kulmasta tavoite politiikan tasa-arvon sisällyttämisestä lakiin saavutettiin vasta parinkym-
menen vuoden taistelun jälkeen, kun vuoden 1982 perustuslakineuvoston kiintiöiden vas-
tainen päätös oli jäänyt lopullisesti historiaan. Myös Suomessa kiintiölainsäädäntöön päät-
tyneen prosessin pituutta voidaan laskea eri tavoin: jos huomio kiinnitetään alkuperäisen
tasa-arvolain ja kiintiösäännösten väliseen aikaan, prosessi kesti vajaan vuosikymmenen.
Toisaalta vaatimuksia naisten osuuden lisäämisestä valtion komitealaitoksessa esitettiin jo
1970-luvulla,113 joten kamppailun positiivisista erityistoimista voidaan laskea kestäneen
lähes parikymmentä vuotta.

Verkostoja ja valtiofeminismiä

Kuinka pitkäksi toiminta paritén tai kiintiöiden puolesta sitten arvioidaankaan, ei kumman-
kaan maan osalta ole mahdollista osoittaa vain yhtä tai kahta toimijaa, joiden ansioksi tasa-
arvolainsäädäntö voidaan laskea. Kyse on monien toimijoiden yhteisvaikutuksesta ja erityi-
sesti toimijoita yhdistävien verkostojen syntymisestä ja vaihtelevasta yhteistyöstä. Olisi
tietysti helppo korostaa esimerkiksi Lionel Jospinin hallituksen aktiivista roolia lakiesitys-
ten ajamisessa tai eduskunnan valiokuntien merkitystä tiukemman tasa-arvolain tulkinnan
edistämisessä. Vain näiden toimijoiden korostaminen hävittäisi kuitenkin näkyvistä moni-
naisen ja pitkäjänteisen (nais)toiminnan jatkumon, joka on löydettävistä molemmista mais-
ta. Samalla se peittäisi alleen kiintiöihin liittyvät erimielisyydet ja poliittisen ristivedon, jota
löytyi runsaasti sekä Ranskan että Suomen silloisista parlamenteista ja hallitusten sisältä.

Myös parité- ja kiintiölainsäädäntöä koskevat aloitteet tulivat molemmissa maissa pikem-
minkin usealta suunnalta kuin yhdeltä painostusryhmältä, ja varsinkin Suomessa ne tehtiin
usein laajemmalta julkisuudelta piilossa. Ranskassa poliittisen painostuksen ja mobilisaa-
tion primus motoriksi on tosin selkeämmin nimettävissä lähes koko 1990-luvun vaikuttanut
                                                     
113  Vaatimuksia naisten määrän lisäämisestä tehtiin toki jo ennen 1970-lukua. Mm. Suomen Nais-
järjestöjen Keskusliitto esitti jo vuonna 1948 valtioneuvostolle, että naisten edustusta valtion komi-
teoissa lisättäisiin, ja tätä varten laadittiin eri alojen naisista koostuva asiantuntijaluettelo (Kuusi-
palo, 1993, 18).
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parité-liike, mutta sitäkin voisi kuvata pikemminkin monien erilaisten ryhmien verkostoksi
kuin yhtenäiseksi liikkeeksi. On huomattava, että puhujasta riippuen parité-liikkeen roolia
ja merkitystä on arvioitu monin tavoin. Paritén kannattajat ovat korostaneet mukana olevi-
en naisjärjestöjen kirjoja ja niiden kattamaa laajaa jäsenmäärää.114 Liikkeeseen kriittisem-
min suhtautuvat ovat väittäneet sen olleen elitistinen, erityisesti puoluepolitiikassa vaikutta-
vien naisten liike, joka ei saanut aikaan laajaa naisten mobilisaatiota (ks. yllä parité-kes-
kustelusta, myös Picq, 2002, 16–17). Riippumatta parité-liikkeen jäsenmäärää koskevista
erilaisista arvioista ja luonnehdinnoista, parité-aktivistit onnistuivat verkostoitumaan te-
hokkaasti ja luomaan yhteyksiä vanhojen raja-aitojen yli. Samalla kyse oli kuitenkin myös
jatkuvuudesta: parité-liikkeessä oli mukana myös pitkän linjan tasa-arvoaktivisteja, ja liike
pystyi nojautumaan heidän kokemukseensa ja toimintaan, jota puolueiden sisällä ja nais-
järjestössä oli tehty politiikan tasa-arvon edistämiseksi jo 1970-luvun lopulta lähtien.

Ranskalaisissa puolueissa ja puolueiden ulkopuolella vaikuttaneiden naisaktivistien ja
toisaalta vasemmiston ja oikeiston naispoliitikkojen välinen yhteistyö oli varmasti yksi syy
siihen, että politiikan tasa-arvoa koskevat vaatimukset muotoutuivat suhteellisen nopeasti
konkreettiseksi lainsäädäntöhankkeeksi. Näiden verkostojen kautta liike pystyi myös tehok-
kaasti lobbaamaan vaikutusvaltaisessa asemassa oleviin (mies)poliitikkoihin päin. Lisäksi
parité-liike onnistui saamaan asialleen julkisuutta, pitkälti yksinkertaisen ja selkeän tavoit-
teensa sekä systemaattisen mediatyön kautta. Verrattuna 1970-luvun ranskalaiseen naisliik-
keeseen parité-liikkeen toimintavoissa korostuivatkin enemmän asiantuntijaverkostot ja
strateginen vaikuttaminen poliittisessa päätöksenteossa ja mediassa kuin mielenosoitukset
tai muu "joukkotoiminta" (Lépinard, 2004, 127).

1990-luvulla Ranskassa on nähtävissä myös valtiollisten ja parlamentaaristen tasa-arvo-
instituutioiden ja -verkostojen vahvistumista. Varsinkin lainsäädäntöprosessin jo lähdettyä
käyntiin vuonna 1997 asetettu uusi L'Observatoire de la parité sekä parlamentin alahuo-
neen Ranskan historian ensimmäinen tasa-arvotoimikunta vaikuttivat aktiivisesti vaalilain
käsittelyn aikana ja vaativat lakiesityksen tiukentamista. Molemmat toimielimet myös
pyysivät lausuntoja lainsäädäntöhankkeesta mm. naisjärjestöiltä ja tutkijoilta ja rakensivat
näin ympärilleen verkostoja myös kansalaisyhteiskuntaan päin.

Myös Suomessa tasa-arvoviranomaisten vuosia kestänyt aktiivinen rooli kiintiöiden ajami-
sessa kertoo jatkuvuuden ja pitkäaikaisen kokemuksen merkityksestä tasa-arvotyössä.
Ennen kiintiöiden hyväksymistä Tane oli parinkymmenen vuoden ajan pyrkinyt ajamaan
läpi tasa-arvon edistämistä korostavaa näkökulmaa syrjinnän vastaisten toimien rinnalla ja
valtavirtaistamaan sitä eri tahoilla.115 Lisäksi se oli jo 1970-luvulta lähtien kerännyt tilastoja
naisten ja miesten edustuksesta päätöksenteossa ja ollut myös organisoimassa valtionhallin-
non ja kuntatason tasa-arvotyötä.

                                                     
114  Mm. Demain la parité -verkoston aktiivit korostivat, että verkosto kerää yhteen jäsenjärjestö-
jen kautta yli kaksi miljoonaa ranskalaisnaista (Servan-Schreiber, 1997, 38). 

115  Tanen tasa-arvotyön jatkuvuutta lisäsi neuvottelukunnan pääsihteerien pitkä kokemus: sekä
Eeva-Liisa Tuominen että Leila Räsänen olivat työskennelleet Tanessa 1970-luvun alusta lähtien.
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Yhdessä ensimmäisen tasa-arvovaltuutetun kanssa Tane oli 1980-luvulla keskeinen toimija,
joka vaati tasa-arvolain laajaa tulkintaa myös yhteiskunnallista osallistumista koskevan
pykälän osalta: tavoitteena tuli olla sukupuolten tasainen jakauma eri toimielimissä (40–60
%). Vaikka Tanella ei ollut selkeää yhteistä kantaa kiintiöihin 90-luvun alussa, vaadittiin
silloinkin vähintään Ruotsin mukaista tavoiteaikataulua tasapuolisen edustuksen saavutta-
miseksi. Tasa-arvovaltuutettu Paavo Nikula pystyi puolestaan vaikuttamaan myös muissa
strategisesti tärkeissä asemissa tasa-arvolain tulkintoihin ja uudistamiseen: valtion tasa-
arvotoimikunnan asiantuntijana, tasa-arvon uudistamistoimikunnan puheenjohtajana ja
lopulta kansanedustajana (ks. myös Holli – Kantola, 2005).

Tane ei olisi kuitenkaan saanut vaatimuksiaan läpi ilman tukea muilta valtionhallinnon
toimijoilta, poliitikoilta ja naisjärjestöiltä. Merkittävää oli ensiksikin kahden valtiollisen
toimikunnan asettuminen kiintiöiden kannalle 1990-luvun alussa. Valtionhallinnon tasa-
arvotoimikunnan yksimielisellä esityksellä kiintiöiden sisällyttämisestä lakiin oli merkittä-
viä seurannaisvaikutuksia lain jatkokäsittelyssä, kun toimikunnan mietinnön kiintiöesitys
siirtyi sellaisenaan tasa-arvolakitoimikunnan ehdotukseksi ja näihin kahteen mietintöön
vedottiin useaan otteeseen lain valmistelussa. Valtion tasa-arvotoimikunnan kokoonpano
kertoo valtavirtaistamisen tärkeydestä tasa-arvotyössä: toimikunnassa vaikutti eri ministeri-
öissä toimivia – usein naispuolisia – virkamiehiä, joilla oli pitkä kokemus sekä valtionhal-
linnosta että tasa-arvoasioista. Pitkäaikaiseen kokemukseensa vedoten he viittasivat sii-
henastisen muutoksen hitauteen ja vaativat velvoittavampia toimia naisten osuuden lisäämi-
seksi. (Naiset ja miehet valtionhallinnossa, 1991; Sinikka Mustakallion haastattelu,
2003.)116 

Myös monet naispoliitikot sekä merkittävä osa naisjärjestöistä ajoivat tasa-arvolain tiuken-
tamista. Merkittävää tässä suhteessa onkin se, että kiintiöprosessin kannalta tärkeinä vuosi-
na suomalainen naisjärjestökenttä kuin myös naispoliitikot verkostoituivat aivan uudella
tavalla: sekä vuonna 1988 perustettu Nytkis että 1991 aloittanut naiskansanedustajien
verkosto kokosivat yhteen naistoimijoita yli puoluerajojen, ja edellisessä olivat aktiivisia
myös puoluepoliittisesti sitoutumattomat naisjärjestöt. Verkostojen tarkoitus ei ollut pyrkiä
yksimielisyyteen suurista poliittisista linjauksista, vaan luoda pohja yhteistyölle naisille
keskeisissä asiakysymyksissä, joista oli mahdollisuus päästä yksimielisyyteen verkoston
sisällä. Verkostot edistivätkin näin toiminnallaan strategisen yhteistyön syntymistä.

Samalla on huomattava, että myöskään tasa-arvoasiain neuvottelukunta ei ollut vain tasa-
arvoasioita valtionhallinnossa valmisteleva elin, vaan se kokosi yhteen monenlaisia toimi-
joita kansanedustajista naisjärjestöihin ja virkamiehiin. Näin Tane toimi myös verkostona,
jonka kautta oli mahdollista levittää tietoa ja mobilisoida kannatusta erilaisille aloitteille.
Naisjärjestöjen lisäksi myös yksittäisillä naispoliitikoilla oli kiinteät yhteydet Taneen.
Neuvottelukunnan sisällä vaikuttivat monet naiskansanedustajat, jotka olivat sittemmin

                                                     
116  Valtionhallinnon tasa-arvotoimikunnan myönteiseen kiintiökantaan on voinut vaikuttaa myös
se, että toimikunnan työskentelyyn eivät vaikuttaneet olennaisesti työmarkkinaosapuolten väliset
intressiristiriidat – eikä myöskään työnantajasektorin voimakas aktiivisen tasa-arvopolitiikan vas-
tustus. Näin yksimielisyys kiintiöistä oli helpompi saavuttaa (Sinikka Mustakallion haastattelu,
2003).
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aktiivisia kiintiöiden puolustamisessa eduskunnassa. Tanen ja tasa-arvotoimiston kautta
naispoliitikot saivat myös tärkeää tietoa ja tukea tasa-arvolain uudistamisprosessin eri
vaiheista.

Parité- ja kiintiösäännöksiin johtaneet prosessit Ranskassa ja Suomessa kertovat sekä
maiden naisliikkeen että virallisen tasa-arvopolitiikan toimintatapojen yhdenmukaistumi-
sesta. Löyhät, eri alueilla toimivista naisista, mutta myös joistakin miehistä koostuvat ver-
kostot lisääntyivät molemmissa maissa 1980–90-luvulla. Tällaisten verkostojen ja yhteis-
työn – joiden vahvistuminen ei rajoitu vain Ranskaan ja Suomeen – on todettu kansainväli-
sissä tutkimuksissa olevan keskeisiä tasa-arvopolitiikan onnistumiselle (Mazur, 1995, 90;
Mazur 2001, 293–306; Holli, 2002, 138–39; ks. Saksan osalta, Bergman, 2002, 242–243).
Ranskassa parité-liike ja sen yhteydet poliittiseen päätöksentekoon ovat merkinneet siirty-
mää jakobinistisessa poliittisessa kulttuurissa, jota vahvaa valtiota vastassa on ollut vain
heikosti järjestäytynyt intressiryhmäkenttä (Mazur, 1995, 92). Vaikka parité-liikekin oli
muuttuva ja monihaarainen verkosto, toimi se konkreettisine tavoitteineen merkittävänä
painostusryhmänä valtioon ja poliittiseen päätöksentekoon päin.

Naisliikkeen ja virallisten tasa-arvoelinten vähäiset yhteydet on nähty yhtenä syynä 1970–
80-luvun ranskalaisen tasa-arvopolitiikan epäonnistumisiin (Mazur, 1995, 90–92). Vaali-
lain säätämisen aikana yhteydet valtiollisten elinten ja parité-liikkeen välillä vahvistuivat
naispoliitikkojen toiminnan ja naisjärjestöjen konsultoinnin kautta. Myös Suomessa
kiintiölakiprosessi kertoo tasa-arvoelinten onnistuneesta välittäjäroolista ja yhteistyöstä
naisliikkeen, naispoliitikkojen ja valtionhallinnon erilaisten toimijoiden kanssa. Molempien
maiden kokemukset vahvistavatkin aiempia tutkimustuloksia, joiden mukaan naisliikkeen
vaatimuksia on saatu läpi silloin, kun naisliikkeen ja tasa-arvoelinten kannat ovat olleet
samansuuntaisia ja kun tasa-arvoelimet ovat pystyneet vaikuttamaan poliittisen valmis-
teluprosessin sisältä käsin (Holli, 2002, 139; Holli, 2003, 158–165).

Molemmissa maissa keskeinen osa policy-verkostoja olivat myös naispoliitikot, jotka vai-
kuttivat erityisesti tasa-arvolakien valmistelu- ja päätöksentekovaiheissa. Kyse ei ollut vain
naiskansanedustajien määrällisestä osuudesta, joka Suomen eduskunnassa oli vuosina
1991–95 ennätykselliset 39 %, ja myös Ranskassa 10 %:n raja rikkoutui ensimmäisen
kerran vuonna 1997. Maiden parlamenteissa ja niiden valiokunnissa vaikutti tasa-arvola-
kien säätämisen aikana myös useita tasa-arvokysymyksissä aktiivisia naispoliitikkoja. He
käyttivät hyväksi olemassa olevia verkostoja – kuten parlamentin tasa-arvotoimikuntaa
Ranskassa ja naisverkostoa Suomessa – ja ajoivat lakia eteenpäin valiokunnissa ja puolue-
ryhmissä. Merkittävää olikin se, että nämä toimijat eivät sijoittuneet vain poliittisen val-
mistelun ja päätöksenteon marginaaliin, vaan osa heistä oli – ainakin hetkellisesti – myös
politiikan sisäpiireissä, kuten hallituksessa ja lain kannalta keskeisissä valmisteluelimissä.

Sekä Ranskan että Suomen tasa-arvolakiprosesseissa vaikuttaneiden verkostojen toiminta
muistuttaa yhteistyötä, jota Beatrice Halsaa Norjaan viitaten kutsuu strategiseksi kumppa-
nuudeksi. Strategisella kumppanuudella Halsaa tarkoittaa eri tahoilla ja esimerkiksi lain-
valmistelun eri vaiheessa vaikuttaneiden toimijoiden, kuten naisliikkeen, naispoliitikkojen
ja valtionhallinnossa vaikuttavien naisten yhteistoimintaan konkreettisissa asiakysymyksis-
sä. (Viitattu Holli, 2002, 141; ks. myös Holli – Kantola, 2005.) Tällainen liittoutuminen
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oli erityisen tärkeää molemmissa maissa, jossa myös paritén ja kiintiöiden vastustus oli
laajaa.

Parité-liikkeen ja kiintiöiden kannattajien toiminta voidaan nähdä myös valtiofeminismin
vahvistumisena molemmissa maissa, varsinkin jos valtiofeminismi määritellään laajemmin
kuin vain valtiollisten tasa-arvoelinten toimintana. Pohjoismaisessa tutkimuksessa valtio-
feminismillä on viitattu yleiseen naisliikkeen valtiosuuntautuneisuuteen ja naisten tapaan
toimia valtion eri areenoilla, sen kautta ja avulla (Holli, 2002, 128–129).117 Sekä tavoittei-
den että toimintatapojen osalta parité- ja kiintiölainsäädännön ajamisessa kyse oli valtioon
ja poliittiseen päätöksentekoon vaikuttamisesta: pyrkimyksenä oli lisätä naisten määrää
poliittisessa päätöksenteossa lainsäädännön avulla, ja tähän päämäärään pyrittiin käyttä-
mällä hyväksi valtiota, kuntia ja muita virallisia vaikutuskanavia.

Ranskassa ja Suomessa tämä valtiofeminismin vahvistuminen asettuu tietysti erilaisiin
konteksteihin, ja tätä kautta muutoksia suhteessa menneeseen myös arvioidaan näissä mais-
sa eri tavoin. Ranskassa, jossa autonomisella naisliikkeellä ja ruohonjuuritason poliittisella
toiminnalla on ollut erityisen vahva asema, parité-liike ja tasa-arvolainsäädännön läpimeno
on nähty erityisesti valtiosuuntautuneen ja kapeasti määritellyn feminismin voittona (ks.
Lépinard, 2002, 216). Samalla itse keskustelu paritésta oli paljon tiiviimmin kuin Suomes-
sa kietoutunut kysymyksiin naisliikkeen strategioista ja suhteesta sellaisiin kahtiajakoihin
kuin autonomia vs. integraatio tai reformismi vs. sukupuolten välisten valtasuhteiden muut-
taminen.

Suomessa, jossa naisliike on perinteisesti pyrkinyt vaikuttamaan myös valtiollisten kanavi-
en kautta, samanlaista kritiikkiä ei ole esitetty. Kuitenkin myös Suomen osalta voidaan
kysyä, minkälaisia naistoiminnan muotoja kiintiölakiprosessi vahvisti ja olisiko se voinut
avata ovia laajempaan naisten mobilisointiin ja tasa-arvokysymysten politisointiin erityisesti
kuntatasolla. Tällaisia kysymyksiä herättävät erityisesti tutkimustulokset, joiden mukaan
kiintiölaki on paradoksaalisesti jopa estänyt laadullisempaa keskustelua tasa-arvon edistä-
misestä ja sukupuolen huomioonottamisesta kunnallispolitiikassa (Holli – Luhtakallio –
Raevaara, 2004).

Tasa-arvolakiprosessien analyysissa on kuitenkin myös helppo jäädä kiinni vanhoihin
kiistakysymyksiin naisliikkeelle sopivimmista strategioista ja "sisällä" tai "ulkona" olemisen
paremmuudesta (ks. tästä keskustelusta, Bergman, 252–254; Briskin, 1999, 14–18). Vaikka
itsekin olen puhunut edellä sisällä toimimisesta tai autonomisesta naisliikkeestä, voidaan
sisällä ja ulkona olemista ja valtio- ja muita feminismejä tarkastella myös toisesta näkökul-
masta. Tällöin huomio kiinnittyy sisä- ja ulkopuolen väliseen suhteeseen ja niitä koskeviin
kontekstuaalisiin ja muuttuviin määrittelyihin sekä valtion moninaisuuteen ja ristiriitaisuu-
teen toiminta-areenana (ks. Bergman, 2002; Pringle – Watson, 1992; Kantola, 2004; Stet-
son – Mazur, 1995).

                                                     
117  Angloamerikkalaisessa tutkimuksessa valtiofeminismi on usein määritelty ensisijaisesti viral-
listen, valtiollisten tasa-arvoelinten toiminnaksi (Holli, 2002, 128–129)
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Esimerkiksi kummankaan maan kohdalla ei voida puhua vain "ulkoa tulevien" naisliikkeen
vaatimusten kanavoitumisesta valtiolliseen suunnittelukoneistoon ja poliittiseen päätök-
sentekoon, vaan kyse oli politiikan tasa-arvoa koskevien tavoitteiden muotoutumisesta
erilaisilla foorumeilla, joissa usein oli mukana toimijoita paitsi edustuksellisesta politiikasta
ja naisjärjestöistä, myös tutkimuksesta tai valtionhallinnosta. Samanaikaisesti tuotettiin
uudenlaista toimijuutta, joissa verkostoilla ja vaihtuvilla alliansseilla oli merkittävä rooli.

Tällainen toiminta-areenoiden sekoittuminen ja moninaiset verkostot nostavat esiin kysy-
myksiä sekä naisliikkeen että laajemmin poliittisen toimijuuden määrittelystä. Eléonore
Lépinard (2004, 70–71) on korostanut, kuinka ranskalaisessa parité-liikkeessä ja paritén
legitimoinnissa sekä tutkimus että kansainvälisillä areenoilla hankittu asiantuntemus näyt-
telivät keskeistä roolia ja ne toimivat resursseina vaatimusten eteenpäinviemiselle poliitti-
sen koneiston sisällä. Samoin tutkijan, politiikon ja nais(järjestö)aktivistin positio yhdistyi
useissa parité-liikkeen toimijoissa. Vaikka Suomessa tutkijat eivät olleet näkyvässä roolissa
kiintiöiden ajamisessa, myös suomalaisissa kiintiöiden kannattajissa yhdistyivät usein
naisjärjestöaktiivisuus, puoluepolitiikassa vaikuttaminen ja byrokraatin – tai pikemminkin
femokraatin – positio. Tässä toiminnassa oli merkittävää pitkän linjan asiantuntemus ja
kokemus sukupuolten tasa-arvon edistämisen alueella ja samalla verkostoituminen eri
areenoilla vaikuttavien toimijoiden välillä konkreettisten poliittisten uudistusten aikaan-
saamiseksi. Lisäksi myös Suomessa toiminta kansainvälisessä tasa-arvopolitiikassa oli
tärkeä asiantuntemuksen ja legitimaation perusta. Näin rajanveto politiikan ja asiantunte-
muksen välillä kietoutui kysymykseen valtion ja kansalaisyhteiskunnan, mutta myös kan-
sallisen ja ylikansallisen muuttuvista rajoista.

Kiintiöitä ja paritéa koskevien poliittisten prosessien aikana käytiin kamppailua myös siitä,
ketkä olivat legitiimejä toimijoita erilaisilla areenoilla. Tässä suhteessa voidaankin puhua
poliittisiin mahdollisuusrakenteisiin vaikuttamisesta ja pyrkimyksestä toimintatilan kasvat-
tamiseen. Tästä esimerkkinä ovat Tanen vaatimukset naisjärjestöjen konsultatiivisesta
roolista perinteisten korporatististen toimijoiden eli työmarkkinajärjestöjen rinnalla tai
Ranskassa uuden parlamentin tasa-arvotoimikunnan pyrkimys vaikuttaa vaalilain tiukenta-
miseen. Kyse oli tietenkin myös siitä, keitä puolestaan Tane tai ranskalaiset tasa-arvoelimet
hahmottivat yhteistyökumppaneikseen ja millaisia naisjärjestöjä ne konsultoivat. Tässä
suhteessa esimerkiksi suomalaisten, kunnallishallinnossa toimivien naisten tai ranskalaisten
parité-lainsäädäntöön kriittisesti suhtautuvien naisjärjestöjen ääni ei kuulunut juurikaan
lainsäädännön valmistelun aikana.

Myös tasa-arvoelinten kohdalla voidaan puhua sisällä ja ulkona olemista koskevista kamp-
pailuista ja toiminnan mahdollisuuksista: esimerkiksi sekä Suomen Tanen että Ranskan
parlamentin tasa-arvotoimikunnan vaikutusmahdollisuuksia on heikentänyt sekä tässä
spesifisissä tapauksessa että laajemmin niiden neuvoa-antava rooli ja tasa-arvoelinten
riippuvaisuus muiden valtionhallinnon instanssien tai parlamentaarisen enemmistön halusta
viedä konkreettisia muutoshankkeita eteenpäin (Holli, 1991, 59; Green, 2003, 13–14).
Niiden toimintaan ja resursseihin voivat vaikuttaa näin merkittävästi poliittiset suhdanteet
ja kulloistenkin päätöksentekijöiden halu edistää puoluerajat ylittävää tasa-arvotyötä. Tällä
on merkitystä myös sen suhteen, ollaanko parité- ja kiintiölainsäädäntöön valmiita yhdis-
tämään tulevaisuudessa laajempia tasa-arvopoliittisia toimia sekä valtakunnanpolitiikassa
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että paikallistasolla. Kansallisten tasa-arvoelinten niukka resurssointi ja kunnallisten päät-
täjien vähäinen kiinnostus tasa-arvotyöhön kummassakin maassa eivät anna tässä suhteessa
aihetta optimismiin (ks. Holli – Luhtakallio – Raevaara, 2004; Heinen – Lieber, 2004a).

Lisäksi Suomelle tyypillinen korporatistinen järjestelmä on sisältänyt tasa-arvon edistämi-
sen kannalta sekä uhkia että mahdollisuuksia. 1980–90-luvulla valtiollisella areenalla toi-
mivat työmarkkinajärjestöt ja ministeriöt, joiden enemmistöllä oli kielteinen kanta kiintiöi-
hin, mutta siellä artikuloitiin myös valmistelevien toimikuntien ja lausunnonantajina toimi-
vien naisjärjestöjen tuki uudistushankkeille. Samoin Ranskassa puolueiden välinen kilpailu
ja poliittisten suhdanteiden vaihtuminen vaikuttivat naisliikkeen ja tasa-arvoelinten toimin-
tamahdollisuuksiin. Valtio ei näyttäydykään näissä prosesseissa monoliittisena vaikuttami-
sen kohteena tai naisten aina luotettavana liittolaisena vaan pikemminkin moninaisten
areenoiden ja ristiriitaisten voimien verkostona, jossa tuotettiin erilaisia tulkintoja tasa-
arvosta poliittisena ongelmana ja tuon ongelman ratkaisuvaihtoehtoista.

Tasa-arvo puoluepolitiikan agendalla

Parité- ja kiintiölainsäädäntöön johtaneita prosesseita ei voida kuitenkaan arvioida vain
paritén ja kiintiöiden kannattajien ja verkostojen toiminnan kautta. Kyse on myös siitä
minkälaista kannatusta – ja vastustusta – tasa-arvovaatimukset herättivät ranskalaisen ja
suomalaisen poliittisen järjestelmän sisällä: puolueissa, parlamentissa ja hallituksessa. 

Monessa suhteessa Ranskan ja Suomen tasa-arvolakiprosesseista voidaan puhua sukupuoli-
politiikkana, jossa erityisesti naistoimijoilla ja puoluerajat ylittävällä naistoiminnalla oli
keskeinen rooli. Kuitenkin myös puoluepoliittisilla ja aatteellisilla rajalinjoilla oli merkityk-
sensä prosessin aikana: Ranskassa oikeiston keskuudessa kiintiöiden vastustus oli laajem-
paa kuin vasemmiston puolella, ja myös Suomessa oikeistopuolueissa oli vahva kiintiöiden
vastainen rintama. Sen lisäksi Suomen työnantajat vastustivat systemaattisesti sekä itse
tasa-arvolakia että sen tiukennuksia.

Toisaalta sekä ranskalaisista että suomalaisista vasemmistopuolueista löytyy selkeämpi ja
jatkuvampi positiivisten erityistoimien kannatus kuin oikeiston puolelta. Suomessa vasem-
mistolaiset naisjärjestöt olivat kiintiöiden kannalla koko prosessin ajan, ja eduskunnassa
kiintiöiden taakse asettui suurin osa myös vasemmistolaisista miesedustajista.118 Lisäksi ay-
liikkeen puolella SAK tuki systemaattisesti kiintiö- tai ainakin tavoiteaikataulujärjestelmää
lausunnoissaan. Vaikka Ranskan sosialistipuolueessa löytyi myös hyvin näkyviä parité-
lainsäädännön vastustajia, hallituspuolueiden kansanedustajat pysyivät alahuoneessa muu-
tamaa harvaa poikkeusta lukuunottamatta sekä perustuslainmuutoksen että lakiesityksen
takana. Sosialistipuolueen sisällä naisaktivistit olivat puolestaan painostaneet puoluetta
positiivisten eritystoimien hyväksymiseen jo 1970-luvulta lähtien, minkä lisäksi vasem-
miston pienpuolueet olivat omassa toiminnassaan aktiivisen tasa-arvopolitiikan pioneereja.

                                                     
118  Vasemmistoliiton kaikki mieskansanedustajat äänestivät kiintiöiden puolesta, vihreistä yksi
miesedustaja äänesti kiintiöitä vastaan ja SDP:stä viisi 22:sta.
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Tässä suhteessa Ranskan ja Suomen kokemukset vahvistavat teoriaa vasemmistopuolueiden
suuremmasta kannatuksesta lakisääteisille tai muuten velvoittaville toimenpiteille suku-
puolten tasa-arvon edistämisessä (Norris, 1993, 320; Holli – Kantola, 2005).

Ranskassa politiikan tasa-arvolainsäädännön etenemisen kannalta merkittävää ei ollut
pelkästään sosialistipuolueen sitoutuminen tasa-arvoa edistävään lainsäädäntöön vaan myös
sukupuolten tasa-arvon onnistunut politisointi osaksi puolueiden välistä kilpailua äänestäji-
en kannatuksesta. Ranskalaisessa, kahden valtapuolueen hallitsemassa järjestelmässä toisen
pääpuolueen aktivoitumisella tasa-arvopolitiikassa oli merkitystä koko puoluekentässä.
Ranskassa tapahtuikin ketjureaktio, joka on havaittu myös muita maita koskevissa tutki-
muksissa: vasemmistopuolueiden usein suurempi aloitteellisuus positiivisten erityistoimien
käyttöönotossa ja aktiivisessa tasa-arvopolitiikassa johtaa myös oikeistopuolueiden akti-
voitumiseen (Norris, 1993, 320–321). Erityisen selkeästi tämä näkyi tasa-arvolakeja koske-
van prosessin loppuvaiheessa, kun vasemmistolainen pääministeri ja oikeistolainen presi-
dentti kilpailivat suurimman tasa-arvon edistäjän tittelistä. Siinä vaiheessa, kun perustuslain
muutosesityksellä oli presidentin ja pääministerin – sekä kansalaisten suuren enemmistön
– kannatus takanaan, oli vastahakoisimmillakaan senaattoreilla enää vähän todellista liik-
kumavaraa.

Suomessa kiintiölain läpimenon kannalta keskeisiä poliittisia toimijoita on etsittävä myös
eduskunnan puolelta läpi puoluekentän. 1980–90-luvun vaihteessa eduskunnan II lakiva-
liokunnassa ja työasiainvaliokunnassa vaikutti kansanedustajia, jotka ajoivat systemaatti-
sesti valiokunnan mietintöihin aktiivisia ja velvoittavia toimia korostavia tasa-arvopoliittisia
kannanottoja. Myös vuonna 1994 tasa-arvolain käsittelyssä juuri eduskunnan työasiainva-
liokunnan myönteinen kanta kiintiöihin vaikutti ratkaisevasti niiden hyväksymiseen vastoin
hallituksen enemmistön kantaa. Eduskunnassa löytyykin aktiivisen tasa-arvopolitiikan
jatkumo, joka oli monessa suhteessa yhteneväinen Tanen näkemysten kanssa.

Suomessa lakiesityksen tasa-arvolain muuttamisesta teki keskusta-oikeistolainen hallitus,
joka päätyi lopulta esittämään kiintiöitä väljempää "tasapuolisen edustuksen" muotoilua
kahden naisministerin tosin jättäessä esitykseen eriävän mielipiteen. Suomessa kiintiösään-
nösten läpimenon kannalta keskeistä olikin se, mitä eduskunnassa tapahtui lakiesityksen
käsittelyn aikana. Tässä kohdin esiin nousevat myös ranskalaisen ja suomalaisen parla-
mentaarisen järjestelmän erot: Ranskan enemmistövaaleilla valitussa parlamentin alahuo-
neessa, jossa hallituspuolueiden kansanedustajat poikkeavat vain harvoin äänestysrinta-
masta, vaalilakiesityksellä oli erittäin hyvät läpimenomahdollisuudet. Senaatin puolella
tilanteeseen vaikutti varsinkin presidentti Jacques Chirac, joka taivutti oikeistolaisia se-
naattoreita lakiesityksen taakse.

Vaikka Suomessakin hallituksen ja opposition välinen asetelma vahvistui 1990-luvun
enemmistöparlamentarismin aikana, oli suomalaisessa monipuoluejärjestelmässä enemmän
tilaa neuvotteluille ja hallituksen ja opposition väliset raja-aidat ylittävälle yhteistyölle lain
eduskuntakäsittelyssä (ks. Nousiainen, 1998, 193–194). Näin myös hallituksen esityksestä
poikkeava, eduskunnan sisältä tuleva kiintiösäännösesitys oli mahdollista ajaa läpi. Erityistä
kuitenkin myös suomalaiselle eduskuntapolitiikalle oli sekä hallitus- että oppositiopuolueita
edustavien naisten tiivis yhteistyö tasa-arvolain käsittelyn aikana ja monien naispuolisten
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kokoomus- ja keskustakansanedustajien lipeäminen hallitusrintamasta lopullisessa äänes-
tyksessä. Tässä yhteistyössä keskeinen rooli oli naiskansanedustajien verkoston aktiiveilla,
jotka myös lobbasivat omia eduskuntaryhmiään.119

Ranskan ja Suomen tasa-arvolakiprosessien vertailun perusteella voidaankin sanoa, että
hallituksen voimakas panostus ja tuki lainsäädäntöhankkeelle eivät ole aina välttämätön
ehto kiintiöiden hyväksymiselle. Kyse on myös poliittisiin järjestelmiin liittyvistä konteks-
tuaalisista tekijöistä, jotka antavat mahdollisuuden kiintiöitä tukevien koalitioiden syntyyn
parlamenttien sisällä. Vaikka Ranskan parlamentin alahuoneessa hallituspuolueiden edus-
kuntaryhmät olivat periaatteellisesti jo hallituksen kiintiöesityksen takana, myös siellä juuri
aktiiviset naiskansanedustajat, tasa-arvotoimikunta ja muutama mieskansanedustaja vaikut-
tivat lain pykälien tiukentamiseen – joidenkin hallituksen ministerien vastustuksesta huoli-
matta.

3.4.3 Keskustelujen kehystämisestä ja rajalinjoista

Minkälaisen maaperän sukupuolten tasa-arvoa politiikassa koskevat keskustelut Ranskassa
ja Suomessa sitten valmistivat parité- ja kiintiölakien parlamenttikäsittelyille? Minkälaisia
kysymyksen- ja vastakkainasetteluja ne vakiinnuttivat, ja minkälaisia argumentaation ai-
neksia ne tarjosivat paritéa ja kiintiöitä kannattaville kansanedustajille?120

Kummassakaan maassa sukupuolten tasa-arvoa koskevat keskustelut eivät olleet erillinen
saareke, vaan ne olivat tiiviissä yhteydessä 1980–90-luvun vaihteen poliittisiin muutoksiin
ja keskusteluun valtion roolista talouden ja kuntien ohjailussa sekä yleensä valtion ja kan-
salaisten välisestä suhteesta. Molemmissa maissa käytiin keskustelua myös ranskalaisesta
ja suomalaisesta erityisyydestä, Ranskassa erityisesti republikanismin ja Suomessa hyvin-
vointivaltion tulevaisuudesta.

Suomen kiintiökeskustelussa ja varsinkin lainsäädännön valmistelua koskevilla lausunto-
kierroksilla näkyi kiintiöiden tarkastelu suhteessa suomalaisen valtionhallinnon ja kunnal-
lishallinnon muutoksiin 1980- ja 90-luvuilla. Kiintiöiden arvostelijoiden puheessa kiintiöt
määriteltiin vastakohtana laajemmille muutostrendeille suomalaisessa hallinnossa ja politii-
kassa: kiintiöt nähtiin osana mennyttä aikaa ja esteenä tuloksellisuuden mutta myös kun-
nallisen itsehallinnon edistämiselle. Tästä näkökulmasta kiintiöissä ei ollut kyse uudistami-
sesta ja politiikan modernisoinnista, vaan vanhakantaisuudesta ja pysähtyneisyydestä.

                                                     
119  On huomattava, että verkoston toimintaan eivät millään muotoa osallistuneet kaikki naiskan-
sanedustajat – osa jopa eksplisiittisesti sanoutui irti verkoston toiminnasta. Tästä huolimatta ver-
kosto toimi tärkeänä yhteistyön areenana joukolle aktiivisia naiskansanedustajia yli puoluerajojen.

120  Tässä kohdin en mene tarkempaan ranskalaisen ja suomalaisen tasa-arvokeskustelun vertaile-
vaan analyysiin, vaan arvioin lyhyesti lakien parlamenttikäsittelyjä edeltäneiden keskustelujen mer-
kitystä parlamenttikeskustelujen muotoutumiselle. Varsinkin luvuissa 6 ja 7 tuon yhteen eri aree-
noilla käytyjen keskustelujen analyysit.
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Tällaisessa kontekstissa kiintiöiden vastustajat rakensivat suomalaisessa kiintiökeskustelus-
sa vahvasti vaikuttanutta vastakkainasettelua pätevyyden ja kiintiöiden välille. Sukupuo-
lineutraaliutta ja toimijoiden pätevyyttä poliittisen päätöksenteon valmistelussa ja suunnit-
telussa pidettiin olennaisena osana hallinnon ja politiikan uudistusprosessia. Huomio toi-
mijoiden sukupuoleen asetettiin näin vastakkain poliittisen järjestelmän keskeisten periaat-
teiden kanssa. Tämä vastakkainasettelu siirtyi myös kiintiösäännöksistä käytyyn eduskunta-
keskusteluun, ja samalla pätevyyden kautta määriteltiin yleisemminkin poliittisessa päätök-
senteossa toimimisen kriteerejä.

Parité-liikkeen nousua Ranskassa edelsivät puolestaan vallankumouksen 200-vuotisjuhlat
vuonna 1989 ja juhliin liittynyt vilkas keskustelu ranskalaisesta universalismista ja Ranskan
historiaa koskevista tulkinnoista. Keskiössä olivat kuitenkin myös ranskalaisen demokratian
tulevaisuus ja erityisesti ranskalaisen poliittisen järjestelmän erityislaatuisuuden säilyttämi-
nen. Uhkana ranskalaiselle järjestelmälle nähtiin sekä globalisaatio ja markkinoiden va-
pautuminen että ranskalaisen demokratian sisäiset ongelmat, kuten edustuksellisen politii-
kan ja kansalaisten välisen kuilun syveneminen ja poliitikkojen korruptio.

Tällainen konteksti tarjosi oivallisen mahdollisuuden sukupuolten tasa-arvon politisoimi-
seen osana laajempaa ranskalaisen demokratian modernisoimista. Merkittävää oli myös se,
että parité-liikkeellä oli ehdottaa – toisin kuin vastustajilla – selkeä poliittinen uudistus
(Picq, 2002, 20). Liike onnistui muotoilemaan tavoitteensa demokratian uudistamista ja sen
legitimiteetin vahvistamista korostavassa kehyksessä, joka poliitikkojen oli helppo ottaa
omakseen (Giraud – Jenson, 2001, 72–73; Lépinard, 2002, 215). Vuosikymmenen lopulla
parité sopi hyvin Lionel Jospinin hallituksen poliittiseen ohjelmaan, jonka keskeinen ta-
voite oli poliittisen järjestelmän uudistaminen konkreettisten hankkeiden avulla.

Tasa-arvon ongelman asettuminen ranskalaisesta republikanismista käytävän keskustelun
kontekstiin edisti kuitenkin keskustelun jähmettymistä myös dikotomisten kysymyk-
senasettelujen ja polarisoituneiden näkemysten ympärille. Republikanismi-keskustelun yksi
merkittäviä piirteitä oli "alkuperäisten" ja muuttumattomien tasavaltalaisten arvojen, kuten
abstraktin universalismin korostaminen (ks. Rosanvallon, 1998, 330; Stychin, 2001, 353).
Tällaisesta näkökulmasta paritén arvostelijat määrittelivät ehdotetun lainsäädännön sekä
vääräksi tasa-arvon edustamisen tavaksi että vaaraksi koko tasavallalle ja ranskalaisille
arvoille. Kuten Suomessa pätevyyden ja kiintiöiden asettaminen vastakkain, Ranskassa
republikanismin ja paritén jyrkkä vastakkainasettelu kavensi lainsäädännön kannattajien
liikkumatilaa ja suuntasi heidän argumentaatiotaan korostamaan tasa-arvon välinearvoa
yhteisen hyvän ja kansallisen yhtenäisyyden ajamisessa.

Kiinnittymällä ranskalaisen universalismin kehykseen paritén puolustajat pyrkivät luovi-
maan myös tasa-arvon ja sukupuolieron välisestä suhteesta käydyssä keskustelussa. Näin
he tavoittelivat irrottautumista kahtiajaosta, joka oli leimannut paitsi 1970-luvun ranska-
laista naisliikettä, myös laajemmin naisten ristiriitaista suhdetta republikanismin ihanteisiin
ja käytäntöihin Ranskan historiassa (ks. Rosanvallon, 1992; Scott, 1996). Paritén kannat-
tajat halusivat siirtää katseen sukupuolierosta itse universalismin tekemiseen todeksi ja
naisten oikeuteen edustaa kansakuntaa kokonaisuudessaan.
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Universalismi-kehyksen lisäksi myös parité-liikkeen heterogeenisyys ja mukana olevien
järjestöjen laaja skaala rajoittivat tasa-arvoa koskevaa argumentaatiota (Lépinard, 2004,
128). Lukuisia järjestöjä ja eri puolueita edustavia liikkeen aktiiveja yhdisti toiminta konk-
reettisen lainsäädännöllisen hankkeen puolesta, joka koski naisten asemaa edustuksellisessa
politiikassa. Jos republikanismin kontekstissa oli vaikea puhua naisista intressiryhmänä,
myös pyrkimys yhdistää erilaiset toimijat parité-hankkeen taakse suuntasi argumentaatiota
mahdollisimman laaja-alaisesti naisia yhdistäviin näkökulmiin ja naisten tarkemmin mää-
rittelemättömään panokseen ranskalaisen demokratian hyväksi. Kysymyksille sukupuolen
suhteesta politiikan sisältöihin ja naisten välisistä eroista jäi tällaisessa kontekstissa vain
vähän tilaa.

Toisaalta parité-liike ja paritén puolustajien argumentaatio panivat liikkeelle itse politiik-
kaa ja feminismiä koskevat määrittelyt. Paritén kannattajilla ja erityisesti 1970-luvun
MLF:ssa vaikuttaneilla paritéa vastustaneilla feministeillä oli erilainen näkemys naisliik-
keen ja politiikan välisestä suhteesta. Monille MLF:n aktivisteille oli edelleen tärkeää
kiinnittäytyminen vasemmistolaisen naisliikkeen arvoihin ja yhteiskunnan valtarakenteiden
syvällekäyvään muuttamiseen, ja politiikassa nähtiin keskeisenä puolueita erottavat ideolo-
giset näkemykset. Kun parité-liike piti tasa-arvolainsäädännön ajamista ranskalaista yhteis-
kuntaa muuttavana poliittisena hankkeena ja esimerkkinä monenlaisten naisten yhteistoi-
minnasta yhteisen tavoitteen puolesta, merkitsi paritén voittokulku monille 70-luvun nais-
aktiiveille feminismin ja politiikan tappiota. Keskustelussa kyse oli näin myös "oikeanlai-
sen" feminismin ja feministisen politiikan ajamisesta. Nämä kamppailut sekä republikanis-
min että feminismin oikeasta määrittelystä jähmettivät parité-keskustelua dikotomisiin
kysymyksenasetteluihin ja yksinkertaisiin "puolesta" ja "vastaan" kannanottoihin.

Suomessa ei kiintiökeskustelu kietoutunut samalla tavalla naisliikkeen tavoitteita ja strate-
gioita koskeviin kysymyksiin. Myös autonominen naisliike Suomessa on pitänyt naisten
poliittista osallistumista ja valtioon vaikuttamista tärkeänä tavoitteena, ja naisten edustus
politiikassa on 1960-luvulta lähtien ollut osa suomalaista tasa-arvokeskustelua (Bergman,
2002, 148, 151–152; Kantola, 2004). Kiintiökeskustelu sijoittuu kuitenkin mielenkiintoi-
sella tavalla 1980-luvun murrokseen, jossa naisten erityisyyden ja naisten oman toimijuu-
den korostaminen sai lisää tilaa. Sekä Anne Maria Holli että Tuija Parvikko ovat suomalai-
sia tasa-arvokeskusteluja koskevissa analyyseissaan todenneet, kuinka sukupuolten tasa-
arvo käsitteellistettiin Suomessa 1980-luvulla tultaessa yhä enemmän naiserityisyyden tai
naisnäkökulman kautta ja muodollisen tasa-arvon lisäksi korostettiin sisällöllistä tai todel-
lista tasa-arvoa (Holli, 2003, 59–60; Parvikko, 1990). Naisten läsnäolo poliittisessa päätök-
senteossa nähtiin yhtenä keinona tasa-arvon konkreettiseksi edistämiseksi ja toteuttamiseksi
(Holli, 2003, 80).

Kiintiökeskustelussa naisten erityisyyden korostaminen yhdistyi kuitenkin jännitteisellä
tavalla Suomessa ja suomalaisessa naisliikkeessä vahvasti vaikuttaneeseen tapaan legiti-
moida sukupuolten tasa-arvoa sen kaikkia suomalaisia tai muita "laajempia" tavoitteita
palvelevien vaikutusten kautta (Bergman, 2002, 139,152; Julkunen, 1994, 194; ks. myös
Julkunen, 1997, 55–56). Nämä kaksi näkökulmaa tiivistyivät kiintiöiden kannattajien
käyttämässä argumentaatiossa naisista ja naisten asiantuntemuksesta resursseina, jotka tulisi
saada suomalaisen yhteiskunnan käyttöön. Vaikka jotkut puhujat näkivät kiintiöt myös
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keinona naisiin kohdistuvan syrjinnän poistamiseksi, tasa-arvon ja yhteisen hyvän edistämi-
sen vahva yhteys peitti alleen laajemman keskustelun syrjinnän tunnistamisesta ja sen
poistamisesta.

Suomalaiskeskustelua jähmetti lisäksi se, että kiintiöiden arvostelijat eivät nähneet kiintiöi-
den kannattajien tavoin eroa muodollisen ja todellisen tasa-arvon välillä (ks. Holli, 2003,
79). Heille tasa-arvo oli jo (lähes) toteutunut, ja poliittinen päätöksenteko ja sen valmistelu
toimivat sukupuolineutraalien kriteerien perusteella. Kiintiökeskustelu lukkiutui näin hel-
posti väittelyyn naisiin kohdistuvan syrjinnän tosiasiallisesta olemassaolosta.

Näkemys jo lähes toteutuneesta tasa-arvosta antoi pontta kiintiöiden vastustajien argumen-
taatiolle kiintiöiden kielteisestä vaikutuksesta sukupuolten tasa-arvoon Suomessa. Jos
parité oli uhkana ranskalaiselle demokratialle ja Ranskan erityisyydelle, vaaransivat kiintiöt
Suomen jo saavutetun hyvän tasa-arvotilanteen. Tällaisesta näkökulmasta katsottuna par-
haimmat tasa-arvon edistämisen tavat sijoittuivat politiikan ulkopuolelle, kasvatuksen ja
ja koulutuksen alueille. Näin suomalaisessa kiintiökeskustelussa kamppailua käytiin itse
politiikan määrittelyistä ja sukupuolten tasa-arvon legitimiteetistä poliittisena ongelmana.

Suomessa 1994 ja Ranskassa 1990-luvun lopulla politiikan tasa-arvoa koskevista vaatimuk-
sista oli muotoutunut jo konkreettisia lakiesityksiä. Suomen ja Ranskan parlamentit eivät
kuitenkaan ottaneet käsiteltäväkseen vain hallituksen esitystä lainsäädännön muuttamiseksi,
vaan ne myös jatkoivat jo vuosia aiemmin alkaneita keskusteluja sukupuolen, tasa-arvon
ja politiikan välisestä suhteesta. Näitä keskusteluja siirryn tarkastelemaan seuraavassa
luvussa.121

                                                     
121  Vaihdan kahdessa seuraavassa luvussa maiden tarkastelujärjestystä ja tarkastelen parlamentti-
keskustelujen osalta Ranskaa ensimmäisenä ja palaan sitten lopuksi Suomeen. Tällä "matkustusta-
valla" pyrin tekemään Ranskaa aluksi tutummaksi ja sitten nostamaan esiin "tutusta" Suomesta sen
outojakin piirteitä.
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4. "Tämä on suuri päivä demokratiallemme":
Parité  ja ranskalainen parlamenttikeskustelu
vaalilain uudistamisesta

Vuoden 2000 tammikuun lopulla Ranskan vasemmistohallituksen sisäministeri Jean-Pierre
Chevènement avasi puheenvuorollaan vaalilain uudistamista koskevan täysistuntokeskus-
telun parlamentin alahuoneessa, Assemblée Nationalissa. Tarkoituksena oli sisällyttää vaa-
lilakiin122 useita säädöksiä sukupuolten tasavertaisesta edustuksesta vaalien ehdokasasette-
lussa.

Sisäministeri määritteli vaalilain taustalla vaikuttavan parité-ajattelun "todelliseksi kulttuu-
riseksi vallankumoukseksi" (une véritable révolution culturelle). Kyse oli siis suuresta
muutoksesta, mutta ei vain sukupuolten tasa-arvon osalta. Lain keskeinen tavoite oli edus-
tuksellisen päätöksenteon uudistaminen ja koko Ranskan poliittisen järjestelmän moderni-
soiminen. Samalla Ranska löytäisi oman erityislaatuisen ja uraauurtavan tien sukupuolten
tasa-arvon edistämisessä.

Lain laajempien tavoitteiden lisäksi Chevènement toivoi lopulliselta lailta myös käytän-
nönläheisyyttä ja yksinkertaisuutta. Liian tiukkoihin ja monimutkaisiin säännöksiin ei tulisi
mennä. Nämä toivomukset oli osoitettu sekä vasemmistopuolueiden kansanedustajille että
lakiesityksen arvostelijoille. Sisäministeri odotti kaikilta kansanedustajilta kompromissiha-
lukkuutta ja pragmaattista suhtautumista tasa-arvon edistämiseen.

Sisäministeri viittasi puheenvuorossaan myös lakia ja paritéa koskeviin erimielisyyksiin.
Hän halusi heti aloituspuheenvuorossa kyseenalaistaa aiemmassa keskustelussa vaikutta-

                                                     
122  Kuten edellä on todettu, sukupuolten tasa-arvosta vaalilistoilla säädettiin Ranskassa kahdella
erillisellä lailla. Manner-Ranskaa ja osaa merentakaisista alueista koskeva lakiesitys käsiteltiin ns.
tavallisen lain (la loi ordinaire) käsittelyjärjestyksessä, joka sisältää alahuoneen kolme täysistunto-
käsittelyä sekä alahuoneen ja senaatin kantoja sovittelevan valiokunnan istunnon. Lisäksi tavallisen
lain osalta hallituksen on mahdollista käyttää menettelytapaa, jossa ylähuoneen eli senaatin lopul-
lista siunausta laille ei tarvita (Duverger, 1996, 341, 387–388). Ns. orgaanisen lain (la loi or-
ganique) säätämisjärjestyksessä hyväksytyssä laissa määriteltiin puolestaan sukupuolten tasapuolista
edustusta koskevat säännökset suurimmassa osassa Ranskan merentakaisia alueita ja niiden edustuk-
sellisia elimiä. Orgaaninen laki on tavallisen lain ja perustuslain välimuoto, ja sen säätäminen vaatii
pidennetyn, neljän täyistunnon käsittelyn ja ehdottoman enemmistön taakseen alahuoneessa. Lisäksi
perustuslakineuvostoston tulee kaikissa tapauksissa arvioida orgaanisen lain perustuslainmukaisuus.
(Duverger, 1996, 382, 387–389.) Kahden ensimmäisen käsittelyn osalta laeista keskusteltiin samas-
sa istunnossa, muuten lait käsiteltiin erikseen. Olen viitannut erillisiin käsittelyihin lyhenteillä
tl=tavallinen laki ja ol=orgaaninen laki.
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neen vastakkainasettelun paritén ja republikanismin välillä. Laissa ei ollut kyse vähem-
mistöjen aseman edistämisestä kiintiöillä vaan republikanistisen universalismin vahvistami-
sesta. Ihmiskunnan kahden puolikkaan tuli yhdessä ja toisiaan täydentäen olla mukana
poliittisessa päätöksenteossa.

Ministerin puhe kertoo myös tulevan parlamenttikeskustelun asetelmista, mm. sukupuolten
tasa-arvon paikantamisesta osaksi laajempia kansallisia tavoitteita, mutta myös paritéa ja
uudistusta koskevista periaattellisista erimielisyyksistä, jotka eivät laantuneet vaalilain
käsittelynkään aikana. Lisäksi Chevènement viittasi vasemmistolaisten kansanedustajien
ja erityisesti tasa-arvoaktiivien pyrkimyksiin tehdä laista hallituksen esitystä velvoittavampi
ja viedä republikanismin uudistaminen astetta pitemmälle. Sekä lakivaliokunnan että edelli-
senä vuonna perustetun alahuoneen tasa-arvotoimikunnan mietinnöt ennakoivat muutoksia
lakiin parlamenttikäsittelyn aikana ja jäsensivät myös keskustelun kysymyksenasetteluja
ja rintamalinjoja.123

Lain esitelleen sisäministerin lisäksi puhujan paikalle nousivat keskustelun aluksi hallituk-
sen tasa-arvoministeri, lakivaliokunnan ja tasa-arvotoimikunnan mietintöjen esittelijät sekä
lakivaliokunnan puheenjohtaja. Näiden henkilöiden osalta kyse ei ollut kuitenkaan vain
virkatehtävien hoitamisesta, vaan he kaikki olivat paritén näkyviä kannattajia ja osallistui-
vat lakiesityksen puolustamiseen parlamenttikäsittelyn eri vaiheissa. Myös muut tasa-arvo-
toimikunnan jäsenet puoluekannasta ja sukupuolesta riippumatta olivat keskustelun aktiivi-
simpia osanottajia. Puhujakorokkeella nähtiin myös useita lain kiivaimpia, oikeistopuoluei-
siin kuuluvia vastustajia sekä suhteellisen suuri joukko oikeiston mieskansanedustajia,
joiden tavoitteena oli lakitekstin hyväksyminen mahdollisimman väljässä muodossa.

Ranskalaiskeskustelussa vähän yli puolet (54,5 %) keskusteluun osallistuneista kansan-
edustajista oli naisia. Naisten osuus keskustelijoista on merkittävä, varsinkin suhteessa
naisten selkeään vähemmistöasemaan (10 %) parlamentin alahuoneessa. Naisten joukosta
löytyivät myös ne kansanedustajat, jotka olivat keskustelussa aktiivisesti mukana koko
lainsäädäntöprosessin ajan.

Kuten aiemmin on tuotu esiin, vaalilain käsittelyä parlamentissa edelsi Ranskan perustus-
lain muutos, jonka hyväksymiseen vaadittiin parlamentin kahden kamarin, kansalliskoko-
uksen ja senaatin, yhtenäinen kanta sekä lain käsittely molempien kamarien yhteisistunnos-
sa Versailles'ssa. Perustuslain käsittely oli myrskyisä, ja se keskittyi vaalilakia enemmän
paritéa koskeviin periaatteellisiin kysymyksiin, erityisesti paritén ja republikanismin väli-
seen suhteeseen.

Vaikka vaalilain käsittelyssä keskustelun sävy oli sovittelevampi, paritéa ja uutta lainsää-
däntöä koskevat kysymyksenasettelut olivat pysyneet samanlaisina. Sukupuolten tasa-arvon
merkitys ranskalaisen demokratian kehittämisessä sekä tasa-arvon ja republikanismin väli-
nen suhde jäsensivät edelleen keskustelua sekä parlamentin alahuoneen että senaatin puo-
                                                     
123  Toisin kuin Suomessa, Ranskassa lakiesitykset oli käsitelty lakivaliokunnassa ja tasa-arvo-
toimikunnassa jo ennen täysistuntokäsittelyn alkamista. Mietinnöt olivat siis osa lakiesityksen par-
lamenttikäsittelyä jo ensimmäisessä "suuren salin" keskustelussa.
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lella. Näiden ulottuvuuksien rinnalle olivat kuitenkin tulleet myös lain velvoittavuuden
astetta koskevat kysymykset ja se, mihin konkreettisiin toimiin lainsäätäjät olivat valmiita
tasa-arvon edistämisessä. Tässä yhteydessä keskustelun kohteeksi nousivat myös valinnat
ja priorisoinnit sukupuolten tasa-arvon ja muiden poliittisten tavoitteiden välillä. Varsinkin
näiden konkreettisten tasa-arvon edistämistä koskevien kysymyksien vuoksi juuri vaalilaista
käydyn parlamenttikeskustelun analyysi on hedelmällistä: kansanedustajat joutuivat otta-
maan kantaa uuden perustuslain tulkintaan ja konkreettisiin tasa-arvon edistämisen rajoihin.

4.1 "Meidän tasa-arvomme": konsensuksen raken -
taminen ranskalaisessa parlamenttipuheessa

Ranskan parlamentissa parité nostatti aika ajoin kiivastakin sanailua tasa-arvon edistämi-
sestä ja ranskalaisen poliittisen järjestelmän periaatteista. Näkemyseroista huolimatta kes-
kustelussa luotiin myös yhteistä todellisuutta ja yhteisymmärrystä, ja kansanedustajien
puheesta löytyy samankaltaisia aineksia, joihin he argumentaatiossaan nojautuivat. Tässä
alaluvussa olen kiinnostunut näistä yhteisymmärryksen alueista ja niiden tuottamisesta
parlamenttipuheessa. Erittelen analyysissani tapoja, joiden avulla erityisesti lakiesityksen
kannattajat rakensivat konsensusta sukupuolten tasa-arvosta ja sen merkityksestä poliittise-
na ongelmana. Erityisen kiinnostunut olen tässä yhteydessä niistä ulottuvuuksista, joihin
kansanedustajien oli otettava kantaa, vaikka sitä ei varsinaisesti olisi vaadittu (ks. Jokinen
et al., 1993, 127).124

Analyysini aluksi nostan esiin tulkinnallisen kehyksen, joka jäsensi merkittävällä tavalla
ranskalaista parlamenttikeskustelua ja sukupuolten tasa-arvoa koskevan ongelman rakenta-
mista. Tämä demokratian tulkintakehykseksi nimeämäni kehys ja sen virittämä todellisuus
rajasivat myös tapoja, joilla toimijoista ja tasa-arvon edistämisestä oli mahdollista puhua.
Lisäksi demokratian tulkintakehys toimi parlamenttikeskustelun yleiskehyksenä tarjoten
argumentoinnin aineksia sekä paritén kannattajille että vastustajille sitoen yhteen muuten
erillisiä tai jopa vastakkaisia tasa-arvon kehystämisen tapoja.

Demokratian tulkintakehystä voikin hahmottaa uloimpana ja laajimpana kehänä, jonka
sisälle muut yhteisymmärryksen rakentamisen tavat asettuivat. Luvun jälkimmäisessä osas-
sa tarkastelen sitä, miten yhteisymmärrykseen pyrittiin myös erilaisten ajallisten ulottu-
vuuksien kautta ja määrittelemällä sukupuolten tasa-arvo osaksi ranskalaisen yhteiskunnan
modernisoimista ja edistyksen projektia. Myös liittämällä uusi lainsäädäntö ja tasa-arvo
päätöksenteossa osaksi laajempaa yhteiskunnallisen ja taloudellisen tasa-arvon edistämistä
voitiin vaalilaista tehdä kaikkien kansalaisten elämää parantava hanke. Lopuksi tuon esiin

                                                     
124  Jokisen et al. (1993, 125-127) mielestä kultturisten konventioiden analyysin kannalta on erityi-
sen kiinnostavaa, mitkä tulkinnalliset "repertuaarit ovat niin voimakkaita, että suhteessa niihin
halutaan antaa selityksiä silloinkin, kun niitä tilannekohtaisesti ei vaadita." Tällaisesta näkökulmasta
huomion kohteena on se, mihin kulttuurisiin, kaikkien hyväksymiin asioihin argumentaatiossa
nojataan ja miten puhuja samalla vastaa moninaisin tavoin mahdollisiin vastakkaisiin näkemyksiin
ja syytöksiin.
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sen, miten kansallista yhtenäisyyttä ja samalla ranskalaista erityisyyttä tuotettiin konstitu-
oimalla Ranska ja ranskalainen demokratia suhteessa muuhun maailmaan ja muihin kan-
sallisvaltioihin.

Sukupuolten tasa-arvon ja ranskalaisen demokratian kehittämisen yhteyttä korostamalla
kansanedustajat loivat puhujien välille yhteisymmärryksen alueen ja samalla määrittelivät
tasa-arvon kaikkia koskettavana ongelmana, joka yhdisti ranskalaisia, naisia ja miehiä, yli
puoluerajojen. On kuitenkin huomattava, että demokratian kehittämiseen voitiin vedota
monissa erilaisissa tarkoituksissa, ja se toimi uskottavan argumentaation aineksena sekä
lain kannattajille että arvostelijoille. Hallituspuolueiden edustajille oli tärkeää osoittaa, että
vaalilaissa ei ollut kyse vain vasemmiston projektista vaan ranskalaisen demokratian kehit-
tämisestä kokonaisuudessaan. Toisaalta myös kriittisimmillä oikeiston edustajilla oli tarve
määritellä itsensä sekä "hyvien tasa-arvoihmisten" että demokratian puolustajien joukkoon:
he korostivat olevansa demokratian, mutta myös tasa-arvon asialla arvostellessaan tasa-
arvon edistämistä tiukoilla lainsäädännöllisillä toimenpiteillä (ks. "hyvien" puolelle asettu-
misesta retorisena keinona tasa-arvopuheessa, Magnusson, 2000, 91). Lakiesityksen torju-
minen merkitsi heille ranskalaisen demokraattisen järjestelmän kokonaisedun ajamista.

Kuitenkin juuri hallituspuolueiden edustajilla oli suurin tarve pyrkiä yhteisymmärrykseen
parlamenttikeskustelussa, kysehän oli Lionel Jospinin vasemmistohallituksen lakiesityk-
sestä ja hallitusohjelmaan kirjatusta tavoitteesta. Vasemmiston kansanedustajien puheessa
korostuikin sukupuolten tasa-arvon liittäminen osaksi koko ranskalaisen poliittisen järjes-
telmän kehittämistä ja lakiesityksen näkeminen näin kaikkia ranskalaisia yhdistävänä hank-
keena. Tällaisessa tilanteessa oikeistolla oli toisinaan vaikeuksia erottautua vasemmiston
tasa-arvoprojektista ja ajaa omintakeista oppositiopolitiikkaa.

Parlamenttikeskustelu näyttäytyikin kamppailuna, jossa vasemmisto ja oikeisto pyrkivät
kilvan asettumaan sukupuolten tasa-arvon edistämisen taakse ja korostamaan tasa-
arvopolitiikan kansallista luonnetta ja samalla tuomaan esiin juuri omaa ainutlaatuisuuttaan
naisten aseman edistämisessä. Tasa-arvokeskustelussa vuorottelivat näin yhdenmukaisuutta
ja kaikkien jakamia arvoja korostavat elementit ja toisaalta erojen ja jakojen korostaminen
erilaisten tasa-arvoa koskevien tulkintojen välillä (ks. Magnusson, 2000).

Konsensuksen rakentamisen kannalta on merkittävää, että kiivaimmat väittelyt paritésta ja
politiikan tasa-arvoa koskevasta lainsäädännöstä oli käyty Ranskassa perustuslain muutosta
koskevan keskustelun yhteydessä 1998–99. Perustuslain käsittelyssä sekä lehdistössä käy-
dyssä keskustelussa piirtyivät selkeämmät rajalinjat paritén kannattajien ja universalismin
periaatteita korostavien muutoksen vastustajien välillä. Oliko vaalilaista käyty parlamentti-
keskustelu siis vain jo aikaansaadun konsensuksen vahvistamista ja tasatahtista pään-
nyökyttelyä sukupuolten tasa-arvon tärkeydestä? Tällaisessa kontekstissahan yksimielisyy-
den rakentaminen olisi ollut enemmän kuin helppoa, ja lakia koskeva keskustelu vain
läpihuutojuttu. Jatkossa pyrin osoittamaan, että vaikka vaalilain käsittelyssä keskeisin
rintamalinja ei kulkenutkaan lakia kannattavien ja lainmuutosta vastustavien välillä, erojen
ja vastakkaisuuksien rakentaminen oli kansanedustajien puheessa muulla tavoin läsnä.
Keskustelu tasa-arvosta piti sisällään hyvinkin erilaisia näkemyksiä ranskalaisesta demo-
kratiasta ja yhteiskunnallisesta muutoksesta, muutoksen suunnasta ja keinoista.
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4.1.1 Näköala vuorelta: demokratian tulkintakehys
konsensuksen rakentajana

Jo parité-liikkeen ensimmäisen manifestin alaotsikko ja sen sanaleikki Liberté, Egalité,
Parité kertoo kontekstista, johon kysymys sukupuolten tasa-arvosta ranskalaisessa politii-
kassa asetettiin (Gaspard et al., 1992). Kyse ei ollut vain naisten asemasta, vaan demo-
kraattisen järjestelmän ja erityisesti ranskalaisen republikanismin uudistamisesta.

Tämä sukupuolten tasa-arvon ja ranskalaisen demokratian kehittämisen välinen sidos muo-
dosti myös parlamenttikeskustelussa kehyksen, jonka sisällä ja jota käyttäen kansanedusta-
jat puhuivat sukupuolten tasa-arvosta, mutta myös Ranskasta poliittisena yhteisönä. Tämä
kehys vaikutti vahvana läpi uutta vaalilakia koskevan keskustelun ja yli puoluerajojen.
Sukupuolten tasa-arvon ja demokratian välistä yhteyttä ei ranskalaisessa keskustelussa
kyseenalaistettu, ja samalla se oli keskeinen uskottavuuden rakentamisen kulmakivi tasa-
arvoa koskevissa legitimointistrategioissa. Sukupuolten tasa-arvon tarkastelu demokratian
kontekstissa olikin niin vahvasti läsnä ranskalaisessa tasa-arvopuheessa, että ilman sitä
sukupuolten tasa-arvon edistämisen legitimointi ei ollut mahdollista.

Tämän kehyksen kautta sukupuolten tasa-arvo politiikassa ei ollut vain naisia koskettava
erityisongelma, vaan yksi väline vastata koko ranskalaiseen demokraattiseen järjestelmään
kohdistuviin haasteisiin. Samalla tasa-arvo poliittisena kysymyksenä kietoutui niihin on-
gelmiin ja puutteisiin, joita ranskalaisella demokratialla nähtiin olevan. Sukupuolten tasa-
arvo ja naisten aseman parantaminen politiikassa ei ollut näin itseisarvo, vaan tasa-arvo
toimi välineenä ranskalaista demokraattista järjestelmää koskevien ongelmien ratkaisemi-
sessa ja demokratian toimivuuden kehittämisessä. Oman tutkimukseni näkökulmasta de-
mokratia-kehyksen keskeisyys Ranskassa on erityisen silmiinpistävä, koska suomalaisessa
tasa-arvopuheessa sukupuolten tasa-arvoa tarkasteltiin ani harvoin demokratian kehittämi-
sen näkökulmasta.

Tasa-arvon ja demokratiaa koskeva kytkös määritteli sukupuolten tasa-arvon myös kansalli-
seksi ja kansakunnan tulevaisuutta koskettavaksi kysymykseksi. Demokratian kehittämises-
sä oli kyse ranskalaisen poliittisen järjestelmän kulmakiven, republikanismin, uudistami-
sesta. Kuten aiemmin olen tuonut esiin, paritén arvostelijoiden kritiikki kohdistui jo parla-
mentin ulkopuolella juuri paritén ja republikanismin väliseen suhteeseen. Erityisesti halli-
tuspuolueiden kansanedustajilla oli tarve vastata tähän kritiikkiin, mutta samalla sukupuol-
ten tasa-arvon määrittely ranskalaisten republikanismin kontekstissa toimi tehokkaana
tulkinnallisena resurssina myös laajemmassa merkityksessä: tätä kautta parité ei vaaranta-
nut keskeisiksi nähtyjä ranskalaisia arvoja, vaan tasa-arvon edistämistä perusteltiin päin-
vastoin nojautumalla ranskalaisuutta merkittävällä tavalla määrittäviin kulttuurisiin kon-
ventioihin.

Demokratia-kehyksen kautta olikin mahdollista edistää kansallista yhtenäisyyttä mutta
myös vastata lakiesitystä vastaan suunnattuun kritiikkiin. Demokratia-puhe nojautui usein
inklusiivisiin me-muotoihin, jolloin kansanedustajat puhuivat "meidän demokratiastamme"
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ja määrittelivät samaan veneeseen sekä kansalaiset että poliitikot.125 Näin tasa-arvon ei
nähty perustuvan naisten, puolueiden tai muidenkaan ryhmien erityisintresseihin vaan
kansakunnan yhteiseen arvoperustaan.

Sekä johtavan hallituspuolueen kansanedustaja Frédérique Bredin (PS) että opposition
edustaja Nicole Ameline (DL)126 korostivat demokratian ja naisten aseman parantamisen
yhteenkietoutumista ja näkivät tasa-arvon edistämisen osana yhteistä taistelua "meidän
demokratiamme" puolesta:

"Tämä päivä, rakkaat kollegat, on suuri päivä parlamentillemme, suuri päivä naisille ja
suuri päivä demokratiallemme. Ensiksikin se on suuri ja upea voitto naisille. Tämä on
viimeinkin konkreettinen laki, joka kohdistuu yksiselitteisellä tavalla kunnallis-, alue- ja
senaatin vaaleihin sekä epäsuorasti myös parlamenttivaaleihin [...]. Tämä päivä on myös
suuri ja upea voitto demokratialle, koska laki tulee olemaan todellinen piristysruiske po-
liittisille instituutioillemme. Tämä koskee tietysti niin parlamenttimme alahuonetta ja
senaattia – joista jälkimmäinen ei varmaankaan enää jatkossa tule estämään naisten
asemaa parantavien lakien säätämistä – kuin kunnanvaltuustoja."
(Frédérique Bredin, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

"Millainen on moderni tasavalta? Se on elävä, avoin demokratia, joka tarjoaa jokaiselle,
niin miehille kuin naisille, oman paikkansa yhteiskunnassa ja osansa vastuuta julkisista
valinnoista ja päätöksistä. Toiminta naisten tulevaisuuden puolesta ei ole koskaan ollut
taistelua pelkistä muotoseikoista. Se on päinvastoin koko yhteiskunnan kehityksen ytimes-
sä: jos todellakin halutaan palauttaa politiikan menetetty maine, antaa sille uusi tarkoitus
ja taata, että se pystyy paremmin vastaamaan nykytodellisuuden haasteisiin, on selvää,
että tällaisiin tavoitteisiin päästään vain naisten uuden yhteiskunnallisen roolin ja uuden,
osallistuvamman poliittisen kulttuurin avulla."
(Nicole Ameline, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

Demokratia-kehyksen keskeisyydellä ranskalaisessa tasa-arvopuheessa on merkittäviä
seurauksia myös toimijoiden ja identiteettien rakentumisen kannalta. Tarkasteltaessa suku-
puolten tasa-arvoa demokratian näkökulmasta naiset määriteltiin ranskalaisen demokratian
käyttämättömänä resurssina, joiden määrän lisääntyminen politiikassa lain myötä toi muka-
naan positiivisia muutoksia koko poliittiseen päätöksentekoon. Ajatus naisista poliittisen
päätöksenteon resurssina rakensi näin rauhanomaista kuvaa sukupuolten välisistä suhteista
ranskalaisessa politiikassa ja yhteiskunnassa: tasa-arvo ei ollut miesten haitaksi vaan koko
demokraattisen yhteiskunnan hyödyksi.

                                                     
125  Me-retoriikan käyttö onkin erityisen tyypillistä politiikan suostuttelevalle kielenkäytölle, jossa
me-puheella luodaan kuvaa yhtenäisestä, kollektiivisesta subjektista ja kaikkien yhteisön jäsenten
jakamista arvoista ja yhdensuuntaisista intresseistä (Jokinen et al., 1999, 139).

126  Vaikka Démocratie Libérale -puolueen kansanedustaja Nicole Ameline edusti parlamentissa
oikeisto-oppositiota, oli hän sekä perustuslainmuutoksen että vaalilain aktiivinen kannattaja.
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Tasa-arvon tarkastelu ranskalaisen demokratian näkökulmasta nosti keskeisiksi toimijoiksi
myös kansalaiset ja liitti politiikan tasa-arvon kysymykseen kansalaisten ja poliitikkojen
välisestä suhteesta. Merkittäväksi kysymykseksi nousi tällöin ranskalaisen demokraattisen
järjestelmän legitimiteetti ja kansalaisten luottamus poliitikkoihin ja poliittisiin instituutioi-
hin (ks. yllä Bredinin ja Amelinen puheenvuorot). Sukupuolten tasa-arvon edistäminen
nähtiin keinona kansalaisten luottamuksen palauttamiseksi demokraattiseen järjestelmään
ja heidän aktiivisen osallistumisensa lisäämiseksi. Kansalaisten kautta myös legitimoitiin
lain hyväksymistä: keskustelussa viitattiin usein mielipidemittauksiin, joiden mukaan valta-
osa kansalaisista kannatti lainmuutosta. Suhteessa poliitikkoihin kansalaiset rakentuivat
tasa-arvon edistämisen eturintamana, ja lakia kannattamalla poliitikko identifioitui edistyk-
sellisiin kansalaisiin.

Sukupuolten tasa-arvon tarkastelussa ei ollut kuitenkaan kyse vain ranskalaisten yhteisten,
republikanismiin perustuvien arvojen ja järjestelmän legitimiteetin puolustamisesta. Tasa-
arvon ongelma määriteltiin demokratian kehyksessä myös käytännöllisenä poliittisen pää-
töksenteon kysymyksenä. Tällöin kyse oli poliittisen järjestelmän rationaalisesta kehittämi-
sestä ja järjestelmän toimivuuden takaamisesta.

Näkemys tasa-arvosta poliittista järjestelmän kehittämisen välineenä määritteli Ranskan
funktionalistisesti toimivaksi yhteiskunnaksi, joka pyrki uudistumalla tasapainon ja järjes-
tyksen normaaliin tilaan. Sukupuolten eriarvoisuudesta muodostui näin dysfunktionaalinen
piirre, joka haittasi järjestelmän toimintaa. Naisten aseman parantaminen politiikassa näh-
tiin positiivisena, koska se omalta osaltaan edisti yhteiskunnan koheesiota ja tasapainoa (ks.
funktionalistisen yhteiskuntakäsityksen retorisesta käytöstä ja sen yhdistymisestä yhtenäisen
kansakunnan korostamiseen, Wetherell – Potter, 1992, 158–161).

Demokratia-näkökulman kautta tasa-arvon edistäminen liitettiin osaksi laajempaa ranskalai-
sen poliittisen järjestelmän uudistusprosessia, jonka nähtiin koostuvan useista lainsäädän-
nöllisistä hankkeista. Erityisesti hallituspuolueiden edustajat korostivat uuden tasa-arvoa
edistävän vaalilain yhteyttä muihin ajankohtaisiin lainsäädännöllisiin uudistuksiin, kuten
poliittisten mandaattien rajoittamiseen ja luottamushenkilöiden juridisen aseman paranta-
miseen.127 Yhdessä nämä hankkeet toimivat välineenä kansalaisten laajemman poliittisen
osallistumisen turvaamiseksi ja poliittisten instituutioiden demokratisoimiseksi. Tasa-
arvoasioista vastaava valtiosihteeri Nicole Péry (PS) liitti tasa-arvosäännökset ja muut
uudistukset toisiinsa seuraavasti:

"Ensimmäinen suuri haaste koskee demokratiamme uudistamista. Naisten laajamittaisempi
osallistuminen politiikkaan sekä luottamustehtävien päällekkäisyyden rajoittaminen laa-

                                                     
127  Kun Lionel Jospinin hallitus astui virkaan kesäkuussa 1997, mainitsi se ohjelmassaan useita
poliittista päätöksentekoa koskevia uudistuksia, mm. sukupuolten tasa-arvoa koskevan vaalilain
muutoksen sekä poliittisten tehtävien määrää rajoittavan lain (ns. non-cumul des mandats -periaate).
Tasa-arvokeskustelussa hallituspuolueiden edustajat määrittelivät erilaiset lainsäädännölliset hank-
keet osaksi vasemmistohallituksen suurta ranskalaisen politiikan uudistusohjelmaa. Oppositiossa
olleet oikeistopuolueet pyrkivät puolestaan kiistämään tasa-arvon edistämisen hallituksen erityis-
projektina.
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jentaa maamme kansalaisten, niin miesten kuin naisten, mahdollisuuksia nousta vaaleilla
valittaviin asemiin ja avaa uuden keskustelun luottamushenkilöiden asemaa koskevista
säännöksistä."
(Nicole Péry, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

Tällaisesta näkökulmasta tasa-arvosta rakentui poliitikkojen käsiteltävissä oleva ongelma,
johon heidän oli mahdollista etsiä käytännöllisiä, ihmisen muokattavissa olevia ratkaisuja.
Konsensusta loivat näin sekä sukupuolten tasa-arvon näkeminen ranskalaisia yhdistävänä
projektina että yhteinen usko rationaalisen ihmisen mahdollisuuksiin parantaa olosuhtei-
taan. Tuottamalla tasa-arvon edistäminen osana konkreettista uudistushanketta voitiin myös
tehokkaasti ohittaa mahdolliset toimijoita jakavat vastakkaisuudet. (Ks. rationaalisuuteen
ja käytännöllisyyteen vetoamisesta retorisena keinona, Wetherell – Potter, 1992, 179–181.)

Rationaalisessa ja käytännöllisessä uudistushankkeessa oli kyse myös hallitusta ja rauhan-
omaisesta muutosprosessista. Sisäministeri Jean-Pierre Chevènement kuvasi lakiesityksen
merkitystä seuraavalla tavalla:

"Siitä tulee poliittisen elämämme merkittävä uudistus, joka tulee edistämään päätöksente-
kijöiden vaihtuvuutta; todellinen hyppäys parempaan, joka kannustaa myös rekrytoimaan
uutta väkeä politiikkaan. Luonnollisesti se on myös tilaisuus uudistaa maamme edustuk-
sellista järjestelmää. Eläessämme pitkää rauhan aikaa – mistä on syytä olla iloinen – ei
ole haitaksi, että kansallinen edustuksellinen järjestelmä uudistaa itse itseään, ei äkillisillä
siirroilla, vaan juuri sen tapaisilla laadullisilla uudistuksilla, joista edellä puhuin."
(Jean-Pierre Chevènement, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

Kuten lainauksesta näkyy, oli hallitusti etenevä uudistaminen myös sanaston tasolla vah-
vasti läsnä (politiikan uudistaminen, päätöksentekijöiden vaihtuvuuden lisääminen, uuden
väen rekrytoiminen, tilaisuus edustuksellisen järjestelmään uudistamiseen). Tällaista po-
liittisen järjestelmän uudistamista ja kehittämistä kohti tasapainoa oli vaikea asettua vas-
tustamaan: tällöin lakiesityksen vastustajat määrittyivät samalla edistyksen vastustajiksi,
pysähtyneisyyden edustajiksi.

4.1.2 Edistyvä yhteiskunta – kehittyvä ihminen

Jo poliittisen järjestelmän modernisoimiseen kiinnittyvän tasa-arvopuheen sanasto kertoo
aikakäsityksestä, jota luonnehti eteenpäinmeno, kehitys ja edistys. Näkemys tasa-arvon ja
yhteiskunnan edistymisestä olikin ranskalaisen parlamenttikeskustelun keskeisiä ulottu-
vuuksia, joka tarjosi kansanedustajille yhteisen tilan puhua sukupuolten välisistä suhteista
ja toiminnasta tasa-arvon hyväksi.

Usko edistykseen ei rajautunut vain sukupuolten tasa-arvoon poliittisessa päätöksenteossa,
vaan se läpäisi ranskalaista parlamenttikeskustelua merkittävämmällä tavalla. Edistystä
korostavan näkökulman kautta kansanedustajat jäsensivät naisten ja miesten asemassa
tapahtuvien muutoksia eri alueilla kuten työelämässä, perheessä ja politiikassa. Kyse ei ole
siitä, että kaikki ranskalaiset kansanedustajat olisivat jakaneet uskon ranskalaisen yhteis-
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kunnan vääjäämättömään ja "luonnolliseen" kehittymiseen. Tasa-arvon liittäminen osaksi
parempaa tulevaisuutta ja kansallista hyvinvointia oli tehokas argumentaatiostrategia tasa-
arvon edistämisen puolesta, mutta samalla puhujat joutuivat sovittamaan yhteen puheen
naisten kohtaamasta syrjinnästä ja jatkuvasta kehityksestä. Kommunistien Patrick Mala-
vieillen puheenvuoro tiivistää osuvasti tämän ristiriidan:

"Olemassa oleva eriarvoisuus kertoo myös nyky-yhteiskunnan edistyksen jarruista."
(Patrick Malavieille, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

Edistyksen näkökulma sukupuolten tasa-arvoon rakensi erityistä sekä historia- että tulevai-
suuskäsitystä. Osalle puhujista kyse oli pitkästä edistyskertomuksesta (Mickelsson, 1997,
232128), jossa varsinkin Ranskan 1900-luvun historiaa kuvattiin naisten asemaa koskevilla,
toisiaan seuraavilla ja kasaantuvilla uudistuksilla mm. työelämän ja perheen alueilla. Poli-
tiikka nähtiin tässä suhteessa poikkeuksena, mutta lakiuudistus poisti tämänkin epäkohdan
ja merkitsi samalla tärkeää virstanpylvästä Ranskan historiassa. Sukupuolten tasa-arvo
määriteltiin näin keskeiseksi osaksi ranskalaisen demokratian kehitystä, ja nykyaikaa ra-
kennettiin nyt jo tasa-arvoistuvan Ranskan historiaksi:129 

Sosialistien Bruno Le Roux kuvasi naisten aseman edistymistä Ranskan historiassa seuraa-
vasti:

"Tänään parlamentti lisää uuden virstanpylvään seuraavien vuosilukujen sarjaan: 1880
– toisen asteen julkisen koulutuksen avautuminen naisille, 1909 – naimisissa olevien nais-
ten oikeus päättää vapaasti oman palkkansa käytöstä, 1945 – naisten ääni- ja vaalioikeus,
vuosi 2000: parité."
(Bruno Le Roux, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

Tasa-arvon edistäminen limitettiin näin osaksi tasavaltaa koskevia uudistuksia ja Ranskan
kansallista aikaa. Kansanedustajat läpi puoluekentän marssittivat kollegoidensa eteen histo-
riallisia, naisten asemaan vaikuttaneita henkilöitä Ranskan vallankumouksesta nykypäi-
vään. Liittämällä sukupuolten tasa-arvon edistäminen osaksi Ranskan historiaa se määritel-
tiin koko kansakuntaa koskettavana taisteluna, jolla oli pitkät juuret maan historiassa. Kyse
ei ollut näin vain yhden erillisryhmän etujen ajamisesta vaan kansakunnan kohtalonkysy-
myksestä. Naisten asemaan liittyvistä epäkohdista huolimatta Ranskan tasavallan historia
toimi näin myös yhteisesti jaettuna tasa-arvon etenemisen ja edistämisen näyttämönä.

                                                     
128  Suomalaisten puoluelehtien analyysissaan Rauli Mickelsson tarkastelee sekä ajallisia että til-
allisia kertomuksia, joilla puolueet konstituoivat ja legitimoivat toimintaansa. Pitkillä edistys- tai
saavutuskertomuksilla esimerkiksi SDP rakensi pitkälle historiaan ulottuvan edistyksen jatkumon,
joka oli puolueen aikaansaama (Mickelsson, 1997, 232–233).

129  Parlamenttikeskustelun näkökulma Ranskan historiaan kertoo osuvasti Reinhart Koselleckin
kuvaamasta modernin tulevaisuus- ja historiakäsityksen yhteenkietoutumisesta. Koselleckin mukaan
modernin edistysuskon rinnalla syntyi myös uusi näkemys historiasta itseään reflektoivana käsittee-
nä (Koselleck, 1997, 19).
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Sen lisäksi, että lakiesitys nähtiin tärkeänä etappina Ranskan historiassa, voitiin se rakentaa
myös merkittävänä murtumakohtana suhteessa menneeseen. Näin lain hyväksymisestä lähti
liikkeelle muutos kohti parempaa ja lain avulla päästiin vihdoin irti naista alistaneesta
sukupuolijärjestelmästä. Argumentaatio sisälsikin edistysajattelun keskeisen lähtökohdan:
edistys tapahtui suhteessa aiempaan taantumukselliseen, takapajuiseen tilaan (ks. Tammi-
nen, 1994, 12–13).  Jako tehtiin näin negatiivisen menneisyyden ja positiivisen tulevaisuu-
den välille.

Ranskalaiskeskustelussa pyrittiinkin irti negatiivisesti määritellystä menneisyydestä, jolloin
kyse oli arkaismin voittamisesta tai viiveen kuromisesta umpeen suhteessa muihin länsi-
maisiin demokratioihin. Tasa-arvon edistämisen kautta ranskalainen demokraattinen jär-
jestelmä tehtiin ajanmukaiseksi ja modernin yhteiskunnan ja kansalaisten vaatimuksia
vastaavaksi. Näin sukupuolten tasa-arvon edistämisestä muodostui osa edistyksen prosessia
ja uskoa järjestelmän ja ihmisen jatkuvaan uudistumiseen. Cécile Helle (PS) yhdisti lain
vuosituhannen vaihtumiseen ja ranskalaisen demokratian uuteen aikakauteen:

"Näin astuminen uudelle vuosituhannelle merkitsee tosiasiassa tärkeää ja peruuttamatonta
edistysaskelta demokraattisessa järjestelmässämme. Askel on tärkeä sikäli, että sen myötä
edustuksellinen päätöksenteko tulee väistämättä vastaamaan paremmin yhteiskuntamme
sukupuolittunutta todellisuutta. Peruuttamattomaksi askeleen tekee se, että naisten astues-
sa näin päätöksentekovastuuseen he pystyvät myös parhaiten rikkomaan kuvan politiikasta
naisilta kiellettynä alueena – kuva, joka edelleenkin kummittelee useiden maamme nais-
puolisten kansalaisten mielissä." 
(Cécile Helle, lopullinen käsittely (tl), 3.5.2000)

Ranskalaiskeskustelussa tuotettiin myös metaforien avulla tasa-arvoa tulevaisuuteen suun-
tautuneena toimintana: kyseessä oli marssi kohti tasa-arvoa, merkittävä askel eteenpäin,
etappi tiellä kohti tasa-arvoa, kehityksen nopeuttaminen. Ranskalainen tasa-arvopuhe sisäl-
sikin vahvan uskon jo olemassa olevasta liikkeestä, jota vauhdittamalla oltiin lähestymässä
demokratian ihannetilaa. Sukupuolten tasa-arvoa legitimoitiin näin osana muutoksen kon-
tekstia, ja tasa-arvo itse rakennettiin muutosta ja liikettä ilmaisevaksi käsitteeksi. (Ks.
modernista demokratiakäsityksestä sekä liikekäsitteistä, Koselleck, 1997, 20–21.)

Ranskalaiskansanedustajat jakoivat käsityksen myös ihmisen keskeisestä roolista ja toimin-
nan merkityksestä muutoksen aikaansaajana ja organisoijana. Ihminen vei muutosta eteen-
päin suunnitelmallisella, mutta myös uusiin olosuhteisiin mukautuvalla toiminnallaan.
Joillekin puhujille edistys näyttäytyi naisten saavutuksina ja marssina eteenpäin ilman
huomion kiinnittämistä etenemisen kohtaamiin esteisiin. Tällaista tulkintaa rakensi taidok-
kaasti Emile Vernaudon (RCV):

"Aika, jolloin naisten väitettiin edustavan "heikompaa sukupuolta" on ohi. Kun yhtäläisen
edustuksen periaate (parité)130 toteutuu vaaleissa, naiset astuvat vastedes suurin joukoin
                                                     
130  Olen kääntänyt sanan "parité" "(sukupuolten) yhtäläiseksi edustukseksi" sellaisissa yhteyksis-
sä, joissa sana selkeästi viittaa tähän merkitykseen. Olen kuitenkin merkinnyt sulkuihin ranskankie-
lisen vastineen.
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päätöksentekoon, tasa-arvoisina miesten kanssa ottaakseen harteilleen raskaan vastuun
kansan itsemääräämisoikeuden edustamisesta. Se on osa historiallisesti johdonmukaista
kehityskulkua, jossa naiset ovat asteittain saavuttaneet äänioikeuden ja oikeuden tehtäviin,
jotka taannoin oli varattu vain miehille."
(Emile Vernaudon, lopullinen käsittely (ol), 21.6.2000)

On huomattava, että tällainen näkökulma tasa-arvon ongelmaan suuntaa huomion edistyk-
sen aikaansaajiin, positiivisiin toimijoihin. Sukupuolten tasa-arvon edistämisessä on kyse
ihmisen pyrkimyksestä vaikuttaa rakenteelliseen ongelmaan, jonka syntymisessä tai uusin-
tamisessa ihmisen rooli jää puolestaan vähälle huomiolle. Keskeistä tässä ongelmanasette-
lussa ovat rationaaliset, hyvään pyrkivät toimijat, jotka poliittisilla päätöksillä ja käytännön
toimenpiteillä pystyvät sekä uudistamaan ranskalaista yhteiskuntaa että vaikuttamaan ihmi-
sen kehittymiseen. Tällaisessa ihmisen aikaansaaman edistyksen kontekstissa esiin eivät
nouse kysymykset toimijoiden valtapyrkimyksistä, toimijoiden välisistä suhteista tai mah-
dollisista vastakkainasetteluista. 

4.1.3 Politiikan tasa-arvosta tasa-arvoiseen yhteiskuntaan

Edistyksen näkökulman lisäksi tasa-arvo politiikassa rakennettiin koko yhteiskunnan pro-
jektiksi myös toisen strategian kautta, korostamalla politiikan tasa-arvon linkittymistä
naisten aseman parantamiseen kaikilla yhteiskuntaelämän alueilla, erityisesti työelämässä
ja perheessä. Erityisesti vasemmistopuolueiden naiskansanedustajien puheessa parité-
lainsäädännön ja naisten yleisen yhteiskunnallisen aseman väliseen suhteeseen kiinnitettiin
erityistä huomiota. Osaksi kyse oli varmasti vastauksesta kritiikkiin, jota varsinkin vasem-
mistolaisesti suuntautuneet naisaktivistit olivat esittäneet jo ennen lakien parlamenttikäsit-
telyä: parité-liike oli näiden arvostelijoiden mielestä elitistinen ja keskittyi edustuksellisen
politiikan kysymyksiin ja hyväosaisten naispoliitikkojen aseman parantamiseen.

Uudistuksen laajempia seurannaisvaikutuksia korostamalla parité-lainsäädäntö pystyttiin
kuitenkin määrittelemään myös koko kansaa ja varsinkin kaikkia naisia hyödyttäväksi
hankkeeksi. Lisäksi puhe yhteiskunnallisen ja taloudellisen tasa-arvon edistämisestä nojasi
tehokkaasti kansanedustajien yleisesti jakamaan tavoitteeseen poliitikkojen ja kansalaisten
välisen kuilun kaventamisesta. Kun varsinkin lain innokkaimmat puolustajat olivat painot-
taneet useaan otteeseen kansalaisten tukea lakiesitykselle, nyt huomio kiinnitettiin myös
lain yleisiin positiivisiin vaikutuksiiin. Samalla sukupuolten tasa-arvo ei rakentunut vain
kysymyksenä naisten asemasta poliittisessa päätöksenteossa, vaan myös ruohonjuuritason
ongelmana.

Tällaisen laajasti määritellyn tasa-arvon näkökulmasta naispoliitikot ja tavalliset naiset
istuivat samassa veneessä: he kaikki joutuivat kohtaamaan eriarvoisuutta ja syrjintää, olipa
se sitten poliittisessa päätöksenteossa tai työelämässä. Poliitikot jakoivat kansalaisten ko-
kemukset, jolloin tasa-arvon puuttumisesta muodostui kaikille ranskalaisille yhteinen on-
gelma. Martine Lignières-Cassou (PS) ei tehnyt tässä suhteessa eroa mies- ja naispoliitik-
kojen välillä, vaan kuvasi yhteistä tietämystä ja kokemusta naisten tilanteesta seuraavasti:
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"Politiikan tasa-arvo ei valitettavasti merkitse samalla tasa-arvoa ihmisten arkielämässä.
Monenlaista syrjintää esiintyy yhä kaikilla elämänalueilla: syrjintää työhönotossa ja
palkoissa, väkivaltaa, taloudellista epävarmuutta jne. Näitä syrjinnän muotoja on turha
luetella, niin naiset kuin miehet tässä salissa kyllä tuntevat ne yhtä hyvin kuin minä; meillä
on joka päivä tilaisuus kohdata ne silmästä silmään. Olen kuitenkin vakuuttunut, että yh-
täläisestä edustuksesta (parité) politiikassa voi tulla muutoksen veturi kaikilla alueilla, niin
julkisilla kuin yksityisillä elämänalueilla. Parité on merkittävä toimenpide, sillä se on viesti
koko yhteiskunnalle."
(Martine Lignières-Cassou, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)   

Martine Lignières-Cassoun'n puheenvuorosta löytyy myös toinen argumentointistrategia,
jossa korostuu politiikan tasa-arvon yhteenkietoutuminen muiden toiminta-alueiden tasa-
arvokysymyksiin. Tämän näkökulman mukaan tasa-arvon toteutuminen politiikassa toimi
veturina naisten aseman parantamiselle esim. työelämässä ja perheessä. Lakiesityksen
hyväksymisen kautta sukupuolten tasa-arvo tulisi etenemään koko ranskalaisessa yhteis-
kunnassa.

Tasa-arvoistuvan politiikan laajempaa merkitystä voitiin kuvata myös muunlaisten metafo-
rien kautta: tasa-arvo päätöksenteossa voi olla "moottori" tai "liikkeelle paneva voima"
muulle tasa-arvokehitykselle. Sosialistien Odette Casanova, joka edusti keskustelussa myös
parlamentin tasa-arvotoimikunnan näkemyksiä, määritteli politiikan tasa-arvon "välineeksi,
ei päämääräksi" ja "mahtavaksi liikkeelle panevaksi voimaksi, joka auttaa turvaamaan
naisille ja miehille todelliset tasa-arvoiset mahdollisuudet kaikilla yhteiskunnan, kulttuurin
ja talouden alueilla" (Odette Casanova, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)   

Politiikan tasa-arvo voitiin asettaa laajemman tasa-arvokehityksen kontekstiin myös toisella
tavalla, määrittelemällä tasa-arvo politiikassa vain yhdeksi – ja sinällään riittämättömäksi
– etapiksi tasa-arvon tiellä. Puhujien huomio kiinnittyi näin jo tuleviin taistoihin, erityisesti
sukupuolten tasa-arvon edistämiseen työelämässä. Nicole Ameline (DL) puhui monien
muiden tavoin tasa-arvon työmaasta, joka tuli laajentaa politiikan ulkopuolelle:

"Lopuksi haluan korostaa, että paritén periaatetta ei voida rajata vain politiikkaan. Edes-
sämme aukeaa laaja työmaa, erityisesti taloudellisten ja sosiaalisten kysymysten alueilla.
Myös meneillään oleva keskustelu tasa-arvosta työelämässä todistaa, sikäli kuin todistelu
vielä on tarpeen, kuinka paljon meillä yhä on tehtävää."
(Nicole Ameline, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

Myös tarkastellessaan spesifisti naisten aseman parantamista poliittisessa päätöksenteossa
kansanedustajat korostivat keskusteltavan lain riittämättömyyttä ja asettivat politiikan tasa-
arvon osaksi laajempaa tasa-arvokehitystä. Tästä näkökulmasta kansanedustajat vaativat
toimia itse osallistumisen edellytysten parantamiseksi. Nämä toimenpiteet koskivat työn,
politiikan ja perhe-elämän sovittamista tai poliitikkojen toimintaedellytysten (mm. korvauk-
set, virkavapaudet) vahvistamista. Naisten määrä politiikassa ei lisääntynyt näin vain vaali-
listoja koskevilla säännöksillä, vaan huomiota tuli kiinnittää sukupuolten tasa-arvoon to-
teutumiseen myös muilla alueilla.
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Vihreiden Chantal Robin-Rodrigo (RCV) ei ihmetellyt, miksi naisia voi olla vaikea löytää
ehdokkaiksi, koska poliittiselle osallistumiselle oli niin paljon kulttuurisia ja arkipäivän
esteitä. Siksi pelkkä parité-laki ei riittänyt, vaan itse politiikkaan osallistumisen edellytyksiä
tuli parantaa:

"Nämä vaikeudet ovat huomattavan todellisia, eikä ihme. Historian ja kulttuurin jättämät
jäljet eivät katoa, eikä naisten – erityisesti nuorten työssäkäyvien naisten – arkitodellisuus
muutu lain myötä yhdessä yössä. Siksi on välttämätöntä, että hallitus ryhtyy myös muihin
toimenpiteisiin erityisesti perhe- ja sosiaalipolitiikassa luodakseen olosuhteet, joissa nai-
silla on mahdollisuus osallistua politiikkaan. Sekä miehiä että naisia on myös valistettava
sukupuolten tasapuolisen edustuksen merkityksestä demokratialle."
(Chantal Robin-Rodrigo, lopullinen käsittely (tl), 3.5.2000)

Voidaan tietysti sanoa, että tämä politiikan tasa-arvon hahmottaminen osana tasa-arvon
edistämistä kaikkialla ranskalaisessa yhteiskunnassa liittyi lakikeskustelun spesifiin kon-
tekstiin ja ajankohtaan, kun parlamentin käsittelyyn oli tulossa samana keväänä laki naisten
aseman parantamisesta työelämässä, ja myös vaaleilla valittujen edustajien aseman vahvis-
tamista koskeva lakiesitys oli suunnitteilla. Lisäksi työelämän tasa-arvokysymyksiä oli käsi-
telty vastikään kahdessa virallisessa raportissa. Lakiesityksen laajempien tasa-arvovaikutus-
ten korostaminen oli kuitenkin myös tehokas konsensusta luova argumentaatiostrategia.
Politiikan tasa-arvo ei näyttäytynyt tässä kontekstissa vain spesifin naisryhmän etujen aja-
misena vaan kaikkien ranskalaisten yhteisen hyvän edistämisenä. Lähentämällä poliitikkoja
ja kansalaisia toisiinsa se vahvisti myös järjestelmän legitimiteettiä.

Keskustelu politiikan tasa-arvosta laajemman muutoksen kontekstissa rakensi tasa-arvosta
jälleen myös liikekäsitteen: lainsäädäntö tasa-arvon edistämisestä poliittisessa päätöksente-
ossa ei merkinnyt muutoksen rajoittumista politiikkaan, vaan politiikan tasa-arvo määritel-
tiin välineeksi muutoksen viemiseksi eteenpäin. Kyse oli sekä lainsäädännöllisten uudis-
tusten aikaansaamisesta eri yhteiskunnan alueilla, mutta myös yksilöiden, poliitikkojen ja
kansalaisten muuttumisesta. Lain nähtiin näin edistävän myös kulttuurista ja asenteellista
muutosta, mikä sekin vahvisti yhteiskunnan koheesiota. Politiikan tasa-arvoistuminen oli
yksi etappi kohti ranskalaisen yhteiskunnan ja ihmisen täydellistymistä.

4.1.4 Ranskalainen demokratia vertailussa:
universaalin ja erityisen välissä

Kansallista yhtenäisyyttä ja samalla kansallista erityisyyttä tuotettiin ranskalaiskeskustelus-
sa myös konstituoimalla Ranska ja ranskalainen demokratia suhteessa muuhun maailmaan
ja muihin kansallisvaltioihin. Me-retoriikka toimi tässä yhteydessä rajanvetona "meidän"
ja "muiden" välillä: keskustelussa rakennettiin "toista" ja toisia demokraattisia järjestelmiä,
jotka toimivat ranskalaisen järjestelmän peilinä. Rajoja piirrettiin näin sisäisesti yhtenäisiksi
määriteltyjen kansallisten kulttuurien välille.

Kaiken kaikkiaan vertailu muihin maihin kuului kiinteänä osana sekä ranskalaiseen että
suomalaiseen parlamenttien tasa-arvokeskusteluun. Ranskalaisen keskustelun vertailuase-
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telmassa puhujat yli puoluerajojen jakoivat käsityksen Ranskan erityisen huonosta tasa-
arvotilanteesta: ranskalaisen demokraattisen järjestelmän teki poikkeukselliseksi naisten
vähäinen osuus poliittisen päätöksenteon eri tasoilla. Ranska konstituoitiin "peränpitäjänä"
(la lanterne rouge) tai huonona oppilaana (le mauvais élève) varsinkin eurooppalaisten
demokratioiden joukossa. Marie-Jo Zimmermann (RPR) ja Nicole Ameline (DL) viittasivat
Ranskan erityisyyteen mm. epänormaaliuden ja poikkeavuuden termein:

"Kun naisia on vain kuusi tai seitsemän prosenttia senaattoreista ja läänien valtuutetuista,
on tunnustettava, että kyseessä on anomalia, joka tekee Ranskasta peränpitäjän demo-
kraattisten maiden joukossa."
(Marie-Jo Zimmermann, uusi käsittely/toinen käsittely, 30.3.2000)

"Odottaessamme näiden uusien koitosten alkamista voimme iloita siitä, että tällä nykyisin
eurooppalaisella politiikan kentällä, jolla maiden vertailu toi liikaakin esiin Ranskan
poikkeuksellisuuden, tälle poikkeukselle on nyt pantu piste. Äänestämme tyytyväisinä tä-
män lakiesityksen puolesta myös siksi, että voimme näin katsoa numeroiden ja lukujen
taian, tai pikemminkin tympeyden tuolle puolen: vuosi 2000 ja uusi vuosisata avaavat
uuden, modernimman sivun ranskalaisen demokratian kirjassa."
(Nicole Ameline, lopullinen käsittely (tl), 3.5.2000).

Ranskalaisen demokratian konstituoiminen Euroopan huonoksi oppilaaksi toimi – paradok-
saalista kyllä – ranskalaisessa parlamenttikeskustelussa myös välineenä kansallisen konsen-
suksen rakentamisessa. Ranskan huono maine demokratioiden joukossa vaati kaikkien
ranskalaisten panosta tilanteen muuttamiseksi. Kansallinen häpeä muuttuikin polttoaineeksi
yhteiselle toiminnalle sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi politiikassa.

Rajanvedossa Ranskan ja Euroopan välillä on lisäksi huomattava, että kyse ei ollut vain
kansallisen yhteisön ja erityisyyden rakentamisesta. Parlamenttikeskustelussa konstituoitiin
myös näkemystä Euroopasta ja varsinkin Euroopan Unionista tasa-arvoa edistävien demo-
kratioiden yhteisönä, johon myös Ranska kuului – tai johon sen ainakin olisi pitänyt kuu-
lua. Ranska määriteltiin näin maana, jolla oli velvollisuuksia suhteessa kansainväliseen ja
erityisesti eurooppalaiseen yhteisöön. Samalla sukupuolten tasa-arvon edistäminen oli
keino integroitua Eurooppaan.

Vaikka parlamentin tasa-arvokeskustelussa ranskalaisen demokratian poikkeuksellisuutta
tuotettiin pitkälti negatiivisen erityisyyden kautta, nousi keskustelussa esiin myös toisenlai-
nen näkökulma Ranskaan erityisenä demokraattisena järjestelmänä. Tällä näkökulman
vaihdoksella Ranska siirtyi vaalilain hyväksymisen myötä eurooppalaisten maiden häpeä-
pilkusta tasa-arvoa edistävien maiden eturintamaan ja samalla myönteiseksi esimerkiksi
muille demokratioille. Kun ranskalainen demokraattinen järjestelmä kehittyi myös suku-
puolten tasa-arvon osalta, edusti Ranska samalla kertaa sekä omaperäistä että universaalisti
sovellettavaa tasa-arvon edistämisen ja demokratian mallia. Martine Lignières-Cassoun
(PS) puheenvuorossa Ranskaa konstituoitiin sekä kielteisestä että myönteisestä näkökul-
masta:
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"Niin kuin me kaikki olemme todenneet, Ranska on [naisten edustuksen osalta, ER] nykyi-
sin toiseksi viimeisellä sijalla Euroopan unionissa. Tämän lain ei siten tulisi olla vain
hanke muiden joukossa, vaan voimakas ele kaikille eurooppalaisille naisille. Meidän ta-
voitteemme ei olekaan vain eron umpeen kurominen, vaan nouseminen todelliseksi tasa-
arvon mallimaaksi. Olkaamme paitsi ihmisoikeuksien, myös naisten ja miesten välisen
tasa-arvon maa. Meiltä odotetaan toimenpiteitä, ja kuten te, rouva ministeri, [Nicole Péry,
ER] sanoitte, muiden maiden odotukset ja huomio ovat kääntyneet meihin."
(Martine Lignières-Cassou, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

Ranskan konstituoiminen tasa-arvon mallimaaksi kietoutui puheenvuorossa mielenkiintoi-
sella tavalla näkemykseen ranskalaisesta demokratiasta muiden demokraattisten järjestelmi-
en esikuvana, "ihmisoikeuksien maana". Tällä käsityksellä Ranskasta demokratian alkuko-
tina ja mallina muille demokraattisille järjestelmille on pitkät historialliset juuret, jotka
juontavat Ranskan vallankumoukseen ja vallankumouksessa lanseerattuihin universaaleihin
ihmisoikeuksiin. Sukupuolten tasa-arvon legitimointistrategiat eivät olleetkaan irrallaan
tästä Ranskan poikkeuksellisuudesta käytävästä yhteiskunnallisesta keskustelusta, vaan
tulkinnat ranskalaisen demokratian erityisyydestä olivat käyttövoimaa argumentoitaessa
erilaisten tasa-arvoa edistävien keinojen puolesta. Samalla puhe sukupuolten tasa-arvosta
antoi kuitenkin tilaa myös ristiriitaisille tulkinnoille siitä, mitä ranskalainen erityisyys tar-
koitti: kiinnitettiinkö huomiota ranskalaisen tasavaltalaisen perinteen jatkuvuuteen ja uu-
siutumiskykyyn myös sukupuolten tasa-arvon osalta vai korostettiinko ranskalaisen demo-
kraattisen järjestelmän ongelmia ja murtumakohtia (ks. Sadoun, 2000a, 9–19).

4.2 Halkeamia posliinissa? Ranskalaisen
parlamenttikeskustelun murtumat ja konfliktit

Kansanedustajien puhuessa sukupuolten tasa-arvosta ja demokratiasta abstrakteina periaat-
teina konsensuksen luominen parlamenttikeskustelussa oli suhteellisen helppoa. Demokra-
tian tulkintakehys toimi tehokkaana yhteisymmärryksen rakentajana, kun keskustelussa ei
kajottu demokratian ja sukupuolten tasa-arvon tarkempiin määrittelyihin tai tasa-arvon
edistämisen konkreettisiin välineisiin.

Puhe sukupuolten tasa-arvosta demokratian tulkintakehyksessä piti kuitenkin sisällään
mahdollisuuden myös konflikteihin, kun ranskalaisen demokratian etuun vetoaminen yh-
distyi rajalinjojen vetämiseen eri toimijoiden, mm. poliittisten puolueiden välille. Tämä
halkeamien syntyminen on nähtävissä erityisesti silloin, kun parlamenttikeskustelun koh-
teena olivat tasa-arvon konkreettinen edistäminen ajassa ja paikassa ja uudistettavan vaali-
lain yksityiskohdat. Samalla kysymys ranskalaista demokratiaa koskevista erilaisista tulkin-
noista ja varsinkin demokratian ja sukupuolten tasa-arvon välisestä suhteesta nousi esiin.

Tässä luvussa tarkastelen halkeamia ja konflikteja ranskalaisessa tasa-arvopuheessa: mitkä
ovat ne kriittiset pisteet ja ulottuvuudet, jossa konsensus sukupuolten tasa-arvosta ja sen
edistämisestä säröili ja millaisena poliittisena ongelmana tasa-arvo näissä erilaisissa tulkin-
noissa näyttäytyi? Analyysi kohdistuu myös konfliktin tuottamisen ehtoihin tasa-arvopu-
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heessa: minkälaiset konfliktit ja vastakkainasettelut olivat mahdollisia Ranskan parlament-
tikeskustelun kontekstissa ja minkälaisin retorisin keinoin vastakkainasetteluja tuotettiin?
Samalla huomio kiinnittyy siihen, miten kilpailevat ja ristiriitaiset tulkinnat tasa-arvosta
kietoutuivat erilaisiin näkemyksiin ranskalaisesta yhteiskunnasta ja sen muuttamisesta.

Yksinkertaisin tapa tarkastella ranskalaisen parlamenttikeskustelun konflikteja olisi kiin-
nittää huomiota puoluepoliittisiin vastakkainasetteluihin. Vasemmiston ja oikeiston välistä
rajanvetoa parlamentin tasa-arvokeskustelussa edesauttoikin ranskalainen poliittinen jär-
jestelmä ja erityisesti parlamenttivaalien enemmistövaalitapa, joka loi parlamentti-
työskentelyyn selkeän hallitus–oppositio -asetelman vasemmiston ja oikeiston välille.

Vasemmiston ja oikeiston välistä vastakkainasettelua rakennettiin keskustelussa esimerkiksi
erilaisilla Ranskan historiaa koskevilla tulkinnoilla. Viittaukset "meidän yhteisen demokra-
tiamme" historiaan vaihtuivat vasemmiston puheenvuoroihin, joissa oikeiston hallitsemasta
senaatista tuli symboli tasa-arvon vastaiselle taistelulle läpi Ranskan 1990-luvun historian.
Oikeiston kansanedustajat nostivat puolestaan toistuvasti esiin oikeiston ja erityisesti ken-
raali De Gaullen roolin tasa-arvon edistämisessä ja naisten äänioikeuden toteutumisessa.

Toisaalta vaalilainsäädäntöä ja laajemmin politiikan tasa-arvoa koskevat syvimmät vastak-
kainasettelut ja konfliktit eivät kulkeneet selkeästi vasemmiston ja oikeiston välillä. Paritén
ja universalismin vastakkaisuutta korostivat toki etupäässä oikeiston kansanedustajat, mutta
oikeistopuolueista löytyi myös monia naispuolisia kansanedustajia, joiden linjaukset olivat
hyvin lähellä parité-lainsäädännön aktiivisimpia vasemmistolaisia kannattajia. Toisaalta
myös vasemmiston sisällä näkökulmat ranskalaiseen republikanismiin ja sukupuoleen sekä
vaalilain velvoittavuuteen vaihtelivat. Tässä suhteessa parité-keskustelu sekoitti Ranskan
parlamentissa perinteisiä ideologisia rajalinjoja.

Vasemmisto–oikeisto -ulottuvuutta Ranskan parlamenttikeskustelussa voidaankin tarkas-
tella myös kysymällä, mitä juuri vasemmiston ja oikeiston välistä eroa korostamalla parla-
menttikeskustelussa saatiin aikaan. Vasemmiston ja oikeiston välinen vastakkainasetteluhan
on yksi merkittävimpiä ja vakiintuneimpia kulttuurisia jäsennyksiä Ranskassa. Toisaalta
parité-liike, mutta myös laajemmat poliittisen kentän muutokset olivat kyseenalaistaneet
perinteisiä rajalinjoja 1990-luvun ranskalaisessa yhteiskunnassa. Jos juuri vasemmiston ja
oikeiston vastakkaisuus toimi ranskalaiskeskustelussa legitiiminä perusteena jaotella toi-
mijoita ja rakentaa erityisyyttä, minkälaisilta muilta mahdollisilta jaotteluilta tämä asetelma
vei tilaa ja minkälainen eron tekeminen ei ranskalaiskeskustelussa olllut sallittua?

Tarkastelen luvun aluksi halkeamaa, joka jäsensi parité-keskustelua jo 1990-luvun alusta
lähtien ja joka kietoutui kysymykseen sukupuolten tasa-arvon suhteesta ranskalaiseen
republikanismiin. Perustuslain muutoksen parlamenttikäsittelyssä ja varsinkin senaatin
puolella vastakkainasettelu paritén ja tasavaltalaisen universalismin välillä oli erityisen
näkyvä. Parlamentin alahuoneen vaalilakikeskustelussa paritén ja ranskalaisen universalis-
min yhteensovittamattomuutta korostavien kansanedustajien määrä oli supistunut jo suh-
teellisen pieneksi, mutta myös siellä republikanismin erilaiset ja ristiriitaiset tulkinnat
nousivat selkeästi esiin. Toiseksi merkittäväksi rajalinjaksi alahuoneessa nousi kysymys
sukupuolten tasa-arvon ja vapauden välisestä suhteesta. Keskustelu tasa-arvosta kietoutui
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näin erilaisiin demokratian arvoja ja periaatteita koskeviin tulkintoihin ja näiden periaattei-
den keskinäiseen järjestykseen.

4.2.1 Parité  ja republikanismin ristiriitainen perintö

"Hallitus ei luonnollisesti voi muuta kuin kannattaa tätä tasa-arvon edistämisen hanketta,
joka vie eteenpäin tasavallan sanomaa."
(Jean-Pierren Chevènement, lopullinen käsittely, 21.6.2000)

Tämä Jean-Pierren Chevènement'n lausahdus parlamenttikeskustelun loppumetreillä kietoi
saumattomasti yhteen sukupuolten tasa-arvon edistämisen ja ranskalaisen tasavallan vah-
vistamisen. Samalla sisäministerin toteamus oli mitä ilmeisimmin tarkoitettu huomautuk-
seksi niille, jotka epäilivät lakiehdotuksen yhteensopivuutta tasavallan periaatteiden kanssa.
Kyse oli viittauksesta sekä parlamentissa että parlamentin ulkopuolella käytyyn keskuste-
luun, joka oli lainehtinut parité-liikkeen syntyhetkistä alkaen ja jonka keskiössä oli paritén
mahdollinen ranskalaista republikanismia rapauttava vaikutus.

Tämän keskustelun jälkimainingit löivät myös parlamentin vaalilain käsittelyssä. Kysymys
sukupuolten tasa-arvon ja republikanismin suhteesta nostettiin keskustelussa uudelleen
esiin, vaikkakin lain kannattajat pyrkivät osoittamaan kahtiajaon paritén ja universalismin
välillä vanhentuneeksi ja harhaanjohtavaksi. Erityisesti lakia vastustavat tai kritisoivat
miehet käyttivät puolestaan lehdistössä ja tutkijoiden piirissä käytyä keskustelua hyväkseen
ja viittasivat erityisesti niihin naispuolisiin tutkijoihin ja vaikuttajiin, jotka vastustivat
paritén perusideaa sekä uutta vaalilakia.

Kuten edellä on todettu, demokratia ja republikanismi toimivat myös ennalta hyväksyttynä
tasa-arvoa koskevan argumentoinnin perustana parlamenttikeskustelussa, ja kansanedusta-
jat pyrkivät kilvan todistamaan sitoutumistaan Ranskan tasavaltalaisten arvojen edistämi-
seen. Tasa-arvopuheen halkeamissa ei ollutkaan kyse joko republikanismin hyväksymisestä
tai hylkäämisestä vaan siitä, miten itse republikanismi määriteltiin ja nähtiinkö sukupuolten
tasa-arvo politiikassa yhteensopivana oman republikanismia koskevan tulkinnan kanssa.
Keskustelussa nousivat tärkeiksi tasa-arvolle ja sen edistämiselle annettavat nimet ja erityi-
sesti égalitén, paritén ja kiintiöiden välinen suhde. Erilaisilla nimillä ja nimeämisellä pu-
hujaa paikannettiin suhteessa sukupuolen ja edustuksellisuuden kysymyksiin, mutta samalla
määriteltiin myös spesifisti ranskalaista tapaa edistää sukupuolten tasa-arvoa.

Lain vastustajat ja kannattajat hahmottivat republikanismin ja sukupuolten tasa-arvon
välistä suhdetta eri tavoin: paritén ja vaalilain tiukimpien vastustajien mielestä parité oli
merkittävä uhka Ranskan tasavallalle ja erityisesti sen yhtenäisyydelle, vastapuoli puoles-
taan korosti paritén positiivista haastetta ranskalaiselle republikanismille. Sukupuolten tasa-
arvon ja republikanismin suhdetta lähestyttiin ranskalaisessa keskustelussa erilaisista,
keskenään konfliktorisista näkökulmista, joita kutsun tässä republikanismin uhan ja repub-
likanismin haasteen tulkintakehyksiksi.
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Tasavalta vaarassa: republikanismin uhan tulkintakehys

Itse kysymys naisten asemasta poliittisessa päätöksenteossa ei aiheuttanut erimielisyyttä
ranskalaiskeskustelussa: myös vaalilain jyrkimmät kriitikot pitivät naisten vähäistä määrää
ranskalaisessa politiikassa vakavana yhteiskunnallisena ongelmana. Heille kuitenkin parité
ja hallituksen esitys vaalilaista muodostuivat suuremmaksi kansakuntaa hajottavaksi teki-
jäksi kuin puuttuva tasa-arvo.

Kysymys kansakuntaa kohtaavista uhista kietoutui erityisesti tulkintoihin siitä, miten poliit-
tisen edustuksen kysymys olisi pitänyt ymmärtää Ranskan poliittisessa järjestelmässä. Lain
arvostelijat käyttivät pitkälti samoja argumentteja, jota paritén vastustajat olivat käyttäneet
parlamentin ulkopuolella: laki johtaisi ranskalaisen poliittisen edustuksen periaatteiden
muuttumiseen, jolloin kansanedustajat eivät enää edustaisi koko kansakuntaa vaan vain
omaa sukupuoltaan. Lisäksi sukupuolten edustusta koskeva vaalilainsäädäntö avaisi ovet
myös muiden ryhmien vaatimuksille poliittisesta edustuksesta, ja näin koko tasavallan
yhtenäisyys oli vaarassa.

Christine Boutin (UDF, sit.)131 näki lain asettavan kyseenalaiseksi tasavallan ja poliittisen
edustuksen keskeiset periaatteet. Kuitenkin myös hän taiteili puheenvuorossa konsensuksen
rakentamisen ("tasavalta on meille kaikille tärkeä") ja tasavaltaa koskevien ristiriitojen
korostamisen välillä. Vaikka Boutinin argumentaatiossa on myös yhteisiä aineksia lakiesi-
tyksen kannattajien kanssa, siirryttiin puheenvuoron aikana me-puheesta varoitteluun vaa-
lilain häpeällisyydestä Ranskalle.

Christine Boutin: "Tasavalta on yksi ja jakamaton."
Yvette Roudy: "Kappas vain"!
Christine Boutin: "Tasavalta on tärkeä meille kaikille. Mutta tämä laki asettaa salakava-
lalla tavalla täysin kyseenalaiseksi tasavallan yhtenäisyyden ja jakamattomuuden periaat-
teet."
(Huudahduksia sosialistien, kommunistien ja vihreän parlamenttiryhmän riveissä).
Christine Boutin: "[...] Sitten jakamattomuuden periaate. Se oli olennainen periaate
maamme tasavallan perustajille. Tämän esityksen takana on kuitenkin ajatuksenjuoksu,
jossa jokaisen miehen ja jokaisen naisen tehtävänä on edustaa äänestäjäkunnan kokonai-
suuden sijaan omaa sukupuoliryhmäänsä."
(Vastalauseita sosialistien, kommunistien ja vihreän parlamenttiryhmän riveissä)
Odette Casanova: "Mutta eihän tässä ole kyse ryhmistä!"
Christine Boutin: "Biologian sekoittaminen edustuksellisuuden kysymyksiin vie väistämättä
hyväksymään kaikki muutkin vaatimukset, joissa vedotaan ryhmiin pohjautuvaan edustuk-
sellisuuden periaatteeseen."
Yvette Roudy: "Tämä on kyllä kaiken huippu!"
(Christine Boutin, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

                                                     
131  Oikeistoa edustava Christine Boutin oli näkyvimpiä perustuslain muutoksen ja uuden vaalilain
naispuolisia vastustajia parlamentin alahuoneessa. Hän oli tullut tunnetuksi edellisenä vuonna myös
uuden parisuhdelain (PACS) jyrkkänä vastustajana.  
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Boutinin puheenvuorossa ranskalaisen republikanismin nähtiin pohjautuvan muuttumatto-
miin periaatteisiin ja perusarvoihin, jotka tasavallan suurmiehet olivat aikoinaan määritel-
leet. Parité häpäisi jotain alkuperäistä ja lähes pyhää ranskalaisuuden perustaa tuomalla
Ranskan poliittiseen järjestelmään ryhmäedustuksen periaatteen. Uuden vaalilain myötä
kansanedustajien velvollisuus edustaa koko kansakuntaa vaihtuisi oman yhteiskunnallisen
ryhmän – ja tässä tapauksessa sukupuolen – edustamiseksi poliittisessa päätöksenteossa.

Samat häpeän ja kunnian teemat liikkuivat keskustelussa paritén ja kiintiöiden (les quotas)
suhteesta, jossa ranskalaista edustuksellista poliittista järjestelmää koskevat ristiriitaiset
tulkinnat tiivistyivät. Lain vastustajat samaistivat paritén ja kiintiöt toisiinsa ja pitivät
kiintiöitä ulkomaisena – useimmiten amerikkalaisena – tuontitavarana, joka ei soveltunut
ranskalaiseen todellisuuteen. Kiintiöidenkin yhteydessä kysymys sukupuolten tasa-arvosta
rakentui osaksi erilaisia tulkintoja ranskalaisuudesta, ja kärjekkäimmissä kannanotoissa
epäiltiin paritén kannattajien isänmaallisuutta.

RPR:n Jacques Myard maalaili kauhukuvia käsillä olevasta tilanteesta, jossa tasavallan
keskeisiä periaatteita ei enää kunnioitettaisi ja ovet avautuisivat sukupuolikiintiöiden lisäksi
myös muunlaisille kiintiöille. Pahinta tässä kehityksessä oli tasavallan yhtenäisyyden vaa-
rantuminen sen hajautuessa erillisiin yhteiskunnallisiin ryhmiin:

"Sen lisäksi, ja mikä pahempaa, tämä lakiesitys loukkaa itse tasavallan perustuksia hyök-
käämällä sitä perustavalla tavalla ohjannutta ja innoittanutta periaatetta, kaikkien kansa-
laisten tasa-arvoa, vastaan. Se avaa oven myös muille kiintiöille, halusitte sitä tai ette.
Tasavallan pirstouminen erilaisiin ryhmiin on käynnissä, ja teillä on täysi vastuu tästä
kaikesta. Tämä laki on auttamattomasti teidän kaltaisenne, ja vastaa teidän näkemystänne
demokraattisesta järjestelmästä, teidän ideologiaanne, joka haluaa typistää maailman
moninaisuuden, teljetä vapauden keinotekoiseen ja pakotettuun muottiin. Lakiesitys on
ennakkoasenteidenne kaltainen: se kääntää selän vapaudelle."
(Jacques Myard, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

Philippe de Villiers (sitoutumaton)132 vei argumentaation astetta pitemmälle rinnastamalla
vaalilain vähemmistöjen tasa-arvopolitiikkaan, jota harjoitettiin Yhdysvalloissa. Samalla
Ranskan vasemmistohallituksesta tuli epäilyttävä amerikkalaisen mallin seuraaja. Mutkien
kautta de Villiers yhdisti tasa-arvolain ja varsinkin syrjinnän painottamisen sekä poliittiseen
korrektiuteen että lopulta fasismiin ja sosialismiin: 

"Yhdysvalloissa, jonka mallia me sosialistihallituksen komennossa totta tosiaan kurinalai-
sesti ja innokkaasti seuraamme, on kahdessakymmenessä vuodessa laajalti alettu huomata
positiivisten erityistoimien haittapuolet. Nykyisin mustaihoisen epäillään aina saavutta-
neen asemansa vain ihonvärinsä takia. Tämä ihmiskunnan jakaminen kahteen sukupuoleen
kääntyy lopulta naisia vastaan. […] Syrjintä-puhe on vaarallista. Olkoon syrjintä sitten
positiivista tai negatiivista, syrjintä tarkoittaa erottelua. Kun biologia on lain pohjana ja
kun poliittinen toiminta perustuu syrjintään, vaikka positiiviseenkin, olemme hyvin lähellä
                                                     
132  Philippe de Villiers edustaa puoluekartalla oikean äärilaidan kansallismielistä puoluetta Mou-
vement pour la France, mutta ei kuulunut tuolloin mihinkään parlamenttiryhmään.
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kaikkien unelmien toteutumista: lähellä uutta valtakuntaa, jossa sorto pukeutuu ystävälli-
syyden viittaan, lähellä järjestelmää, jota voisi kutsua nurinkäännettyyn oikeuteen nojaa-
vaksi, koko ihmiskuntaa koskevan poliittisen korrektiuden kuvitelman nimissä toimivaksi
lempeäksi fasismiksi. Tätä se epäilemättä on, tämä uusi sosialismi!"
(Philippe de Villiers, uusi/toinen käsittely, 30.3.2000)

Ranskan ja Yhdysvaltojen rinnastamisella de Villiers yhtyi Ranskassa erityisesti 1980-
luvun lopulla uudelleen vahvistuneeseen antiamerikkalaiseen retoriikkaan, jota käytettiin
varsinkin keskusteltaessa vähemmistö- ja tasa-arvokysymyksistä (ks. mm. Birnbaum, 2001;
Ezekiel, 2002; Fassin, 2000; Mathy, 2003; Scott, 1997). Villiers'n mielestä vasemmistohal-
litus ajoi ranskalaiselle järjestelmälle vierasta politiikkaa, jossa ihmisten väliset erot, kuten
sukupuoli ja ihonväri toimivat poliittisen edustuksen perustana. Ranskalaisen järjestelmän
paremmuus perustui puolestaan juuri erojen unohtamiseen ja abstraktin kansalaisen ideaan.
Tässäkin puhetavassa vaikutti vahvana ajatus kansakunnan hajoamisesta vieraiden ele-
menttien vaikutuksesta. Omaperäistä Villiers'n argumentaatiossa voidaan sanoa olevan
amerikkalaisuuden ja sosialismin rinnastaminen.
 
Yllä olevien Christine Boutinin, Jacques Myardin ja Philippe de Villiers'n puheenvuorojen
kaltaista argumentaatiota löytyi runsaasti perustuslain muutoksesta käydyssä keskustelussa
ja varsinkin uudistuksia vastustaneiden senaattoreiden piirissä. Vaalilain kansalliskokous-
käsittelyssä näin kiivas argumentaatio oli kuitenkin vähemmistössä ja edusti vaalilakiin
kohdistetun arvostelun äärilaitaa. Suurin osa oikeiston kansanedustajista kritisoi vaalilakia
ja sen pykäliä monin tavoin, mutta ei asettunut keskustelussa vastustamaan koko lakia.
Kuitenkin myös lain maltillisemmat arvostelijat käyttivät hyväksi argumentaatiossaan
kiintiöden negatiivista määrittelyä: kiintiöistä muodostui heille pakon symboli ja rajanve-
täjä vasemmistohallituksen ja "muiden", ranskalaista "tasa-arvoperinnettä" korostavien
toimijoiden välille.

Parité  uuden ja vanhan välissä: republikanismin
haasteen tulkintakehys

Miten sitten republikanismia käytettiin paritén ja vaalilain puolustamiseen? Vaalilain
aktiivisista kannattajista viittasi republikanismin symboleihin mm. sosialistien Bernard
Roman, jolle sukupuolten tasa-arvon toteuttaminen poliittisessa päätöksenteossa merkitsi
kuitenkin myös vakavaa haastetta Ranskan poliittiselle järjestelmälle. Hän tiivisti lain
merkityksen yhdistämällä sukupuolten tasa-arvon edistämisen yhteen tasavallan kolmesta
perusperiaatteesta ja korostamalla samalla lain yhteensopivuutta republikanismin perinnön
kanssa:

"Jos tällä lakiesityksellä tuomme esiin valmiutemme turvata naisten ja miesten yhtäläinen
edustus poliittisessa päätöksenteossamme, sen teemme kyllä yhden periaatteen kunnioitta-
miseksi: tasa-arvon, joka on yksi kolmesta tasavaltamme peruskivestä."
(Bernard Roman, uusi/toinen käsittely, 30.3.2000)
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Suhde paritén ja égalitén käsitteiden välillä nousikin keskeiseksi ulottuvuudeksi keskuste-
lussa sukupuolten tasa-arvosta ja republikanismista: lain vastustajat pitivät käsitteitä yh-
teensovittamattomina, kun taas lakiin myönteisesti suhtautuvien mukaan parité oli uusi
näkökulma koko tasavaltalaisen tasa-arvon määrittelemiseen.133 Egalitén käsitteellä on
luonnollisesti merkittävää historiallista ja symbolista painoarvoa ranskalaisessa poliittisessa
keskustelussa osana tasavallan kolmea peruspilaria (liberté, égalité, fraternité). Paritén
kannattajat löysivät erilaisia strategioita liittää yhteen paritén ja égalitén käsitteet ja vastata
arvostelijoiden kritiikkiin. Yksi näistä strategioista oli paritén määrittely keinoksi tasaval-
talaisen égalitén saavuttamiseksi. Samalla égalité päämääränä asettui arvokkaammaksi
osaksi käsiteparia.134 Sosialistipuolueen Catherine Tascan135 puheenvuoro on esimerkki
tällaisesta arvottamisesta, mutta samalla paritén asettamisesta tasavaltalaisten arvojen
viitekehykseen:

"Toistan: mielestäni parité ei ole arvo tai päämäärä sinänsä, vaan se on väline tasaval-
tamme todellisen arvon, tasa-arvon palveluksessa."
(Catherine Tasca, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

Lain kannattajien oli otettava kantaa myös kiintiöihin edustuksellista poliittista järjestelmää
koskevassa keskustelussa. Tämä oli tärkeää, koska käsitteeseen kietoutuivat kysymykset
ranskalaisen poliittisen järjestelmän peruspilareista ja itse ranskalaisuuden määrittelystä.
Kuten parité-liikkeen aktivistitkin, lain kannattajat vastasivat kiintiöitä koskevaan arvoste-
luun erottamalla kiintiöt ja paritén selkeästi toisistaan. Irrottautumalla ranskalaiselle järjes-
telmälle "vieraista" kiintiöistä he painottivat paritén selkeää yhteyttä republikanismin pe-
rintöön, mutta samalla paritén republikanismia uudistavaa voimaa. Näin kiintiöiden vas-
tustus pyrittiin mobilisoimaan myös osaksi lakia puolustavaa argumentaatiota. 

Sisäministeri Jean-Pierre Chevènement kiisti myös lehdistössä esiintyneet syytökset paritén
universalismin vastaisuudesta ja erotti toisistaan kiintiöillä edistettävän vähemmistöpolitii-
kan ja paritén välineenä naisten aseman parantamisessa. Samalla kun Chevènement korosti
paritén eroa kiintiöistä, hän käänsi koko lain vastustajien kysymyksenasettelun päälaelleen:
kyse ei ollut vieraiden, ryhmäedustukseen perustuvien poliittisten periaatteiden sisäänajosta

                                                     
133  Sanat égalité ja parité kertovat käsitteiden kontekstisidonnaisuudesta ja vaikeudesta kääntää
niitä kielestä toiseen – molemmat käsitteet kun suoraan käännettynä viittaavat suomen kielen tasa-
arvoon. Egalitén ja paritén monia merkityksiä onkin mahdotonta ymmärtää kiinnittämättä huomiota
termien käyttökontekstiin ja varsinkin keskusteluun niiden suhteesta ranskalaiseen republikanismiin.

134  Chaïm Perelmanin ja Lucie Olbrechts-Tytecan uuden retoriikan mukaan keino–päämäärä -jako
on yksi länsimaisen ajattelun vakiintuneita filosofisia pareja. Keinon ja päämäärien erottaminen
toisistaan kuuluu ns. dissosiatiiviisiin argumentaatiotekniikoihin, ja myös parin osien erilaista
arvottamista voidaan käyttää argumentaation keinona (ks. Summa, 1996, 71; Holli, 1991, 50–51).

135  Catherine Tasca toimi perustuslain ja vaalilain parlamenttikäsittelyjen aikana kansalliskokouk-
sen lakivaliokunnan puheenjohtajana, ja hän myös esitteli perustuslain muutosesityksen kansal-
liskokoukselle. Vielä vaalilain käsittelyn aikana, huhtikuussa 2000, hänet nimitettiin Jospinin halli-
tuksen kulttuuri- ja viestintäministeriksi.
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ranskalaiseen järjestelmään, vaan parité määrittyikin ainoaksi oikeaksi tavaksi edistää
sukupuolten tasa-arvoa tasavaltalaisia arvoja kunnioittaen:

Jean-Pierre Chevènement: "Tämän näkökulman kautta on mahdollista panna piste univer-
salismista käydylle vääristyneelle keskustelulle, joka on toisinaan lainehtinut lehtien pals-
toilla. Joidenkin mielestä naisten erityisen aseman turvaaminen päätöksenteossa merkitsisi
astumista tielle, joka johtaisi pakolliseen vähemmistöjen edustukseen päätöksenteossa.
Mutta naiset eivät ole – täytyykö minun toistaa tämä taas uudelleen – missään mielessä
ryhmä, saati sitten vähemmistö, koska heitä on jopa jonkin verran enemmän äänestäjistä
kuin miehiä."
Yvette Roudy. "Niin, mutta he ovat vähemmistön asemassa."
Jean-Pierre Chevènement: "Parité läpäisee siis kaikki yhteiskunnalliset ryhmät, olivatpa
ne poliittisia, sosiaalisia, ihmisten alkuperään tai uskontokuntaan liittyviä. Naisten ali-
edustus on haaste republikanistiselle universalismille. Juuri parité, ei kiintiöiden käyttöön-
otto, on ainoa tapa korottaa universalismi entiseen arvoonsa pysytellen uskollisena sille
tasa-arvon periaatteelle, jolla ei ole mitään tekemistä sukupuoleen perustuvan politiikka-
käsityksen kanssa, ja jota hallitus ei, ettekä myöskään te kansanedustajina, kannata."
(Jean-Pierre Chevènement, lopullinen käsittely (tl), 3.5.2000)

Parité oikeana tapana tulkita ranskalaista republikanismia tuli vielä selkeämmin esiin
vihreiden Marie-Hélène Aubert'n puheenvuorossa. Aubert painotti, että paritéssa ei ollut
kyse kiintiöistä eikä positiivisesta syrjinnästä, ja hänen mukaansa universalismin ja paritén
yhteensopivuutta epäilevillä oli väärä kuva tasavallasta.136 Näin vastakkain eivät asettuneet
vain erilaiset tulkinnat sukupuolten tasa-arvosta vaan itse ranskalaisesta tasavallasta:

Marie-Hélène Aubert: "Haluan myös muistuttaa, että kuten lakiesityksen tekstissäkin sa-
notaan, parité on 50–50 siksi, että naiset ovat puolet ihmiskunnasta."
Marie-Thérèse Boisseau. "53 % !"
Marie-Hélène Aubert: "Parité ei merkitse samaa kuin kiintiöt, se ei ole yhdelle ryhmälle
annettu etu tai ryhmään kohdistettua positiivista syrjintää. Siten universalismi ei ole risti-
riidassa paritén kanssa, ja niillä jotka eivät tätä usko, on rajoittunut näkemys tasavallasta,
toimintatavoiltaan aina yhtä miehinen ja monoliittinen."
(Marie-Hélène Aubert (RCV), ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

Lisäksi Chevènement'n ja Aubert'n puheenvuorot osoittavat, että kysymys tasa-arvon ja
republikanismin välisestä suhteesta oli dilemmana läsnä myös yksittäisten kansanedustajien
puheessa ja puhujat pyrkivät vastaamaan keskustelussa esiin nousseisiin näkökulmiin. Lain
kannattajille oli tärkeää sitoutua republikanismin arvoihin, mutta samalla määritellä rans-
kalaisuutta ja ranskalaista poliittista kulttuuria omasta näkökulmastaan.

                                                     
136  Aubert suhtautui näin kielteisesti myös positiivisiin erityistoimiin viittaavaan ranskankieliseen
termiin "la discrimination positive" (positiivinen syrjintä), jota käytetään Ranskassa yleisesti vasti-
neena englanninkieliselle "affirmative action" -käsitteelle, useimmiten negatiivisessa sävyssä. Näin
hän kiisti myös aiemmin esiinnostetun Philippe Villiers'n tulkinnan paritésta positiivisina erityis-
toimina ja samalla syrjintänä. 
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Kuten edellä on käynyt jo ilmi, vaalilain kannattajat ottivat avuksi paritén legitimoinnissa
republikanismin kehyksessä myös Ranskan historian ja Ranskan vallankumouksen merkki-
henkilöt. Samalla kun tämä historiallinen näkökulma antoi kansanedustajille yhteisen ar-
gumentaation ja toiminnan horisontin, mahdollisti se myös republikanismin uudelleenmää-
rittelyn ja ristiriitaistamisen. Mm. kommunistipuolueen Muguette Jacquaint irtautui yksi-
mielisyyttä korostavasta näkökulmasta tulkitessaan ranskalaisen republikanismin historiaa.
Hän marssitti näyttämölle sekä kirjailijoita että Ranskan symbolin Mariannen, mutta asetti
samalla vastakkain naissymboleiden ihannoinnin ja todellisten naisten syrjinnän ranskalai-
sessa yhteiskunnassa. Tasavallan historiaa leimasi näin ristiriitaisuus ihanteiden ja naisten
kohtelun välillä. Jacquaint'n puheenvuorossa sukupuolten tasa-arvo sai myös konfliktiulot-
tuvuuksia, kun naisten nähtiin kantavan vuosisatoja kestäneen orjuuden painoa.

"Vaikka Arthur Rimbaud ylisti Jeanne-Marien käsiä, joiden "iho laulaa Marseljeesia",
vaikka Louis Aragonin mielestä "nainen on miehen tulevaisuus" ja vaikka Ranskan tasa-
vallan symboliksi heinäkuussa 1919 nostettiin Marianne, tavallinen nainen, tämä on it-
sestään selvää: eteemme avautuva kuva osoittaa, että naiset yhä kantavat itsessään vuosi-
satojen orjuuden jälkiä. Miten merkillinen on tämä yhteiskunta, joka saa elinvoimansa
Mariannen patsaasta, mutta joka aikojen alusta on pyrkinyt pitämään lihaa ja verta olevat
naiset vajaavaltaisten kansalaisten asemassa!"
(Muguette Jacquaint, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

Puheenvuorossaan Muguette Jacquaint määritteli republikanismin abstraktien symbolien
tai periaatteiden sijasta periaatteiden toimeenpanona. Tästä näkökulmasta sukupuolten tasa-
arvon edistäminen merkitsi siirtymistä republikanismin ihanteista republikanismin toteut-
tamiseen käytännössä. Tasa-arvo toimi näin haasteena ranskalaisen tasavallan uudistumi-
selle.

Myös sosialistipuolueen Bernard Roman arvosteli avoimesti abstraktia universalismia:
republikanismin ihanteiden toteuttaminen vaati arkipäiväisen todellisuuden näkemistä ja
konkreettisia toimia, kuten lain säännöksiä. Samoin kuin Muguette Jacquaint, Roman teki
näin jaon ihanteiden ja arkipäivän käytäntöjen välillä. Hän käytti historiaa apuna osoittaak-
seen, että pelkkä universalismin idea kahdensadan vuoden aikana ei ole mahdollistanut
sukupuolten tasa-arvon toteuttamista:

Bernard Roman: "Ranskalainen yhteiskunta kamppailee konkreettisen ongelman kanssa:
ihmiskunnan miehinen puolikas on lähes kokonaan valloittanut itselleen poliittisen päätök-
senteon. Tämä tilanne vaatii tehokkaita toimia. Kuinka tehokkaaksi tasavaltalainen univer-
salismi sitten on osoittautunut kahden viimeisen vuosisadan aikana? Tämä keskeinen
periaate, jota on julistettu yli kaksi sataa vuotta, ei ole tehnyt mahdolliseksi tasa-arvon
toteuttamista meidän arkitodellisuudessamme. Ja liiallinen pitäytyminen periaatteiden
tasolla johtaa lopulta arkipäivän epäoikeudenmukaisuuksien unohtumiseen. Tasavaltalai-
nen universalismi on elintärkeä arvo, suurenmoinen abstraktio, loistava perusoletus, al-
kuloitsu. Mutta tämä hieno tasavaltalainen teoria on sinällään ajaton. Se ei ota huomioon
todellisuutta: normien merkitystä ja yhteiskunnallisten olosuhteiden luomia rajoitteita ja
pakkoa. Koska vain todellisuutta ymmärtäen voidaan kulkea kohti ihannetilaa, meidän on
tänään todettava tämä karu tosiasia: tasa-arvo ei toteudu ellei laki siihen pakota!"
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René Dosière: "Aivan!"
Christine Boutin: "Aina vain pakkoa!"
Bernard Roman: "Lainsäätäjä on nyt jaloimmassa ja olennaisimmassa roolissaan, kun hän
voi tehdä todeksi tasavaltalaisen ihanteen: hän sisällyttää oikeudellisiin säännöksiin sen,
mitä sosiaaliset normit eivät pysty takaamaan."
(Bernard Roman, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

Bernard Romanin puheenvuoron alku kertoo myös toisesta keskeisestä näkökulmasta hänen
republikanismitulkinnassaan: Roman rakensi miehet kollektiivisena toimijana, jotka olivat
olleet vastuussa naisten pitämisestä poliittisen päätöksenteon ulkopuolella (ihmiskunnan
miehinen puolikas on lähes kokonaan valloittanut itselleen poliittisen päätöksenteon).
Myös tämä näkemys miesten vallankäytöstä suhteessa naisiin asetti kyseenalaiseksi näke-
myksen universalismin toteutumisesta kaikkien Ranskan kansalaisten tasavertaisuutena.
Kun miesten harjoittama naisten syrjintä nähtiin ongelmana ja uhkana ranskalaiselle yhteis-
kunnalle, abstraktiin universalismiin perustuva tasavalta sukupuolittui myös miesten osalta
ja muuntui samalla konfliktialttiiksi valta- ja alistussuhteiden näyttämöksi.

Vaikka siis sekä Jacquaint että Roman pitäytyivät republikanismi-kehyksen sisällä, kiinnit-
tivät he samalla huomiota ranskalaisessa yhteiskunnassa vallitseviin valtasuhteisiin. Suku-
puolten tasa-arvossa ei ollut näin kyse vain kansakunnan tai tasavallan kokonaisedusta vaan
yhteiskunnan sukupuolittavien käytäntöjen ja niiden takaa takaa löytyvien aktiivisten toi-
mijoiden tunnistamisesta. Samalla tasa-arvon edistämisestä muotoutui ristiriitainen proses-
si, jossa tarvittiin toisinaan valtion lainsäädäntöön pohjautuvaa sääntelyä.

Näissä puheenvuoroissa otettiin myös kantaa keskeiseen republikanismikeskustelun kysy-
mykseen Ranskan kansakunnan yhtenäisyydestä ja yhtenäisyyttä kohtaavista uhista. Jacqu-
aint'n ja Romanin tulkinnan mukaan suurimmat yhteiskuntaa rapauttavat tekijät liittyivät
naisten kohtaamaan syrjintään ja periaatteiden tasolle jäävän republikanismin kyvyttömyy-
teen nähdä ja poistaa tätä syrjintää. Vastakkaisella puolen halkeamaa näkökulma oli kuiten-
kin toinen: juuri parité nähtiin suurimmaksi uhaksi republikanismille ja samalla kansakun-
nan yhtenäisyydelle. Kyse oli näin hyvin erilaisista ongelmanmäärittelyistä ja tulkinnoista
myös ongelman ratkaisemiseksi.

Republikanismin moninaisesta käytöstä: universalismi ja
kulttuurinen erityisyys Ranskan merentakaisilla alueilla

Nostan lopuksi esiin sen, miten ranskalaiseen republikanismiin ja kansakunnan yhtenäi-
syyteen vetoavat argumentit taipuivat moninaiseen käyttöön myös keskustelussa, jota käy-
tiin parlamentissa tasa-arvosäännösten soveltamisesta Ranskan merentakaisilla alueilla.
Kysymys republikanismin ja yhteiskunnallisten erojen välisestä suhteesta kääntyi tässä
kontekstissa päälaelleen, kun vasemmisto nosti keskeisiksi periaatteiksi kaikkien kansa-
laisten tasa-arvon ja kansakunnan yhtenäisyyden puolustaessaan yhtäläistä tasa-arvo-
lainsäädäntöä Manner-Ranskassa ja muilla Ranskaan kuuluvilla alueilla. Velvoittavien tasa-
arvosäännösten vastustajat vetosivat puolestaan kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin eroihin
ja niiden kunnioittamiseen.
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Sosialistien Martine Lignières-Cassou viittasi tasavallan yhtenäisyyden merkitykseen lähes
samoilla sanoilla kuten Christine Boutin edellä, mutta nyt oli kyseessä lakiesityksen puo-
lustaminen koko Ranskan tasavallan alueella. Lignières-Cassou vetosi samalla kertaa sekä
uusikaledonialaisten naisten mielipiteisiin että tasavaltalaisiin periaatteisiin:

"Kuten Bernard Roman korosti, meidän on palautettava ennalleen se lakiesityksen muo-
toilu, joka hyväksyttiin alahuoneessa lain ensimmäisessä käsittelyssä koskien Ranskan
merentakaisia alueita. Tämä sen vuoksi, että tasavallan ykseys on jakamaton. En tiedä,
herra Vernaudon, miten itsehallintoalueiden parlamentit ovat äänestäneet tästä esityk-
sestä, mutta voin vakuuttaa teille, että uusikaledonialaiset naiset ovat viime päivinä selke-
ästi muistuttaneet meitä tästä tasavaltalaisesta periaatteesta."
(Martine Lignières-Cassou, uusi/toinen käsittely, 30.3.2000)

Lain yhtenäisyyttä kaikkialla tasavallassa puolustettiin myös vetoamalla kaikkien ranska-
laisten yhtäläisiin oikeuksiin, velvollisuuksiin ja ihmisarvoon sekä yhteiseen etuun. Lisäksi
yhtenäinen lainsäädäntö vahvistaisi poliittista järjestelmää ja sen legitimiteettiä.

Vaalilain kritisoijat – sekä parlamentin alahuoneessa että senaatissa – vetosivat sitä vastoin
jo olemassa oleviin eroavaisuuksiin ranskalaisessa vaalilainsäädännössä. Keskeisiksi ar-
voiksi he nostivat Ranskan eri alueiden itsemääräämisoikeuden mutta myös kulttuuriset
erot, joiden huomioonottaminen vaati eritahtista etenemistä tasa-arvon edistämisessä man-
ner-Ranskassa ja merentakaisilla alueilla.

Victor Brial (RPR) korosti puheenvuorossaan vaalipiirinsä Wallis-et-Futunan erityislaatui-
suutta ja syytti hallitusta assimilaatiopolitiikasta suhteessa merentakaisiin alueisiin:

"Periaatteesta en voi kannattaa lakiesitystä, joka turhan nopeasti pyyhkii tieltään tälle
merentakaiselle alueelle [Wallis-et-Futuna, ER] annetun aseman, josta maanmieheni
päättivät vuonna 1961. Alueiden assimilaatiota korostaessaan hallitus unohtaa tämän
saariryhmän tavat ja perinteet; saariryhmän, joka maantieteellisistä ja historiallisista
syistä on sosiologisessa mielessä kaukana emämaasta."
(Victor Brial, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

On huomattava, että Victor Brialkin vakuutti sitoutumistaan itse sukupuolten tasa-arvoon
ranskalaisen demokratian keskeisenä periaatteena. Kiistanalaiseksi muodostui se, voiko
yhtä velvoittavia säännöksiä soveltaa kaikilla Ranskaan kuuluvilla alueilla.137 Tästä näkö-
kulmasta periaate lainsäädännön yhtenäisyydestä Ranskan tasavallan alueella kääntyi kes-
kushallinnon säätelemäksi pakoksi ja kulttuuri-imperialismiksi – joissakin puheenvuoroissa
jopa uuskolonialismiksi – suhteessa "alusmaihin".

                                                     
137  Keskustelussa merentakaisten alueiden lainsäädännöstä konfliktit kietoutuivat erityisesti vaali-
lain velvoittavuuteen ja säännöksiin sukupuolten järjestyksestä vaalilistoilla: tulisiko merentakaisilla
alueilla soveltaa manner-Ranskan tavoin "tic-tac" -järjestelmää eli nais- ja miespuolisten ehdokkai-
den vuorottelua listan alusta loppuun?
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Keskustelu vaalilain soveltamisesta Ranskan merentakaisilla alueilla kiersi näin yhteen
kysymykset sukupuolten tasa-arvosta, kulttuurisista eroista ja Ranskan asemasta entisenä
siirtomaavaltana. Tässä kontekstissa ranskalaisen republikanismin ongelmat sekä erilaiset
tulkinnat kulttuurisesta assimilaatiosta ja poliittisesta integraatiosta toimivat argumentaation
aineksina sekä lain tiukkojen säännösten vastustamisessa että puolustamisessa. Samalla
keskusteluun nousivat kysymykset abstraktista universalismista ja toisaalta republikanismin
periaatteiden käytännön toteutuksesta ranskalaisessa yhteiskunnallisessa todellisuudessa:
miten periaatteen samasta lainsäädännöstä ja oikeuksista kaikille Ranskan kansalaisille
tulisi näkyä lainsäädännössä, ja minkälaisten erojen huomioonottaminen oli legitiimiä
ranskalaisen republikanismin rajoissa? Kyse oli myös erilaisten yhteiskunnallisten periaat-
teiden, kuten tasa-arvon ja vapauden välisestä suhteesta sekä siitä, mitkä keinot olivat
legitiimejä tasa-arvon edistämisessä.

Näitä ulottuvuuksia koskevia jännitteitä ja konflikteja siirryn käsittelemään tarkemmin
seuraavaksi.

4.2.2 Ranskalainen demokratia: vapautta ja/vai tasa-arvoa?

Ranskalaisessa parlamenttikeskustelussa kysymys erilaisten arvojen ja periaatteiden väli-
sistä suhteista ja priorisoinneista toi jännitteitä keskusteluun varsinkin silloin, kun paritén
nähtiin vaarantavan yhden tasavallan keskeisen periaatteen, vapauden, toteutumisen. Pu-
hujat tekivät tässä kontekstissa jakoa erityisesti oikeiston ja vasemmiston välille, mutta
toisaalta vasemmiston edustajat ottivat vapauden idean omaan käyttöönsä ja hyödynsivät
vapauden määritelmäänsä lain tiukkojen säännösten puolustamisessa.

Tämä sukupuolten tasa-arvon ja vapauden välinen ristiriitaisuus muuntui usein tasa-arvon
edistämisen keinoja koskeviksi konflikteiksi. Tällöin esiin nousivat kysymykset ranskalai-
selle yhteiskunnalle sopivista tasa-arvon edistämisen tavoista ja lainsäädännön asemasta
tasa-arvopolitiikan välineenä. Tässä yhteydessä erityisesti lainsäädännön tiukentamista
vastustavat kansanedustajat asettivat vastakkain sellaiset tasa-arvopolitiikan määreet kuten
joustava vs. jyrkkä tai pragmaattinen vs. pakkokeinoja käyttävä. On kuitenkin huomattava,
että itse vastakkainasettelun siirtäminen periaatteiden väliltä tasa-arvon edistämisen keinoja
koskevaksi oli yksi tapa lieventää sukupuolten tasa-arvoon liittyvien konfliktien merkitystä:
erimielisyydet paikannettiin vain keinojen tasolle samalla kun kansanedustajat nähtiin
yhteisenä rintamana puolustamassa tasa-arvoa yhtenä ranskalaisen kansakunnan peruspila-
rina.

Ei tasa-arvoa ilman vapautta: vapauden tulkintakehys

Edellä RPR:n Victor Brial vetosi Ranskan merentakaisten alueiden itsemääräämisoikeuteen
ja vapauteen puolustaessaan Wallista ja Futunaa koskevien tasa-arvosäännösten väljempiä
muotoiluja. Erityisesti oikeistopuolueiden kansanedustajat korostivat myös laajemmin
vapauden merkitystä ranskalaisen demokratian kulmakivenä ja näkivät vapauden ja suku-
puolten tasa-arvon välisen suhteen ongelmallisena. He rakensivat argumentaatiotaan ko-
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rostaen vapautta keskeisenä demokratian arvona ja ranskalaisen demokratian määrittäjänä
ja vastustivat tältä pohjalta lain tiukempia säännöksiä. Lain sovellusalan laajentamisen tai
ehdokasasettelua koskevien säännösten tiukentamisen nähtiin sotivan mm. äänestäjien tai
kuntien vapautta vastaan. Lain joistain säännöksistä tuli näin pakon symboleita ja vapauden
toteutumisen estäjiä.

Vapautta korostavassa näkökulmassa oikeiston edustajat vetivät usein rajalinjaa oikeiston
ja vasemmiston välille, jolloin oikeiston nähtiin puolustavan vapautta ranskalaisen demo-
kratian yhtenä tärkeänä periaatteena, ja vasemmisto edusti puolestaan liian tiukkaa säänte-
lyä ja tasa-arvon edistämistä pakon kautta. Samalla argumentaatiossa voitiin vedota myös
kansalaisiin ja konstituoida vapautta korostavat (oikeiston) poliitikot ja kansalaiset samaan
ryhmään kuuluvaksi. Näin teki puheenvuorossaan Marie-Thérèse Boisseau (UDF):

"Näkemystämme vahvistaa se, mitä kansalaiset kertovat meille päivittäin. Kaiken kaikkiaan
maamme kansalaiset, joista suurin osa on täysin sydämin yhtäläisen poliittisen edustuksen
(parité) puolella, pitävät hieman lapsellisena tätä mieletöntä kiihkoa soveltaa 50 % –50
%  -jakoa kaikissa tapauksissa. He eivät ole ollenkaan vakuuttuneita siitä, että tämä syste-
maattisuus olisi toivottavaa. He kaikki hieman hymyilevät tällaiselle tinkimättömyydelle
ja olisivat muiden lailla toivoneet enemmän joustavuutta ja vapautta tämän lain toimeen-
panoa koskevissa säännöissä."
(Marie-Thérèse Boisseau, lopullinen käsittely (tl), 3.5.2000)

Vapauden tulkintakehyksen näkökulmasta uskottiin tasa-arvon vähittäiseen edistymiseen
ja korostettiin toimijoiden vapautta muuttaa itse toimintaansa tasa-arvoiseen suuntaan.
Todellisessa demokratiassa tasa-arvoa ei edistetty liian tiukoilla säännöksillä vaan käytän-
nönläheisillä toimenpiteillä, jotka ristiriitoja välttäen muuttivat instituutioiden ja ihmisten
toimintaa. Ihanteellisen demokraattisen järjestelmän piirteinä nähtiin järjestelmän prag-
maattisuus ja järjestelmää ohjaavien sääntöjen joustavuus.

On huomattava, että vapauden ja demokratian yhteyttä korostavat kansanedustajat (ja sa-
malla poliittiset ryhmät parlamentissa) vastustivat harvoin vaalilain uudistamista kokonai-
suudessaan ja vakuuttivat kannattavansa sukupuolten tasa-arvoa politiikassa. Sekä oikeiston
että vasemmiston edustajat tasapainoilivatkin puheessaan taitavasti konsensuksen rakenta-
misen ja puoluepoliittisten rajalinjojen vetämisen välillä. Kuitenkin juuri vapauden ja
pakon vastakohtaan vetoamalla oikeiston kansanedustajat pyrkivät erottautumaan vasem-
mistosta. Kärjistetyimmän muodon tämä vapauden ja demokratian yhteyden korostaminen
sai niissä harvoissa puheenvuoroissa, joissa koko lain hyväksymistä vastustettiin jyrkästi.
Philippe de Villiers'n puheenvuorot olivat tässä suhteessa kärjekkäimpiä, mutta hänkään
ei asettanut kyseenalaiseksi naisten huonoa asemaa ranskalaisessa politiikassa:138

                                                     
138  Villiers käytti myös tehokasta, puhujan puolueettomuutta korostavaa argumentatiivista strate-
giaa vetoamalla puheenvuorossaan naisten mielipiteisiin paritésta ja tasa-arvon edistämisen kei-
noista. Näin Villiers'n oli mahdollista osoittaa, että hän ei ollut näkemyksineen yksin ja että hänen
lakiesitystä vastustava kantansa ei liittynyt hänen miessukupuoleensa (ks. uskottavuuden rakentami-
sesta muihin, "riippumattomiin" tahoihin vetoamalla Jokinen et al., 1999, 138–139).
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"Niin, tämä laki on huono ratkaisu todelliseen ongelmaan. Se on ensiksikin virhe inhimilli-
sessä mielessä. Se rajoittaa vapautta, valinnan vapautta, joka on keskeisessä asemassa
demokraattisessa järjestelmässämme. Kiintiöt ovat itsessään halventavia niille, joita ne
muka tukevat. Ja kuten Ranskan museolaitoksen johtaja, rouva Françoise Cachin on hyvin
sanonut: parité on nöyryyttävää naisille, koska he eivät ole mikään suojelukohde."
(Philippe de Villiers, uusi/toinen käsittely, 30.3.2000)

Ranskalaisessa parlamenttikeskustelussa kysymys sukupuolten tasa-arvon ja vapauden
suhteesta kietoutui myös tilallisten rajalinjojen piirtämiseen. Tasa-arvoa ei tarkasteltu vain
yksilönvapauden tai puolueiden toimintavapauden kontekstissa, vaan se liitettiin myös
keskusteluun Ranskan lainsäätäjien ja keskushallinnon suhteesta paikallistason hallintoon
– tai kuten edellä on tuotu esiin, Ranskan merentakaisten alueiden asemaan. Tällöin demo-
kratian ja vapauden yhteyttä korostavassa tulkintakehyksessä lain liian tiukkoja säännöksiä
vastaan asettui pienten kuntien vapaus järjestää hallintoaan joustavasti. Samalla tässä ke-
hyksessä vedottiin paikallistason kulttuuristen erityispiirteiden kunnioittamiseen. Näin
ranskalaisten kuntien ja merentakaisten alueiden toimintavapaudesta rakennettiin ranskalai-
sen demokraattisen järjestelmän keskeinen periaate, jonka kanssa tasa-arvon edistämisen
menetelmät tuli sovittaa yhteen.

RPR:n Thierry Mariani syytti vasemmistolaista hallitusta pragmatismin puutteesta ja ky-
vyttömyydestä ymmärtää ruohonjuuritason todellisuutta. Hän näki lakiesityksen keskushal-
linnon kunnille määräämänä pakkona, kiintiöinä, joita kuntien on lähes mahdotonta nou-
dattaa:

"Lopuksi vielä säännöksen pakkoluonne paljastaa jälleen kerran hallituksen tavan viedä
tätä asiaa eteenpäin: pakkoa, aina vain pakkoa, ilman arkipäivän todellisuuden huomi-
oonottamista. Olisimme toivoneet vähän enemmän käytännönläheisyyttä! Miten pienten
kuntien johtajat, joiden asukasmäärä juuri ja juuri ylittää tuon laissa määritellyn 3500
asukkaan kynnyksen – jonka te haluaisitte laskea 2000 asukkaaseen –, miten he pystyvät
näin lyhyellä varoitusajalla kokoamaan vaalilistansa?  Maakuntien valtuutetut ovat tosis-
saan huolestuneita, sillä he eivät pysty nykytilanteessa noudattamaan kiintiöitä, jotka te
sälytätte heidän niskoilleen."
(Thierry Mariani, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

Vaikka oikeiston edustajat välttivät määrittelemästä sukupuolten tasa-arvoa ja vapautta
yhteensovittamattomiksi periaatteiksi, juuri vapaus nostettiin keskeisimmäksi demokraatti-
sen järjestelmän arvoksi ja lainsäädäntöä ohjaavaksi periaatteeksi. Samalla tasa-arvon
edistämisen erilaisia menetelmiä priorisoitiin sen mukaan, miten ne sopivat yhteen vapau-
den periaatteen kanssa. Vapauden korostamisen myötä myös tasa-arvon edistämisen vastuu
paikantui erityisellä tavalla: yksilöillä ja puolueilla samoin kuin paikallis- ja aluehallinnolla
nähtiin olevan perimmäinen vastuu – ja vapaus – edistää sukupuolten tasa-arvoa politiikas-
sa. 

Vapauden tulkintakehyksen kautta kuva kaikkien ranskalaisten yhteisestä demokratiasta ja
samalla yhtenäisestä subjektista demokratian takana problematisoitui. Demokratian näyttä-
mölle astui useampia ja useamman tason toimijoita, joiden tavoitteet ja priorisoinnit olivat
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keskenään ristiriidassa. Kysymykset toimijoiden keskinäisistä (valta)suhteista ja varsinkin
vapaudesta ja vastuusta tasa-arvon edistämisessä näyttäisivätkin toimivan keskeisinä raja-
linjoina ranskalaisessa tasa-arvokeskustelussa. Eroja syntyi suhteessa siihen, konstituoitiin-
ko sukupuolten tasa-arvon edistäminen uhaksi yksilönvapaudelle vai alueiden itsemäärää-
misoikeudelle, millaisena nähtiin yksilön ja valtion rooli muutoksen toteuttamisessa ja
miten yhteiskunnallisen muutoksen ylipäätänsä uskottiin tapahtuvan. 

Näkemykset sukupuolten tasa-arvon edistämisen tavoista kietoutuivat yllättävilläkin tavoilla
ranskalaista demokraattista järjestelmää koskeviin peruskysymyksiin, jotka olivat laajem-
minkin keskustelun alla 1990-luvun Ranskassa: yksilönvapauteen, keskushallinnon ja
paikallistason välisiin suhteisiin ja Ranskan asemaan entisenä siirtomaavaltana (ks. Abélès,
1991, 261–263; Mény, 1996, 132–133). Näitä peruskysymyksiä koskevia kulttuurisia
jäsennyksiä käytettiin myös hyväksi tasa-arvoa koskevassa argumentaatiossa. Samalla
keskustelu ranskalaisen demokratian konkreettisesta sisällöstä veti rajalinjoja toimijoiden,
mm. oikeiston ja vasemmiston, ja varsinkin demokratiaa "oikein" ja "väärin" tulkitsevien
välille.

Vapautta ja tasa-arvoa uudessa kontekstissa:
tasa-arvon käytännön tulkintakehys

Olen yllä tuonut esiin sen, miten lähinnä oikeistoa edustuvat poliitikot korostivat vapautta
ranskalaisen demokraattisen järjestelmän keskeisenä piirteenä ja perustelivat tältä pohjalta
omia näkemyksiään tasa-arvon edistämisestä. On kuitenkin huomattava, että vapauden
tulkintakehyksestä voitiin ottaa aineksia myös ajamaan lain tiukentamista kannattavia
näkemyksiä, ja näin vapauden idea toimi argumentaation resurssina myös vastakkaisten
päämäärien ajamisessa. Vapaudesta puhui myös lakiasiain valiokunnan puheenjohtaja, so-
sialistipuolueen kansanedustaja Catherine Tasca puolustaessaan nais- ja miesehdokkaiden
yhtäläisen määrän takaamista vaalilistoilla aina kuuden ehdokkaan ryhmissä:

"Paritén toimeenpanoa koskevissa suunnitelmissa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen,
että samalla kun varmistetaan lain todellinen tuloksellisuus, puolueille annetaan mahdolli-
suus vastuun ottamiseen tietyissä vapauden rajoissa. Tällä vapaudella on tarkoituksensa,
sillä on tärkeä merkitys demokratian areenalla: kun puolueet kilpailevat äänestäjien suosi-
osta, se antaa heille mahdollisuuden liittoutua muiden puolueiden kanssa ja tehdä näin
todellisia poliittisia valintoja. Koska tämä joustavuus ei saa kuitenkaan jyrätä alleen nais-
ten ja miesten yhtäläisen edustuksen tavoitetta, minusta sellaiset suunnitelmat, jotka sisäl-
tyvät joihinkin muutosehdotuksiin ja joissa esitetään nais- ja miesehdokkaiden tasaista
sijoittamista vaalilistoille, ovat kaikin tavoin järkeviä." 
(Catherine Tasca, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

Catherine Tasca yhdisti puheenvuorossaan tasa-arvon toimeenpanon ja puolueiden toimin-
tavapauden ja tasapainoili näiden periaatteiden välillä. Yksi keino tasapainoiluun oli puolu-
eiden toimintavapauden linkittäminen niiden vastuuseen tasa-arvon edistämisessä. Voi-
daankin sanoa, että vapautta ranskalaisen demokratian periaatteena ei ollutkaan mahdollista
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ohittaa parlamenttikeskustelussa, mutta se voitiin valjastaa monenlaisiin käyttötarkoituksiin
ja rakentaa diskursiivisesti monesta eri näkökulmasta.

Oikeiston ja vasemmiston välille konstituoidussa vastakkainasettelussa myös vasemmiston
kansanedustajalla oli mahdollista käyttää vapauden korostamista sukupuolten tasa-arvon
ajamiseen, kuten Nicole Bricq (PS) teki. Bricqin puheenvuorossa vapauden saavuttaminen
liitettiin saumattomasti tasa-arvoon, jolloin miesten ja naisten tasavertaisten mahdollisuuk-
sien takaaminen oli samalla vapauden periaatteen edistämistä. Tällä näkökulman vaihdok-
sella oikeistosta rakennettiin toimija, joka tiukkoja säännöksiä vastustamalla pyrki rajoitta-
maan naisten aktiivista roolia Ranskan merentakaisilla alueilla:

"Elisabeth Badinter on täten puolustanut tasavaltalaisen universalismin periaatetta, joka
on kaikin tavoin kunnioitettavaa. Sen vastineeksi meidän Kansalliskokouksemme on tuonut
toisen tasavaltalaisen periaatteen, tasa-arvon. Parité on näet sopiva väline takaamaan
todellisen mahdollisuuksien tasa-arvon naisten ja miesten välillä kaikilla politiikan, talou-
den ja yhteiskunnan alueilla. Näin me edistämme myös kolmatta tasavaltalaista periaatet-
ta, sekä naisten että miesten vapautta. Ja tällä tavalla olemme päättäneet järjestää tämän
tasavallaksi kutsumamme demokratiamme toiminnan. Mutta oppositio ei ole johtanut tätä
keskustelua. Sitä vastoin se toisessa käsittelyssä väänsi universalismin periaatteesta irviku-
van paikallisten erityispiirteiden kunnioittamisen nimissä. Tällä tavoin oppositio kielsi
merentakaisten alueiden naisilta sen aktiivisen roolin, jonka he ovat ottaneet yhteiskunnas-
sa ja taloudessa."
(Nicole Bricq, uusi käsittely (lo), 25.5.2000)

Ranskalaisesta parlamenttikeskustelusta löytyy myös näkökulma, jossa koko vapauden ja
lain tiukkojen säännösten vastakkainasettelu käännettiin ylösalaisin, ja toimenpiteet, jotka
vapauden tulkintakehyksessä nähtiin pakkona, konstituoitiinkin demokratian toteutumisen
keskeiseksi kriteeriksi. Tässä joidenkin vasemmistoa edustavien poliitikkojen käyttämässä
näkökulmassa täydellinen ja kokonainen demokratia ei toteutunut, jos laissa ei määritelty
tiukkoja ja konkreettisia toimenpiteitä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.

Samalla toimijoiden välistä rajalinjaa rakennettiin eri suunnasta kuin edellisessä vapauden
tulkintakehyksessä. Demokratian vastustajiksi rakentuivat ne, jotka eivät halunneet kehittää
konkreettisia toimenpiteitä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi politiikassa ja jotka jäivät
tasa-arvon edistämisessä periaatteiden tasolle. PC:tä edustanut Muguette Jacquaint määrit-
teli demokratiaa seuraavasti:

"Kieltäytymällä hyväksymästä näitä orgaanisen lain säännöksiä, sen jälkeen kun se ensin
oli vastustanut merkittäviä parannuksia tavalliseen lakiin, oikeisto vain vahvistaa todeksi
haluttomuutensa edistää naisten ja miesten tasavertaista pääsyä vaaleilla valittaviin eli-
miin muutoin kuin hyvin pienin askelin. Heidän menettelytapansa eivät ole sopusoinnussa
demokratian kanssa: demokratiaa täytyy rakentaa sellaisena kuin se on, täytenä ja koko-
naisena. Tämä edellyttää kaikkien kansalaisten, niin miesten kuin naisten tasa-arvoa kaik-
kialla Ranskan rajojen sisäpuolella. Miesten ja naisten välinen eriarvoisuus politiikassa,
kuten kaikilla muillakin alueilla, estää räikeällä tavalla näiden olennaisten periaatteiden
toteutumisen. Pelkkä sanahelinä ei riitä. On todella tärkeää, että aktiiviset ja velvoittavat-
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kin toimenpiteet ravistelevat perinteisiä kuvioita ja edistävät naisten ja miesten yhtäläistä
edustusta vaaleilla valituissa elimissä."
(Muguette Jacquaint, uusi käsittely (lo), 25.5.2000)

Toisin kuin vapauden tulkintakehyksessä, tässä kehyksessä tasa-arvon edistämisen ongelma
ei rakentunut niinkään kysymyksenä ranskalaista demokratiaa ohjaavien periaatteiden
välisistä suhteista. Järjestelmän demokraattisuutta määritti ensisijaisesti periaatteiden konk-
reettinen toimeenpano, jolloin usein korostettu keinojen alisteisuus päämäärille kääntyikin
käytännön tasa-arvon ja demokratian priorisoimiseksi suhteessa periaatteisiin (ks. Holli,
1991, 10).

Edellä mainitut esimerkit kertovat erilaisten tulkintakehysten välisestä vuoropuhelusta, ja
siitä, miten samanlaisia tulkinnallisia resursseja voitiin muunnella ja käyttää monenlaisiin
tarkoituksiin. Toisenlaiseen kontekstiin siirtämällä ja toisenlaisesta näkökulmasta katsottu-
na vapauden puolustaminen demokratian arvona transformoitui haluttomuudeksi edistää
todellista demokratiaa ja samalla itse demokraattisen järjestelmän vastaisuudeksi. "Meidän
demokratiamme" sai näin moninaisia tulkintoja, ja samalla raja demokratian puolustajien
ja vastustajien välillä oli jatkuvassa liikkeessä.

4.3 Naiset ja miehet tasa-arvon matkassa: sukupuolittuneet
toimijat Ranskan parlamenttikeskustelussa

Tässä luvussa tarkennan analyysin sukupuolen konstituoimiseen parlamenttipuheessa ja
kysyn, minkälaisina toimijoina naiset ja miehet näyttäytyivät parlamenttikeskustelussa ja
toisaalta minkälaiset sukupuolittuneet toimijat olivat keskustelussa poissa. Aluksi palaan
kysymykseen "tasa-arvoprojektin" rauhanomaisuudesta ja tarkastelen tapoja, joilla suku-
puolten väliset suhteet Ranskassa konstituoitiin yhteisymmärrykseen ja naisten ja miesten
väliseen yhteistoimintaan perustuviksi. Tällaisessa kontekstissa oli mahdollista puhua myös
feministeistä legitiimeinä poliittisina toimijoina. Tämän jälkeen analysoin erojen ja erityi-
sesti sukupuolierojen tekemistä tasa-arvopuheessa. Erityisesti kiinnitän huomiota erojen
tekemisen dilemmoihin ja kontekstuaalisuuteen, ja pyrin osoittamaan, että sukupuolieron
tuottamisen tarkastelua ei voi irrottaa keskustelun laajemmista konteksteista. Luvun lopuksi
nostan esiin sen, minkälaista toimijuutta edellä analysoidut erilaiset tulkintakehykset tuotti-
vat ja minkälaisen todellisuuden nämä kehykset virittivät suhteessa tasa-arvon edistämi-
seen.
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4.3.1 Rauhaa naisten ja miesten välille: kaksi tapaa
tuottaa sukupuolten välistä konsensusta

Poissaolevat toimijat: naisten aliedustus rakenteellisena
ongelmana

Puhe tasa-arvon ongelmasta sisältää myös erilaisia selityksiä sille, mitkä ovat ongelman
syyt ja ketkä ovat vaikuttaneet ongelman syntyyn. Tasa-arvon edistämisen lisäksi ranskalai-
sen parlamenttikeskustelun yksi keskeinen teema olikin itse ratkaistava ongelma, naisten
heikko asema ranskalaisessa poliittisessa päätöksenteossa. Ongelmanmäärittely tuotti sa-
malla erilaisia subjektipositioita, joista yksi tärkeimpiä oli lainsäädännön kohteeksi nostettu
politiikan "huono-osainen" nainen.

Kaiken kaikkiaan puhujat olivat Ranskassa yksimielisiä siitä, että naisten vähäinen määrä
nykypäivän politiikassa oli vakava yhteiskunnallinen ongelma, joka vaati toimenpiteitä.
Yleisesti ongelman olemassaoloa pyrittiin todentamaan vetoamalla erityisesti tilastoihin ja
asiantuntijaraportteihin, joiden kautta naisten vähäinen edustus poliittisessa päätöksenteos-
sa muuttui kiistattomaksi ranskalaisen yhteiskunnan ongelmaksi (ks. määrällistämisestä
retorisena keinona, Jokinen et al., 1999, 146). Tilastojen avulla puhe sukupuolten eriarvoi-
suudesta politiikassa rakentui toteavana ja objektiivisena, joka oli irrallaan puhujan subjek-
tiivisista lähtökohdista tai omista intresseistä. Samalla tasa-arvosta politiikassa muodostui
selkeärajainen kysymys, jonka edistymistä voitiin mitata numeerisesti ja johon näin myös
poliitikkojen oli toimenpiteillään helppo tarttua. 

Kansanedustajien keskustellessa naisten huonosta asemasta ranskalaisessa politiikassa
huomio kiinnittyy kuitenkin myös siihen, mistä ei puhuttu. Naiset olivat keskustelussa
näkyvästi esillä, joko syrjinnän kohteina tai tasa-arvon esitaistelijoina. Samassa yhteydessä
kuitenkin itse syrjinnän tai epätyydyttävän aseman syyt eivät nousseet tarkastelun keskiöön.
Ranskalaisessa keskustelussa olikin yleistä puhua naisiin kohdistuvasta syrjinnästä passii-
vissa, syrjinnän subjekteja identifioimatta.

Syrjinnästä puhuttaessa toimijuus oli mahdollista hävittää näkyvistä myös paikantamalla
ongelman syyt ja syrjinnän subjektit Ranskan historiaan tai koko ranskalaisen yhteiskunnan
ja demokratian tasolle. Tällöin naisten syrjinnän subjekti oli ranskalainen yhteiskunta
kokonaisuudessaan, tai syrjintä nähtiin rakenteellisena ongelmana, joka oli irrallaan yksit-
täisistä toimijoista, myös poliitikoista.

Sosialistipuolueen Bruno Le Roux puhui naisten alistamisesta, mutta identifioi alistajaksi
ranskalaisen yhteiskunnan. Varsinaiseksi ongelmaksi muodostuivat vanhakantaiset tavat,
jotka pystyttiin muuttamaan vain lainsäädännöllä:

"On todettava, että tasa-arvon toteutumisesta huolimatta yhteiskunta on pitkän aikaa
asettanut naisen alistettuun asemaan, jota on mahdotonta hyväksyä. Samoin myös perin-
teillä on niin suuri merkitys, että vain lainsäädännöllä niiden vaikutus saadaan murtu-
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maan. Ja tämän lain lisäksi tarvitaan varmasti muita säännöksiä saavuttaaksemme aset-
tamamme tavoitteet."
(Bruno Le Roux, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

Marie-Jo Zimmermann (RPR) paikansi puolestaan ongelman naisten kohtaamiin esteisiin
ja "rakenteelliseen jälkeenjääneisyyteen" ranskalaisessa politiikassa:
 
"Nopea edistyminen näissä kysymyksissä on tietysti toivottavaa. Erityisesti politiikassa on
raivattava esteet naisten edustuksen tieltä. Kun tämän kannustavan tasa-arvolainsäädän-
nön myötä naiset ovat saavuttaneet todellisen mahdollisuuksien tasa-arvon, lakia ei enää
tarvita. Olennainen tavoite on siis tämän rakenteellisen jälkeenjääneisyyden murtaminen,
joka toimii naisten vahingoksi."
(Marie-Jo Zimmermann, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

Millaisia seurauksia rakenteita korostavalla tasa-arvopuheella sitten on? Ensiksikin puhees-
sa rakennettiin kahtiajakoa toimijoiden ja rakenteiden välille, ja ongelmat paikannettiin
rakenteiden tasolle. Näin naisten huonoon asemaan vaikuttavat tekijät siirrettiin toimijoiden
ja toimijoiden välisten suhteiden ylä- tai ulkopuolelle ja samalla kysymys vastuusta jää
vaille selvää vastausta. Syrjinnän syiden osalta puhe oli näin desubjektivoivaa: syrjinnässä
oli kyse yhteiskunnallisista ja rakenteellisista ilmiöistä ja kehityskuluista (ks. desubjekti-
voinnista, Mickelsson, 1997, 219, 228). Kun toimijat ja rakenteet erotettiin selkeästi toisis-
taan, naisten syrjintä ei voinut perustua toiminnan laatuun tai toimijoiden ratkaisuihin.

Samalla puheessa keskityttiin vain syrjinnän kohteisiin, ei niihin toimijoihin, jotka mahdol-
lisesti syrjinnästä hyötyivät. Keskiöön tällaisessa asetelmassa nousivat sitä vastoin poliitik-
kojen mahdollisuudet vaikuttaa poliittiseen järjestelmään ja yhteiskunnallisiin prosesseihin
ja varsinkin edistää ranskalaisen yhteiskunnan kehittymistä. Tällöin poliitikoista rakentui
pikemminkin yhteiskuntaprojektiin vaikuttavia asiantuntijoita kuin poliittisia valintoja
tekeviä toimijoita. Passiivipuhe rakensi myös yhteiskunnallista konsensusta, kun tasa-arvon
edistämisestä muodostui poliitikkojen ja kaikkien ranskalaisten yhteinen taistelu syrjintää
vastaan. Samalla mahdolliset tasa-arvon edistämiseen liittyvät jännitteet ja valta-aspektit
jäivät keskustelussa huomiotta.

Tasa-arvoa naisten ja miesten yhteistyöllä

Puhe naisten huonosta asemasta poliittisessa päätöksenteossa konstituoi Ranskan maana,
jota vaivasi systemaattinen, jo pitkään jatkunut ongelma. Eurooppalaisessa mittakaavassa
Ranskaa pidettiin poikkeuksena, jonka sukupuolijärjestelmää leimasi – tai ainakin oli lei-
mannut – naisten ulossulkeminen politiikasta. Syrjinnän historiallisen jatkuvuuden koros-
taminen kietoutui kuitenkin toiseen puhetapaan, jossa korostettiin sukupuolten tasa-arvon
jatkuvaa edistymistä ja naisten ja miesten toimintaa tasa-arvon puolesta. Tasa-arvo eteni
naisten ja miesten yhteistyöllä ja tämä yhteistyö paremman yhteiskunnan puolesta myös
sitoi sukupuolia yhteen erityisellä tavalla. Naiset ja miehet olivat yhdessä aktiivisia kansa-
laisia ja muutoksen airueita.
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Erityisesti hallituspuolueiden edustajat korostivat puheessaan naisten ja miesten välistä
yhteistyötä ja näkivät samalla lainmuutoksen tämän harmonisen sukupuolikulttuurin takaa-
jana. Näkemys laista ranskalaisen "mixité"-kulttuurin139 vahvistajana legitimoi ehdotettuja
toimenpiteitä tehokkaasti määrittelemällä tasa-arvon edistämisen osaksi sekä naisten että
miesten etujen ajamista: kyse oli sukupuolten yhteisestä taistelusta, ei vain naisten erillisint-
ressien edistämisestä.

Marie-Hélène Aubert (RCV) korosti, että uuden lain tavoitteena ei ollut vain pienten nais-
piirien etujen ajaminen, vaan laaja politiikan muutos, jossa sekä naiset että miehet olivat
mukana. Tämä sukupuolten yhteistoiminta ruohonjuuritasolla pystyi uudistamaan politiikan
jähmettynyttä tilaa:

"Paritén tarkoitus ei siten ole vain mahdollistaa etuoikeutettujen naisten pääsyä vallan
kahvaan ilman että mikään tosiasiassa muuttuu. Päinvastoin sen tulee olla olennainen osa
laaja-alaista liikettä kohti yhä saavuttamatonta päämäärää, molempien sukupuolten osal-
listumista (mixité) ja tasa-arvoa niin julkisessa kuin yksityisessä sfäärissä, tasa-arvoa, joka
ylittää väkisinkin jäykän lainsäädännön viitekehyksen. Paritén tavoitteena on tuoda näi-
vettymisen uhkaamaan politiikkaan mielikuvitusta, moninaisuutta, luovuutta ja huolta
kansalaisten arkipäivästä – näitä kaikkia politiikka tarvitsee. Vaikka naiset eivät ole si-
nällään parempia tai huonompia kuin miehet, he tuovat politiikkaan väistämättä erilaista
näkemystä, joka toivon mukaan luo uutta ja tuo toivoa maamme kansalaisille, niin naisille
kuin miehillekin."
(Marie-Hélène Aubert, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

Aubert'in puheenvuorossa huomion kohteeksi nousi myös naisten erityisyys, joka toi jotain
uutta kaikille, sekä naisille että miehille. Sukupuoliero nähtiin perustana sukupuolten rau-
hanomaiselle yhteistyölle, ei osana sukupuolia erottavaa intressipolitiikkaa. Tasa-arvon
edistymisen kautta politiikasta muodostui tavallisten naisten ja miesten allianssi, joka vasta-
si myös kansalaisten toiveita. Tasa-arvo yhdisti näin sekä naisia ja miehiä että poliitikkoja
ja kansalaisia toisiinsa.

Myös oikeiston edustajat korostivat naisten ja miesten yhteistyön merkitystä politiikassa,
vaikka samalla osa kritisoikin tasa-arvon edistämistä lain säännöksillä. Tasa-arvoinen poli-
tiikka nähtiin tilana, jossa myös sukupuolten osalta moninaisuus toteutui, ja samalla poliiti-
kot pystyivät kuuntelemaan paremmin kansalaisten erilaisia tarpeita. Naisten ja miesten
yhteistyöhön perustuva politiikka vei kaikin tavoin rauhanomaisempaan ja demokraatti-
sempaan yhteiskuntaan, kuten RPR:n Jacques Pélissard puheenvuorossaan korostaa:

"Tämä [naisten, ER] aliedustus vaikuttaa itse politiikan laatuun. Meillä miehillä ja naisilla
voi olla erilainen lähestymistapa ongelmiin ja niiden ratkaisutapoihin. Kunnanvaltuusto,
jossa on annettu sijaa molempien sukupuolten aidolle osallistumiselle, on luonnostaan
moninaisempi ja kyvykkäämpi ottamaan eri näkökohdat huomioon. Jotta pystyisimme
täyttämään valtuutetun roolimme, jotta osaisimme kuunnella kansalaisten toiveita ja odo-

                                                     
139  Ks. mixité-termin moninaisesta käytöstä parité-keskustelussa alaluku 3.3.3.
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tuksia, tunnistaa kuntalaisten nykyiset ja tulevat tarpeet, luovia kilpailevien esitysten välillä
ja päättää mihin kohteisiin kunta antaa rahaa, on elintärkeää, että naiset ja miehet neu-
vottelevat ja tekevät päätöksiä yhdessä."
(Jacques Pélissard, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

Kun tasa-arvon edistäminen nähtiin ensi sijassa naisten ja miesten yhteistyönä ja myös
takeena paremmasta tulevaisuudesta, kysymys lain aiheuttamista mahdollisista ristiriidoista
ei noussut esiin. Tasa-arvon edistämisen takia ei kukaan kärsinyt tai menettänyt, vaan
kaikki, sekä naiset että miehet, hyötyivät. Naisten aseman parantaminen ei vienyt näin
miehiltä mitään, vaan päinvastoin antoi heille mahdollisuuden osallistua uudistuneeseen
politiikkaan. Naisten ja miesten yhteistyötä korostava näkökulma tasa-arvoon rakensi näin
tehokkaasti käsitystä tasa-arvosta naisten ja miesten yhteisenä tavoitteena.

Aktiivisia naisia yhteisen hyvän puolesta:
feminismin legitimoinnista

Sukupuolten yhteistyön kontekstiin sijoitettiin myös läpi historian kulkeva ranskalaisten
naisten aktivismi oikeuksiensa puolesta. Ranskalaisessa keskustelussa korostui vahvana
naisten toimijuus primus motoreina oman asemansa parantamiseksi ja tasa-arvon edistämi-
seksi, mutta samalla tätä aktivismia ei nähty erillistoimintana, vaan olennaisena osana
laajempaa yhteiskunnallista muutosta. Naisaktivistien toiminnan rinnalla kulki myös mo-
lempien sukupuolten taistelu demokraattisemman yhteiskunnan puolesta. Tällaisessa kon-
tekstissa myös feminismistä oli mahdollista puhua myönteisestä näkökulmasta.

Tasa-arvoministeri, sosialistien Nicole Péry nosti puheenvuorossaan esiin feministien
merkityksen naisten aseman parantamisessa kautta Ranskan historian, mutta korosti samal-
la, että tasa-arvolain ajamisessa oli yksinkertaisesti kyse taistelusta oikeudenmukaisuuden
puolesta. Puheenvuoro huipentui kuvaan harmonisesta tulevaisuudesta, jota naiset ja miehet
olivat yhdessä rakentamassa.

"Tämä laki on merkkitapaus naisten historiassa ja heidän marssissaan kohti tasa-arvoa.
Kohdistan puheeni viimeiset sanat kaikille niille, joiden ansiosta olemme täällä tänään.
Nostan tässä esiin vain kaksi näistä menneisyyden hahmoista: Olympe de Gougesin, jonka
nimi on jo mainittu perustuslain muuttamisen aikana, ja Aubertine Auclairin, yhden femi-
nismin keulakuvan, josta juuri luin artikkelin ja joka asettui ehdolle parlamenttivaaleihin
vuonna 1910 – ja jonka ehdokkuus hylättiin. [...] Kun tänään olemme saavuttaneet poliitti-
sen tavoitteemme, emme juhli sitä riemunkiljahduksin tai ylimielisinä, vaan oikeudenmu-
kaisuuden toteutumisena. Mutta älkäämme pelätkö tulevaisuutta, jota miehet ja naiset
voivat nyt vihdoinkin rakentaa yhdessä."
(Nicole Péry, lopullinen käsittely (tl), 3.5.2000)

Vaikka feministit toimijoina eivät ole keskeisellä sijalla Ranskassa käydyssä parlamentti-
keskustelussa, valaisevat feminismi-puheen käyttökontekstit mielenkiintoisella tavalla
mahdollisuutta legitimoida perinteisesti ristiriitaisen käsitteen käyttöä parlamenttipuheessa.
Sen lisäksi että feminismi nähtiin osana sekä miesten että naisten parempaa tulevaisuutta,
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rakennettiin se Péryn puheenvuorossa myös osaksi Ranskan kansallista historiaa. Tätä
kautta niin vallankumouksen naisaktivististi Olympe de Gouges kuin nykyiset naisministe-
rit olivat legitiimejä toimijoita ja lenkkejä ranskalaisen kansalaisaktivismin jatkumossa.
Feminismi oli osa menneisyyden ja tulevaisuuden hallittua kokonaismuutosta, jossa mie-
hilläkään ei ollut mitään menetettävää tai pelättävää.

Kun keskustelu liitti aktiivisen naistoimijan naisten ja miesten yhteistyön kontekstiin,
naisasia- tai tasa-arvonainen ei näyttäytynyt uhkana sukupuolten harmonisille suhteille.
Samoin naisten toiminta asemansa parantamiseksi nähtiin vain harvoin miehiä vastaan
suunnattuna. Tasa-arvoa puolustava nainen rakentui sitävastoin aktiivisen kansalaisen ja
muutostoimijan malliksi, joka osallistui yhteiskunnan kehittämiseen miesten rinnalla.

4.3.2 Sukupuoliero liikkeessä: erojen tuottamisen
dilemmat ja kontekstit

Avoin ero

Edellä Marie-Hélène Aubert legitimoi tasa-arvon edistämistä politiikassa osana naisten ja
miesten yhteistyötä, mutta näki samalla naisten tuovan jotain erityistä politiikkaan. Tämä
näkemys naisten erityisyydestä oli vahvasti läsnä ranskalaiskeskustelussa, mutta kansan-
edustajat olivat varovaisia itse sukupuolieron sisällön määrittelyssä. Kun sukupuolierolle
annettiin tarkempia merkityksiä, viittasivat puhujat mm. naisten erityisyyteen poliittisina
toimijoina ja siihen, miten naiset muuttaisivat poliitikkojen kuvaa kansalaisten silmissä tai
uudistaisivat politiikan toimintatapoja.

Kuten parlamentin ulkopuolellakin käydyssä keskustelussa, sukupuolieron korostamisen
rinnalla kansanedustajat vetosivat myös naisten ja miesten yhtäläiseen oikeuteen olla edus-
tettuna poliittisessa päätöksenteossa. Kansanedustajia ei ole kuitenkaan mahdollista jakaa
sen mukaan, perustivatko he argumentaationsa ajatukseen sukupuolten samanlaisuudesta
vai erilaisuudesta: molemmat legitimointitavat kulkivat usein rinta rinnan saman kansan-
edustajan puheessa, ja samalla monet puhujat ottivat etäisyyttä itse jaon mielekkyyteen.140

Mielenkiintoisempaa mielestäni onkin se, miten ja minkälaisissa konteksteissa sukupuo-
lieroon perustuvaa argumentaatiota käytettiin ja miten Ranskassa koko 1990-luvun käyty
keskustelu sukupuolten tasa-arvosta, demokratiasta ja poliittisesta edustuksesta rajasi täl-
laista argumentaatiota. Kyse oli näin myös siitä, miten puhujat pyrkivät luovimaan erilais-
ten legitimointistrategioiden keskellä ja rikkomaan vakiintuneita sukupuolta koskevia
kysymyksenasetteluja.

Ei voida kuitenkaan kieltää, että ranskalaisessa parlamenttikeskustelusta löytyi puhujia,
jotka perustelivat tasa-arvon edistämistä viittaamalla selkeästi naisten erityisyyteen ja nai-

                                                     
140  Myöskään oikeistoa ja vasemmistoa edustavien kansanedustajien välillä ei löydy tässä suh-
teessa selkeitä eroja, tosin hallituspuolueiden edustajat pohtivat eksplisiittisemmin eropuheeseen
liittyviä vaaroja.



"Tämä on suuri päivä demokratiallemme"   163

sellisten ominaisuuksien merkitykseen politiikassa. Erityisyyden nähtiin ilmenevän esim.
naisten tavassa toimia politiikassa tai naisten priorisoimissa kysymyksissä. Näissä puheen-
vuoroissa sukupuolieroa määriteltiin mm. naisten äidin roolin kautta, ja samalla vedettiin
selkeitä rajoja nais- ja miespoliitikoille ominaisten piirteiden välillä.

Christiane Taubira-Delannon (PS, sit.) korosti sukupuolieron lisäksi puheenvuorossaan,
että tasa-arvon ei ollut tarkoitus muuttaa naisten ja miesten välistä heteroseksuaalista suh-
detta ja sukupuolten välillä vaikuttavaa keskinäistä vetovoimaa. Puheenvuorossa sukupuo-
liero kiinnittyikin vahvasti heteroseksuaaliseen sukupuolimalliin, joka toimi politiikan
tekemisen perustana. Samalla hän määritteli naisen identiteetin ensisijaisesti äitiyden kautta
ja näki juuri äitiyden muuttavan politiikan toimintatapoja:

"Tarkoitus ei ole hävittää miesten ja naisten välisistä suhteista kaikkea sitä mielikuvituksen
lentoa ja runollisuutta, jota niissä on, ei edes niitä harmittomia ja kaiken kaikkiaan sym-
paattisia vanhanaikaisuuden rippeitä. Kyse on yksinkertaisesti tilanteen normalisoimisesta,
esihistorian jättämisestä unholaan. Ja varmasti koittaa se päivä, jolloin meitä on niin
paljon, että meidän naisten ja äitien erityisongelmia pidetään niin itsestään selvinä, että
päätöksentekorakenteiden on otettava ne huomioon. Niinpä tulevaisuudessa kuuluu kan-
salliskokouksen lepohuoneesta jokeltelua ja laulunpätkiä, ja kansanedustajille ja heidän
perheilleen tarkoitetussa ruokalassa törmäämme lapsiin ja nuoriin, jotka ovat tulleet
viettämään yhteistä lounashetkeä äitinsä kanssa, jotta heidän ei tarvitsisi luopua kaikista
yhteisistä hetkistä."
(Christiane Taubira-Delannon, uusi/toinen käsittely, 30.3.2000)

Monien 1990-luvun keskustelussa vaikuttaneiden paritén kannattajien, kuten edellä mai-
nitun Sylviane Agacinskin, tavoin useat kansanedustajat määrittelivät näin sukupuolieron
sukupuolten komplementaarisuutena, ja he näkivät politiikan uudistumisen perustana juuri
sukupuolten toisiaan täydentävät ominaisuudet ja toimintatavat. Tällaisen puheen rinnalla
kulki kuitenkin erityisesti parité-liikkeen perustajien artikuloima tavoite universalismin
"tekemisestä todeksi" ihmiskunnan kaksinaisuuden ymmärtämisen kautta. Tällaisessa
näkökulmassa ei ollut kyse naisten essentialistisen erilaisuuden tai kokemuksen tuomisesta
päätöksentekoon, vaan edustuksen kysymystä lähestyttiin naisten oikeutena yhtäläiseen
poliittiseen edustukseen ja samalla ihmiskunnan edustamiseen (ks. Scott, 2004, 42). Näin
ongelmana ei ollut niinkään sukupuolieron määrittely vaan naisten, universalismin ja kan-
sakunnan poliittisen edustamisen välinen suhde.

Kansakunnan kaksijakoisuutta ja sukupuolten komplementaarisuutta korostava puhe vuo-
rottelivat usein yhden ja saman kansanedustajan puheessa. Taubira-Delannonin tavoin
UDF:n Marie-Thérèse Boisseau puhui usein naisten erityisestä lähestymistavasta politiik-
kaan. Hän mm. siteerasi kirjailija Romain Garya141 ja valitti naisellisen kosketuksen puu-
tetta politiikassa sekä naispoliitikkojen muuttumista miesten kaltaisiksi. Alla oleva puheen-
vuoron jatko kertoo kuitenkin siitä, kuinka puhe yksilöistä ja sukupuolesta, mutta myös
                                                     
141  Ranskalaisen parlamenttikeskustelun erityispiirre on (ranskalaisiin) kirjailijoihin ja heidän
naiskäsityksiinsä viittaaminen argumentointistrategiana. Romain Garyn lisäksi mainitaan mm.
Stendhal, Arthur Rimbaud ja Louis Aragon.
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näiden suhteesta yleiseen etuun limittyivät toisiinsa. Boisseau näki politiikan päämääränä
olevan yhteisen edun edistämisen, ja samalla sukupuolittunut toimijuus asettui sulavasti
osaksi kreikkalaiseen kaupunkivaltion demokratian ihannemallia:

"Usein paljaankin vallankäytön lisäksi politiikka on ennen kaikkea läsnäoloa keskustelus-
sa, johon vapaat ja sukupuolittuneet yksilöt osallistuvat ja jossa he kaikessa moninaisuu-
dessaan ottavat mittaa toinen toisistaan pyrkien yleisen edun toteutumiseen. Tämä oli sitä
paitsi kreikkalaisen kaupunkivaltion ihanne, jota myös Hannah Arendt piti arvossa. Tätä
ihannetta voimme tavoitella myös tämän paritéa koskevan keskustelun aikana."
(Marie-Thérèse Boisseau, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

Monille kansanedustajille sukupuolieron käyttö tasa-arvon edistämisen legitimoinnissa
muodostui avoimeksi dilemmaksi, ja he nostivat esiin ne ongelmat ja sen vastustuksen,
jotka liittyivät sukupuolieron käyttämiseen tasa-arvoa koskevassa argumentoinnissa. Näin
kansanedustajat osallistuivat keskusteluun, jolla on pitkä historiallinen jatkumo sekä käy-
tännön politiikassa että poliittisen filosofian piirissä: miten puolustaa naisten osallistumisen
tärkeyttä kiinnittymättä käsityksiin naisten ja miesten luonnollisista eroista, joiden korosta-
minen voi kääntyä naisia vastaan (ks. laajemmin tästä keskustelusta Ranskassa, Scott,
1996).

Kansanedustajien puheenvuoroissa löytyi monenlaisia strategioita dilemman ratkaisemisek-
si tai välttämiseksi. Kuten monet kollegansa, sosialistien Martine Lignières-Cassou korosti
naisten muuttavan kansalaisten suhtautumista politiikkaan positiivisempaan suuntaan. Hän
vältti kuitenkin ottamasta kantaa keskusteluun sukupuolierosta ja sukupuolten olemuksesta.
Sitä vastoin hän painotti itse yhteiskunnallisen muutoksen tärkeyttä ja yhteiskunnan tarvetta
saada käyttöön kaikki voimavarat:

"Tämän lain myötä voimme vedota naisiin, jotta he tulisivat joukolla mukaan politiikkaan
tänä aikana, jolloin kansalaiset, erityisesti juuri naiset, suhtautuvat politiikkaan epäilevästi
ja epäluuloisesti. Äskettäin tehdyn mielipidekyselyn mukaan 60 % naisista katsoo, että
poliitikot ovat vieraantuneita heidän huolenaiheistaan eivätkä ota niitä huomioon. Tämän
ristiriidan takia politiikan modernisoiminen ja keskustelu politiikan päämääristä ja toi-
mintatavoista on sitäkin tärkeämpää. En osaa sanoa, onko olemassa tyypillisesti naisellista
tapaa käsittää ja käyttää valtaa. Tämä kysymys johtaa meidät keskusteluun sukupuo-
lierosta, sukupuolten luonteesta ja olemuksesta, joka on halkonut feminististä liikettä yli
sata vuotta. Sitä vastoin olen vakuuttunut siitä, että asioille on tehtävä jotain, yhteiskunta
on saatava muuttumaan. Tämän päämäärän saavuttamiseksi naisille on sanottava ja
 erityisesti heille on konkreettisesti osoitettava, että tarvitsemme kaikkien intoa, että yksin-
kertaisesti tarvitsemme heitä politiikassa."
(Martine Lignières-Cassou, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

Puhetta sukupuolierosta olikin mahdollista käyttää liikkuvin tavoin argumentaatiossa ilman
kiinnittäytymistä ero–samanlaisuus -asetelmaan. Argumentaatiossa oli mahdollista viitata
kansalaisten vaatimuksiin politiikan muutoksesta, joka saavutettiin naisten mukaantulon
kautta. Liikkuvuudesta on esimerkkinä myös puhe naisten tuomasta luovuudesta ja moni-
naisuudesta, joka samalla liitettiin osaksi naisten ja miesten yhteistoimintaa ranskalaisessa
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yhteiskunnassa (ks. edellä Marie-Hélène Aubert). Yleistä oli myös naisten merkityksen
korostaminen muutokseen osallistujina, kuitenkin ilman naisten panoksen tarkempaa spesi-
fiointia.

Erot ja edustuksellisuus: miten puhua eroista
republikanismin kontekstissa?

Ranskalaisessa kontekstissa puhetta sukupuolten eroista oli erityisen vaikeaa sovittaa yh-
teen republikanismin abstraktia universalismia ja poliittisen edustuksen jakamattomuutta
painottavien näkökulmien kanssa. Puhe naisten erityisyydestä tai naisista puolikkaana
ihmiskuntaa oli helppo tulkita essentialismiksi ja vastakohdaksi republikanismin kansalai-
suutta ja poliittista edustusta koskeville käsityksille. Parlamenttikeskustelun aikana lain
kannattajat ja varsinkin hallituspuolueiden edustajat olivat selvästi varpaillaan kritiikistä,
jota paritéa vastaan oli esitetty jo aiemmin sekä tiedotusvälineissä ja tutkijoiden piirissä että
parlamentin sisällä.

Ranskalaisessa parlamenttikeskustelussa erityisesti kysymys naisista poliittisena intressi-
ryhmänä oli äärimmäisen latautunut. Yli puolue- ja sukupuolirajojen puhujat pyrkivät otta-
maan etäisyyttä käsitykseen naisista kollektiivisena subjektina, joka ajaisi politiikassa oman
sukupuolensa etuja. Tällaisen naistoimijuuden ajaminen parlamenttikeskustelussa olisikin
ollut enemmän kuin epäviisasta: paritén kannattajia oli syytetty juuri ryhmien ja niiden
intresseihin perustuvan edustuksellisen järjestelmän ajamisesta, mikä nähtiin vaaraksi koko
ranskalaisen demokratialle. Puhe naisista intressiryhmänä ei olisi haastanut vain yleensä
politiikan toimintaperiaatteita vaan myös kyseenalaistanut vakiintuneita käsityksiä Ranskan
erityisyydestä kansakuntana ja demokraattisena järjestelmänä.

Syytöksiin naisten konstituoimisesta intressiryhmänä paritén puolustajat vastasivat saman-
laisin argumentein kuin edellä siteerattu Jean-Pierre Chevènement: [N]aiset eivät ole mil-
lään tavalla ryhmä, saati sitten vähemmistö, he ovat edustettuina kaikissa yhteiskunnalli-
sissa ryhmissä, olivatpa ne poliittisia, sosiaalisia, ihmisten alkuperään tai uskontokuntaan
liittyviä. Koska naiset muodostivat puolet ihmiskunnasta, heillä piti olla edustus myös
poliittisissa elimissä.

Paritén kannattajat vetosivat kuitenkin samalla myös naisten lukumäärästä nousevaan
oikeuteen saada oma osansa päätöksenteosta. Naisten osuutta edustuksellisissa elimissä
verrattiin heidän osuuksiinsa Ranskan kansalaisista, äänestäjistä ja työvoimasta, ja vaadit-
tiin naisille yhtäläistä edustusta politiikassa. Samanlaiseen käsitykseen edustuksellisuudesta
pohjautui se argumentaatio, joka lähti kuitenkin yhteiskunnan kokonaisuuden suunnasta:
tavoitteena oli saada näkymään koko yhteiskunnan kuva tai kirjo poliittisessa päätöksente-
ossa. Osa kansanedustajista viittasi tässä yhteydessä myös laajempaan poliitikkojen diver-
siteetin toteutumiseen mm. nuorten ja joidenkin ammattiryhmien osalta.

Puhe edustuksellisuudesta ja päätöksenteon vastaavuudesta yhteiskunnan moninaisuuden
kanssa asettui kuitenkin ristiriitaan yllä mainitun, republikanismissa vahvasti vaikuttaneen
näkökulman kanssa, jonka mukaan poliittisessa itsemääräämisoikeudessa oli olennaista
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kansakunnan yhteiskunnallisista eroista riippumattoman kokonaisuuden edustaminen, ei
edustajien samankaltaisuus äänestäjien kanssa. Korostaessaan päätöksentekijöiden moni-
naisuuden tärkeyttä lain kannattajat varoivatkin sitoutumasta käsitykseen ryhmäedustuk-
sesta ja siitä, että edustaja edustaisi päätöksenteossa vain oman taustaryhmänsä näkökul-
mia. Puhujat pyrkivät korostamaan, että naiset eivät edustaneet politiikassa vain naissuku-
puolta, vaan kuten miehetkin, koko kansakuntaa. Tätä kokonaisuuden edun korostamista
tuettiin argumentaatiolla, jossa tasa-arvo nähtiin politiikan uudistamisen välineenä ja de-
mokraattisen järjestelmän legitimiteetin takaajana. Kyse ei näin ollut kansakunnan hajotta-
misesta, vaan järjestelmän uudistamisesta ja vahvistamisesta samalla kertaa.

Tasa-arvoministeri Nicole Péryn puheenvuoro kuvaa hyvin argumenttien moninaisuutta ja
paritén kannattajien luovimista edustuksellisuuteen ja naisten erityisyyteen pohjautuvan
argumentaation keskellä.

"Jokainen meistä tietää, että puolueiden toimet paritén toteuttamiseksi ovat tehokas tapa
edetä nopeasti kohti päätöksentekoa, joka vastaa yhteiskunnan koko kuvaa. Tässähän on
kyse oikeudenmukaisuuden ja demokratian edistämisestä. Täällä on toistamistaan toistettu,
että naisia on epänormaalin vähän päätöksenteossa ja politiikassa. [...] Maamme naiset
ja miehet eivät tunnista itseään tarpeeksi politiikassa, jonka he toivovat modernisoituvan,
uudistuvan, naisistuvan. [...] Naisten osallistuminen politiikkaan tekisi mahdolliseksi
nostaa esiin aiemmin liian piilossa olleita kysymyksiä tai hoitaa paremmin joitain toisia,
ei siksi, että meidän biologiset eromme vaikuttaisivat välttämättä toimintatapoihimme
politiikassa, vaan koska naisten ja miesten välillä on vuosisatojen ajan ollut kulttuurista
nousevia eroja siinä, mitä he ovat eläneet ja kokeneet ja miten heidän elämänsä ja työ-
uransa ovat muotoutuneet."
(Nicole Péry, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

Péry otti näin aseekseen kansalaisten mielipiteen edustuksellisuuden puutteesta: sekä nais-
että miespuoliset kansalaiset eivät "tunnista itseään" poliittisessa päätöksenteossa, jonka he
haluavat uudistuvan. Lisäksi Péry korosti paritén roolia ranskalaisen järjestelmän oikeu-
denmukaisuuden ja demokratian edistäjänä. Oikeudenmukaisuus-argumentaation lisäksi
Péry käytti kuitenkin myös naisten erityisyyttä korostavaa puhetapaa. Hänen mielestään
naiset poliittisina toimijoina nostivat esiin uusia kysymyksiä ja muuttivat myös tapoja
toimia politiikassa. Puhe naisten erityisyydestä ei kuitenkin johtanut suoriin viittauksiin
naisista intressiryhmänä, vaan naisten panosta katsottiin pikemminkin kokonaisuuden
näkökulmasta ja naisten tuomana demokratian kehittymisenä. Péry vastasi näin jo ennalta
kritiikkiin naisten biologisten erojen korostamisesta ja painotti sukupuolten välisten erojen
rakentuvan yhteiskunnallisissa prosesseissa.
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4.3.3 Kaksi näkökulmaa sukupuolten Ranskaan

Nostan lopuksi esiin ranskalaiskeskustelun kaksi erilaista tapaa hahmottaa naisia ja miehiä
toimijoina. Nämä tavat virittivät erilaiset todellisuudet, joissa sukupuolten välisen tasa-
arvon edistäminen tapahtui, ja näissä todellisuuksissa erityisesti näkökulma muutokseen
ja vastuuseen poikkesi merkittävästi toisistaan.

Tarkastelen toimijuuden rakentumista suhteessa edellä hahmottelemiini vastakkaisiin tai
ainakin toisiinsa nähden jännitteisiin tulkintakehyksiin. Nämä tulkintakehykset tuottivat
sukupuolittunutta toimijuutta hyvinkin erilaisista näkökulmista ja jakoivat myös vastuuta
toisistaan poikkeavin tavoin: sekä republikanismin uhan että vapauden tulkintakehyksissä
päähuomio oli naisten toimijuudessa, ja koko tasa-arvon ongelma kietoutui kysymykseen
naisten ongelmallisesta suhteesta ranskalaiseen republikanismiin ja yleisemmin edustuksel-
liseen demokratiaan. Republikanismin haasteen ja tasa-arvon käytännön tulkintakehyksissä
huomio siirtyi puolestaan naisiin kohdistuvaan syrjintään ja samalla käytäntöihin, jotka
uusinsivat eriarvoisuutta tai edistivät sukupuolten tasa-arvoa. Joissakin yhteyksissä myös
miehiä tarkasteltiin sukupuolittuneina poliittisina toimijoina, ja miesten suhde republika-
nismiin problematisoitiin.

En kuitenkaan väitä, että nämä hahmottelemani toimijuuden mallit olisivat kaikin tavoin
olleet tasavertaisessa asemassa parlamenttikeskustelussa. Esimerkiksi miesten tarkastelu
sukupuolena ja sukupuolittuneina poliittisina toimijoina oli hyvinkin marginaalisessa roo-
lissa ranskalaiskeskustelussa, mutta mielenkiintoiseksi puhetavan tekeekin juuri sen poik-
keuksellisuus. Nostamalla esiin toimijuuden tuottamista koskevia jännitteitä ja konflikteja
haluan osoittaa, miten erilaisista ja vastakkaisistakin näkökulmista miesten ja naisten toi-
mijuutta oli ranskalaiskeskustelussa mahdollista rakentaa. Samalla esiin nousee kysymys
siitä, miten erilaiset toimijuuden rakentamisen tavat haastavat sukupuolten tasa-arvon
liitettyjä itsestäänselvyyksiä ja mm. tasa-arvon ja kansallisen välistä kytköstä.

Päättäväiset naiset ja syrjityt miehet
vapaiden yksilöiden Ranskassa

Olen edellä todennut, kuinka erityisesti oikeiston kansanedustajien käyttämässä vapauden
tulkintakehyksessä korostui äänestäjän ja ylipäätänsä yksilön vapaus tehdä omia valintojaan
ilman lain pakkoa. Näkemystä vapaasta yksilöstä ei kuitenkaan rakennettu vain sukupuo-
lettoman, abstraktin kansalaisen itsemääräämisoikeutena. Avain tasa-arvon edistymiseen
oli nainen ja erityisesti sellainen nainen, joka uskalsi, osasi ja jaksoi taistella omien oikeuk-
siensa puolesta. Oikea ja ranskalaiselle demokratialle sopivin tapa viedä tasa-arvoa eteen-
päin perustui naisten sinnikkyyteen, ei lain pakottavuuteen. Samalla keskeiseksi tasa-
arvopolitiikan kohteeksi muodostui naisten käytöksen muuttaminen.

Anicet Turinayn (RPR, sit.) mielestä Ranska ei ollut yhtä edistyksellinen kuin suurin osa
Euroopan maista, joissa naiset olivat Turinayn mukaan tulleet politiikkaan ilman lainsää-
dännöllisia tasa-arvotoimia. Arvokkain tapa naisille edetä politiikassa oli tehdä se omin
voimin ja omasta tahdosta. Esimerkiksi tällaisesta positiivisesta naistoimijuudesta Turinay



168   Tasa-arvo ja muutoksen rajat

nosti RPR:n vastavalitun, historian ensimmäisen naispuheenjohtajan, Michèle Alliot-
Marien142:

"Huolimatta perustuslain muutoksesta on valitettavaa, että hallitus käyttää lainsäädännöl-
lisiä pakkokeinoja edistääkseen miesten ja naisten tasavertaisia mahdollisuuksia politii-
kassa. Naisten edustus politiikassa pitää saavuttaa vapaaehtoisuuden pohjalta. Suurin osa
Euroopan maista on tässä suhteessa Ranskan edellä eikä niissä ole tarvinnut turvautua
lakiin. Naisten pääsy politiikkaan olisi ansiokkaampaa, jos he olisivat päässeet mukaan
oman sisukkuutensa ansiosta. Heidän päättäväisyytensä miesten kanssa yhtäläisten oikeuk-
sien saavuttamiseksi on mahdollistanut heille paritén edistämisen. [...] En voi olla tässä
 yhteydessä mainitsematta Michèle Alliot-Marien loistavaa valintaa RPR:n puheenjohta-
jaksi."
(Anicet Turinay, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

Tällaisessa näkökulmassa toimijuuteen kietoutuivat siis yhteen tasa-arvon edistäminen
naisten oman aktiivisuuden pohjalta ja toisaalta yksilöiden toimintavapauden säilyttäminen,
jota lainsäädännöllä ei tulisi rajata. Tasa-arvon ongelma rakentui kysymykseksi naisten
valinnoista ja naisten sinnikkyydestä, ja esiin eivät nousseet mahdolliset naisten politiikassa
etenemistä estävät tekijät. Lainsäädännön näkeminen pakkona ja ensisijaisesti yksilönva-
pauden ja käyttäymisen rajoittajana jätti myös huomiotta kysymyksen erilaisten toimijoi-
den, ml. miesten vastuusta eriarvoisuuden uusintamisessa. Tasa-arvotoimien kohteena oli
naisten käyttäytymisen muuttaminen, samalla kun suhteessa miehiin kysymystä muutok-
sesta ei esitetty.

Tässä kontekstissa esiin nousi myös kysymys poliittisten toimijoiden pätevyydestä, jonka
nähtiin ensisijaisesti koskevan naispuolisia poliitikkoja – ja erityisesti siinä tapauksessa, jos
sukupuolten tasa-arvoa edistettäisiin positiivisilla erityistoimilla. Vaikka muuten kysymys
poliittisten toimijoiden pätevyydestä nousi harvoin esiin ranskalaiskeskustelussa, juuri
naispuolisten pätevien ehdokkaiden löytäminen nähtiin lain toimeenpanoa haittaavana
käytännön ongelmana. Samalla lakiesityksen kritisoijat hahmottivat tasa-arvon edistämistä
poikkeuksellisesti myös oikeudenmukaisuusnäkökulmasta: epäpätevien naisten pääsy
politiikkaan lainsäädännön turvin vaaransi oikeudenmukaisuuden toteutumisen poliittisessa
päätöksenteossa.

Äärimmäisessä tapauksessa tämä lain epäoikeudenmukaisuus merkitsisi naisten häpäise-
mistä. Erityisen loukkaavaa tämä oli niille naisille, jotka "osasivat taistella ja osasivat voit-
taa". Samalla kun tasa-arvon ongelma rakennettiin naisten häpeän kysymyksenä, tehtiin
jakoa omin avuin pärjääviin naisiin ja niihin, jotka tarvitsivat kyseenalaisia kiintiöitä tuek-
seen. Jacques Myardin (RPR) puheenvuorossa naisten häpäiseminen kiintiöillä sai lähes
raamatulliset mittasuhteet (ks. edellä myös Christine Boutinin puhe kiintiöistä).143

                                                     
142  Michèle Alliot-Marie valittiin RPR:n ensimmäiseksi naispuoliseksi puheenjohtajaksi joulu-
kuussa 1999.

143  On huomattava, että naisten häpeä -puhetapaa vastaan argumentoivat useat sekä oikeiston että
vasemmiston (nais)kansanedustajat. He käänsivät kysymyksen häpeästä koskemaan Ranskan huonoa
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Jacques Myard: "Teidän lakiesityksenne ei kyllä tule edistämään sinällään oikeutettua
naisten asiaa, kaukana siitä. Päinvastoin, se vie sitä taaksepäin. Olette tuomassa peliin
kiintiönaisen. Tästä lähin te tahraatte päätöksentekoon valitut naispuoliset kansalaiset
uudella perisynnillä: sinä pääsit läpi, koska sinut oli valittu ehdokkaaksi, koska olet nai-
nen. Tämä lakiesitys on – niin kuin monet niinkin erilaisia poliittisia suuntauksia edustavat
naiset kuin Elisabeth Badinter, Gisèle Halimi tai kollegamme Michèle Alliot-Marie ovat
erittäin hyvin ymmärtäneet – loukkaus niitä naisia kohtaan, jotka osaavat taistella ja
voittaa."
Useat kommunistien kansanedustajat: "No te siitä asiasta vasta tiedättekin jotain!"
Jacques Myard: "Teidän hankkeenne johtaa siihen, että jo etukäteen kiintiöiden lähtemätön
tahra siirtää sivuun ansioiden merkityksen. Tästä naiset eivät tule toipumaan."
(Jacques Myard, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

On mielenkiintoista, että juuri pätevyyden kontekstissa myös miehet tulivat näkyviin suku-
puolittuneina toimijoina vapauden tulkintakehyksessä. Samalla tasa-arvon ongelma raken-
nettiin naisten ja miesten välisenä valtasuhteena, jossa miehet menettivät epäoikeudenmu-
kaisen lainsäädännön myötä. UDF:n Marie-Thérèse Boisseau puolusti joustavampia suku-
puolisäännöksiä vetoamalla pätevien miesten puolesta, jotka joutuisivat menettämään
paikkansa:

"Minun mielestäni ehdotonta, 50–50 edustusta ei voida järjestelmällisesti toteuttaa, ja on
välttämätöntä säilyttää tietty joustavuus noin 10 %:n liikkumavaralla kumpaankin suun-
taan. Näin vaalilistat, joilla on 60 % naisia ja 40 % miehiä tai toisinpäin, olisivat sallittu-
ja, ja tämä ei poikkeaisi merkittävällä tavalla alkuperäisestä esityksestä. Kun näitä pro-
senttirajoja noudatettaisiin, paritén tavoite olisi saavutettu. Muussa tapauksessa liian
miesvaltaisten kunnanvaltuustojen – joita on äärimmäisen paljon – täytyisi jättää joitakin
ehdokkaita ilman paikkaa, koska he ovat miehiä, vaikka nämä miehet olisivat tehneet
hyvää työtä."
(Marie-Thérèse Boisseau, uusi/toinen käsittely, 30.3.2000)

Syrjityt naiset ja miehen vastuu muuttuvien
valtasuhteiden Ranskassa

Naisten konstituoiminen tarkastelemalla heidän vähäistä määräänsä poliittisessa päätök-
senteossa yhdisti kansanedustajia yli puolue- ja sukupuolirajojen, ja myös yllä tarkasteltu
päättäväisen naisen konstruktio oli mahdollista yhdistää tämän vakavan ongelman korosta-
miseen. Ranskalaisesta parlamenttikeskustelusta löytyy kuitenkin puhetapa, joka asetti
naisten huonon aseman aivan erityiseen kontekstiin ja määritteli naisiin kohdistuvan syrjin-
nän prosessina, josta löytyi myös aktiivisia toimijoita. Samalla näkemys muutoksesta ja
vastuusta konstituoitiin vapauden tulkintakehyksestä poikkeavalla tavalla: tasa-arvon edis-

                                                                                                                                            
tasa-arvotilannetta: häpeällistä oli naisten vähäinen määrä ja syrjintä politiikassa, eivät tasa-arvon
edistämiseen pyrkivät toimet.
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tämiseksi tarvittiin keinoja, jotka "pakottivat" toimijoita muuttamaan käytäntöjään. Tätä
muutosta hahmotettiin myös valtakysymyksenä, jossa intressiristiriitojen syntyminen toi-
mijoiden välille oli mahdollista. 

On huomattava, että tällainen puhetapa oli ranskalaiskeskustelussa poikkeuksellinen, ja
myös naisten aktiivista syrjintää korostavat kansanedustajat käyttivät runsaasti konsensusta
rakentavia argumentaatiostrategioita. Puhetavan poikkeuksellisuus kertookin mielenkiintoi-
sella tavalla ranskalaiskeskustelun argumentaation rajoista ja mahdollisuudesta politisoida
sukupuolten välisiä suhteita ja kysymystä tasa-arvosta.

Kommunistien Muguette Jacquaintin puheenvuoroissa nousi esiin selkeimmillään argu-
mentaatio, jossa korostettiin naisiin kohdistuvan syrjinnän aktiivista luonnetta ja syrjinnän
valta-aspekteja. Kuvaillessaan naisten syrjintää Jacquaintin sanastossa vilahtelivat sellaiset
käsitteet kuin orjuus ja epäoikeudenmukaisuus. Tällaiseen syrjintäpuheeseen yhdistyi
lisäksi usein naisten kollektiivisen toiminnan korostaminen eriarvoisuuden lopettamiseksi
ja oman asemansa parantamiseksi. Syrjityn naisen konstruktio liitettiin näin kiinteästi nais-
toimijuuteen, jonka nähtiin olevan ratkaisevassa roolissa syrjinnän poistamisessa. Kyseessä
oli aktiivinen naistoimija, jolla ei ollut kuitenkaan paljonkaan yhtymäkohtia vapauden
tulkintakehyksen omaa taisteluaan käyvään sinnikkääseen ja vaikeudet voittavaan naiseen.

Jacquaintin puhetavasta ei kuitenkaan tehnyt poikkeuksellista niinkään käytetty sanasto ja
naisten identifioiminen myös syrjintää vastustavina toimijoina, vaan miesten nostaminen
esiin sukupuolittuneina subjekteina. Tällöin kysymys vastuusta eriarvoisuuden poistamises-
sa ja tasa-arvon edistämisessä kohdistettiin myös miehiin – ei vain abstrakteina yksilöinä
tai naisten kumppaneina, vaan spesifisti miessukupuolen edustajina.

Miesten määritteleminen sukupuolittuneina toimijoina nosti tasa-arvon ongelmaksi myös
miehet ja miesten harjoittamaan syrjintään vaikuttamisen. Näin tasa-arvon edistämisen
keinoista keskusteltaessa siirrettiin huomio (syrjittyjen) naisten muuttamisesta miehiin
muutoksen kohteina ja muutoksesta vastuullisina toimijoina.

Alla olevassa puheenvuorossa Jacquaint kiisti, että naisilla olisi vastuu miesten "taivuttele-
misessa" tasa-arvoon. Hän ei nähnyt muuta mahdollisuutta kuin muuttaa lain avulla miesten
asenteita ja käytöstä. Lain pakko määriteltiin tässä kontekstissa positiiviseksi ja välttämät-
tömäksi tavaksi viedä eteenpäin yhteiskunnallista muutosta:

"On sanottu esimerkiksi, että yhtäläistä edustusta (parité) ei olisi pitänyt toteuttaa lainsää-
dännöllä, vaan sen olisi pitänyt tulla luonnollisella tavalla osaksi politiikan käytäntöjä tai
että naisten olisi pitänyt olla kärsivällisiä ja käyttää suostuttelutaitojaan. Pitäisikö tässä
laskea miespoliitikkojen hyvän tahdon varaan? Onko suurempaa sokeutta kuin se, ettei
halua nähdä? Naiset saivat äänioikeuden ja oikeuden kansalaisuuteen yli viisikymmentä
vuotta sitten, ja kuitenkin Ranska on 60. sijalla naisten poliittisessa edustuksessa. En toista
tässä enää näitä lukuja, jotka kaikki jo tuntevat ja jotka valitettavasti kertovat niin paljon!
Jotkut senaattorit ovat myös vihjailleet, että Ruotsissa, joka on paras esimerkki naisten ja
miesten yhtäläisestä edustuksesta, ei ole tarvinnut turvautua lakiin, koska naiset ovat
käyttäneet painostuskeinoja saadakseen neuvotteluihin vauhtia. Tämä on totta, mutta myös
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kehittynyt asenneilmasto vaikuttaa tässä suhteessa. Ranskassa juuri asenteet eivät ole
tarpeeksi muuttuneet."
(Muguette Jacquaint, uusi/toinen käsittely, 30.3.2000)

Samalla kun huomio tasa-arvon edistämisessä siirtyi naisista miehiin, keskiöön nousi myös
kysymys siitä, minkälaisia vaikutuksia lailla oli sukupuolten välisiin suhteisiin. Vaikka
ehdottomasti yleisin puhetapa oli korostaa lain positiivisia vaikutuksia ranskalaiselle demo-
kratialle ja yhteiskunnan koheesiolle, tarkastelivat muutamat puhujat vaalilistoja koskevia
säännöksiä naisten ja miesten valtatasapainon näkökulmasta. Tällöin tasa-arvon edistämi-
nen ei näyttäytynyt vain sukupuolten yhteisten tavoitteiden ajamisena, vaan prosessissa
esiintyi myös hyötyjiä ja menettäjiä.

Sosialistien kansanedustaja Cécile Helle nosti esiin vapauden tulkintakehyksestä tutun
kysymyksen miespoliitikoista, jotka joutuvat jättämään paikkansa lain myötä. Hänen näkö-
kulmassaan korostuivat kuitenkin lain väistämättömät vaikutukset myös miehiin ja suku-
puolten välisiin valtasuhteisiin. Huumoria hyväksikäyttäen Helle karnevalisoi naisten ja
miesten välisen työnjaon, ehdottaen politiikasta putoaville miespoliitikoille ajankuluksi
ompelua ja kotitöitä:144

"Niin, keskustelussa on nostettu esiin se, miten vaikeaa on ilmoittaa edellisen kauden
kansanedustajille tai valtuutetuille, että he eivät tällä kertaa ole pelissä mukana. Pilkalli-
seen sävyyn pitäytyen voisin neuvoa niitä, joita uhkaa lähiaikoina tällainen tilanne, hank-
kimaan kukin valintansa mukaan erinäisiä harrastuksia, joita on pitkään arvostettu henki-
lökohtaisen kasvun välineinä. Minulle tulee nyt tässä mieleen erityisesti ristipisto, ompelu
tai vaikkapa kotityöt yleensä."
(Naurua ja suosionosoituksia sosialistien, kommunistien ja vihreän parlamenttiryhmän
riveissä).
"Vakavasti ottaen, tämä keskustelu, jota olemme aloittamassa tästä kunnianhimoisesta
lakiesityksestä, ansaitsee parempaa kuin tämän pahantahtoisen sävyn. Kukaan ei ole
koskaan väittänyt, että yhtäläisen edustuksen saavuttaminen politiikassa olisi helppoa.
Parité merkitsee todellista muutosta demokraattisen järjestelmämme historiassa. Se mer-
kitsee erityisesti vallan uusjakoa ja samalla loppua joillekin ennalta määritellyille revii-
reille."
(Cécile Helle, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

Tasa-arvon hahmottamista sukupuolten välisenä valtakysymyksenä löytyi myös parlamentin
oikealta laidalta, RPR:n Roselyne Bachelot-Narquinin puheenvuoroista.145 Mielenkiintoista

                                                     
144  On kuitenkin huomattava, että myös Hellen puheenvuoroissa sukupuolten valtasuhdetta koros-
tavan puhetavan rinnalla kulki tasa-arvon konstituoiminen keinona edistää yhteistä hyvää ja suku-
puolten välistä harmoniaa. Helle rakensi sukupuolten välistä konsensusta mm. määrittelemällä
ranskalaisen yhteiskunnan edelläkin tarkastelluksi mixité-kulttuuriksi, jossa naiset ja miehet olivat
tottuneet toimimaan yhdessä.

145  Roselyne Bachelot-Narquin ei kuitenkaan edustanut argumentaatiollaan RPR:n poliitikoille
tyypillistä puhetapaa. Lisäksi Bachelot-Narquin oli puolueessaan yksi harvoja lakiuudistusten va-



172   Tasa-arvo ja muutoksen rajat

on kuitenkin se, että Bachelot-Narquinin ja kommunistien Jacquaintin puhetapoja yhdisti
myös sukupuolikonfliktin liittäminen vasemmisto-oikeisto -jakoon. Tällä tavoin suku-
puolten välistä jakoa liudennettiin muilla erotteluilla ja erotettiin tältä pohjalta toisistaan
tasa-arvoa edistävät ja sitä vastustavat miehet. Taantumuksellisiksi, sukupuolten eriarvoi-
suutta uusintaviksi miehiksi määriteltiin puhujan positiosta riippuen joko vasemmistoa tai
oikeistoa edustavat miehet. Sukupuolten välisestä konfliktista näyttäisikin olleen turvallista
puhua perinteisen oikeisto–vasemmisto -jaon kontekstissa – ja samalla kansanedustajien
oli mahdollista korostaa juuri oman puolueensa korkeaa profiilia tasa-arvon edistämiseksi.

                                                                                                                                            
rauksettomia kannattajia, ja hän oli tehnyt yhteistyötä tasa-arvopolitiikassa myös vasemmistolaisten
naispoliitikkojen kanssa (ks. Bachelot – Fraisse, 1999).
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5.  Pätevää tasa-arvoa:
kiintiöt ja eduskuntakeskustelu Suomessa

Toukokuun viimeisenä päivänä vuonna 1994 silloinen tasa-arvoministeri Elisabeth Rehn
aloitti esittelypuheenvuorollaan keskustelun tasa-arvolain muuttamista koskevasta hallituk-
sen esityksestä (HE 90/1994). Hän viittasi tasa-arvolain muutoksen monipolviseen valmis-
teluprosessiin ja myös lakiesitystä koskeviin erimielisyyksiin valmistelun aikana. Esitys oli
Rehnin mielestä kompromissi, mutta merkitsi kuitenkin suurta edistystä erityisesti lain
työelämäpykälien ja tasa-arvon edistämisen velvoittavuuden osalta.

Ministeri nosti erikseen esiin naisten ja miesten tasapuolista edustusta koskevan säännök-
sen, jonka muotoilu oli kompromissi hallituksen sisällä käytyjen neuvottelujen jälkeen.
Rehn iloitsi siitä, että vihdoin turvattaisiin monipuolisempi kokemus ja asiantuntemus
toimielinten käyttöön. Samalla hän kuitenkin irtautui hallituksen kannasta viittaamalla kiin-
tiöitä koskeneeseen erimielisyyteen hallituksen sisällä: "[T]uskin on kenellekään myöskään
salaisuus, että itse olin esittämässä kiintiöitä myös lakitekstiin." Lisäksi hän mainitsi
myönteiseen sävyyn eduskunnalle annettavat lakialoitteet, joihin sisältyivät tiukat kiintiö-
säännökset.

Rehnin esittelypuheenvuoro antaa viitteitä myös tulevan eduskuntakeskustelun moniulottei-
suudesta, kansanedustajien pyrkimyksestä yhteisymmärrykseen ja kompromisseihin, mutta
myös lakia koskevistä erimielisyyksistä ja avoimista konflikteista. Molempien sukupuolten
yhteiskunnallisen osallistumisen edistäminen merkitsi Rehnin mielestä sekä naisten että
miesten resurssien täysimääräistä käyttöönottoa suomalaisen yhteiskunnan hyväksi, mutta
samalla tasa-arvoministeri kuvaili hyvin tasa-arvolakiesitystä koskevan rintamalinjan:
joidenkin mielestä lain muotoilut olivat liian epämääräisiä, toiset taas näkivät lain menevän
liian pitkälle tasa-arvon oikeudellisessa säätelyssä.

Rehn päätti puheenvuoronsa kehottamalla mieskansanedustajia osallistumaan lakiesityk-
sestä käytyyn keskusteluun. Tämä myöhemminkin usein toistettu vetoomus ei tuottanut
kuin välttävän tuloksen. Tasa-arvolakia koskevassa eduskuntakäsittelyssä naiset olivat
selkeä enemmistö puheenvuorojen käyttäjistä: keskusteluun osallistui kaiken kaikkiaan 45
kansanedustajaa, joista 17 oli miehiä (37,8 %). Lisäksi suurin osa miehistä käytti vain
yhden puheenvuoron tai vastauspuheenvuoron. Miesten vähäinen panostus tasa-arvolain
käsittelyyn korostui erityisesti suhteessa heidän enemmistöosuuteensa (61 %) vuoden 1991
vaaleissa valituista kansanedustajista.

Aktiivisia täysistuntokeskusteluun osallistujia olivat kiintiöiden kannattajien puolella erityi-
sesti eduskunnan naisverkoston aktiivit ja muut kiintiöt sisältävien rinnakkaislakialoitteiden
allekirjoittajat eri puolueista. Kiintiöiden vastustajien puolella profiloituivat varsinkin
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muutamat Kokoomuksen nuoremman polven naiskansanedustajat sekä pieni joukko SMP:n
ja Keskustan mieskansanedustajia.

Lähetekeskustelun jälkeen lakiesitys palasi täysistuntosaliin seuraavan vuoden tammikuus-
sa. Tällä välin lakiesitystä ja -aloitteita käsitelleessä työasiainvaliokunnassa oli käyty kui-
tenkin kiivasta keskustelua erityisesti kiintiösäännöksestä, ja juuri tältä osin valiokunnan
mietintö poikkesi hallituksen alkuperäisestä esityksestä, kun se sisälsi tarkat prosentuaaliset
rajat vähemmistösukupuolen edustukselle poliittisen päätöksenteon suunnittelussa ja val-
mistelussa. Alkuvuoden 1995 eduskuntakäsittelyssä tasa-arvolakia koskevat kortit olivat
näin avoimesti pöydällä.

Lähden seuraavaksi tarkastelemaan suomalaista eduskuntakeskustelua tasa-arvolaista ja
erityisesti lakiin ehdotetusta kiintiöpykälästä. Kysyn, minkälaisin ongelmanasetteluin suku-
puolten tasa-arvosta ja kiintiöistä puhuttiin ja mitkä olivat ne yhteiset tulkinnalliset resurs-
sit, joista sekä kiintiöiden kannattajat että vastustajat ammensivat argumentoidessaan oman
näkemyksensä puolesta. Millaisia määrittelyjä sukupuoli ja sukupuoliero saivat heidän
puheessaan, ja minkälaista toimijuutta tältä pohjalta tuotettiin? Entä miten erilaiset tasa-
arvon tulkinnat ja niitä koskevat ristiriidat astuivat sisään keskusteluun, ja minkälaisia
näkökulmia tasa-arvoon, mutta myös Suomeen ja yhteiskunnan muuttamiseen keskustelus-
sa nousi esiin?

5.1 Hyvää tasa-arvoa – yhteistä hyvää:
konsensuksen rakentamisen välineitä

Jo ennen tasa-arvolain muuttamista koskevaa eduskuntakäsittelyä kiintiöt olivat herättäneet
runsaasti julkista keskustelua, ja kiintiöiden arvostelijat epäilivät kiintiöiden heikentävän
päätöksenteon laatua ja nostavan sukupuolen mekaanisesti kaikkien muiden valintakriteeri-
en edelle. Tähän arvosteluun kiintiöitä puolustavat kansanedustajat tulivat vastaamaan
myös eduskuntakeskustelun aikana. Kyse ei ollut kuitenkaan vain yksittäisestä kysymyk-
sestä tai valinnasta kahden vaihtoehdon välillä. Pätevyyden ja sukupuolten tasa-arvon
välinen suhde toimi sekä kiintiöiden vastustajien että kannattajien puheen resurssina, joka
mahdollisti molemmille myös yhteisymmärryksen rakentamisen kansanedustajien välillä.
Erityisen tärkeää tämä yhteisymmärryksen rakentaminen oli kiintiöiden kannattajille, jotka
pyrkivät osoittamaan kiintiöiden ja pätevyyden yhteismitallisuuden: myös heille oli tärkeää
pätevien päätöksentekijöiden rekrytointi työhön suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. Sa-
malla tämä pätevyyden tulkintakehys asetti politiikan tasa-arvoa koskevan ongelman tietty-
jen merkityssuhteiden koordinaatistoon (ks. Goffman, 1986, sit. Saaristo, 2000, 43), joka
siirsi huomion pois vaihtoehtoisista, esimerkiksi päätöksenteon edustuksellisuutta ja moni-
naisuutta, korostavista näkökulmista.

Pätevyyden tulkintakehyksen lisäksi nostan esiin kolme muuta yhteisymmärryksen raken-
tamisen tapaa, jotka olivat käytössä erityisesti kiintiöiden kannattajilla. Ensiksikin päätök-
sentekijöiden pätevyyden korostaminen yhdistyi suomalaiskeskustelussa tasa-arvon tarkas-
teluun koko yhteiskunnan saaman hyödyn näkökulmasta. Pätevien naisten ja miesten tasa-
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puolinen edustus valtion ja kuntien suunnittelu- ja valmisteluelimissä takasi kaikkien mah-
dollisten resurssien hyväksikäytön yhteiskunnan kehittämisessä. Toiseksi tasa-arvopoli-
tiikan osalta kansanedustajat korostivat kiintiöiden ja muiden tasa-arvon edistämistoimien
väliaikaisuutta ja tasa-arvon lopullista saavuttamista (lähi)tulevaisuudessa. Lopuksi tarkas-
telen sitä, miten Suomesta rakennettiin osa pohjoismaista "tasa-arvoyhteisöä" ja miten
varsinkin kiintiöiden kannattajat pystyivät tätä kautta tasapainoilemaan tasa-arvoisen Suo-
mi-kuvan ja tasa-arvon puutteista puhumisen välillä.

5.1.1 Eduskuntakeskustelun yleiskehys:
pätevyys kansallisena yhteisymmärryksen alueena

Kun kansanedustajat Suomessa puhuivat sukupuolten tasa-arvon edistämisestä politiikassa
ja erityisesti poliitisen päätöksenteon valmistelussa, he eivät voineet välttyä ottamasta
kantaa kysymykseen pätevyydestä ja asiantuntemuksesta ja erityisesti näiden suhteesta
kiintiöihin tasa-arvon edistämisen välineenä. Pätevyyden arvostus tasa-arvokeskustelun
ulottuvuutena näyttikin olevan niin vahva, että kansanedustajien oli suhteutettava siihen
puheensa tavalla tai toisella.

Vaikka pätevyyden ja kiintiöiden suhteesta esitettiin moninaisia tulkintoja, itse pätevyyttä
valinnan kriteerinä nimitettäessä jäseniä valmisteleviin poliittisiin elimiin ei asetettu ky-
seenalaiseksi. Tämä vaikutti itse tasa-arvon rakentamiseen poliittisena ongelmana: naisten
poliittisesta osallistumisesta ja osallistumisen ehdoista keskusteltiin pitkälti kokemuksen
ja asiantuntemuksen kontekstissa. Tällaisella kontekstilla oli merkittäviä seurauksia myös
suhteessa siihen, miten poliittista toimintaa tasa-arvolakia koskevassa keskustelussa yleensä
hahmotettiin.

Tasa-arvon ongelmaa oli mahdollista käsitteellistää eduskuntakeskustelussa toki myös
muista näkökulmista. Yksi näistä näkökulmista oli tasa-arvon tarkastelu ihmisoikeus- tai
oikeudenmukaisuuskysymyksenä. On kuitenkin mielenkiintoista, että myös oikeudenmu-
kaisuuden toteutumista tarkasteltiin toistuvasti juuri pätevien ja asiantuntevien toimijoiden
välisten suhteiden kontekstissa. Tasa-arvon suhde pätevyyteen ei ollut näin vain yksi kes-
kustelun teemoista, vaan keskeisimpiä näkökulmia, jonka kautta rakennettiin käsitystä tasa-
arvoisesta tai epätasa-arvoisesta Suomesta ja sukupuolten tasa-arvon erilaisista merkityk-
sistä poliittisessa päätöksenteossa.

Juuri tässä kohdin on löydettävissä ero ranskalaisen ja suomalaisen parlamenttikeskustelun
välillä. Myös Ranskassa poliittisten (nais)toimijoiden pätevyys nostettiin esiin yhtenä pa-
rité-keskustelun kysymyksenä. Ranskassa kuitenkin kysymys pätevyydestä asettui demo-
kratian ja tasa-arvon yhteenkietoutumista painottavan kehyksen sisään, yhdeksi osaksi
kansallista projektia ranskalaisen demokratian kehittämiseksi. Suomessa pätevyyden ja
asiantuntemuksen arvostaminen oli puolestaan keskeinen keskustelua ohjaava kehys, joka
toimi myös merkittävänä sukupuolten tasa-arvon ja suomalaisuuden rakentamisen risteys-
kohtana. Pätevyydestä muotoutui kansallisen tasa-arvoprojektin osa sekä argumentaation
rajojen että sen mahdollisuuksien näkökulmasta: pätevyyden kyseenalaistaminen poliittisen
toiminnan perustana olisi kyseenalaistanut myös keskeisiä suomalaisen politiikan pelisään-
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töjä, mutta samalla kiintiöiden kannattajat pystyivät valjastamaan pätevyyden ja erityisesti
pätevän naisen toimijuuden osaksi kiintiöiden puolustamista.

On kuitenkin huomattava, että poliittisten toimijoiden arviointi pätevyyden pohjalta ei ollut
sukupuolineutraalia, vaan pätevyys tai sen puute hahmotettiin ensisijaisesti naisia koske-
vaksi kysymykseksi. Juuri naisten pätevyys toimi resurssina sekä kiintiöitä puolustavassa
että niitä vastustavassa argumentaatiossa. Pätevyyden tulkintakehyksessä yksi keskeisiä
tapoja kehittää suomalaista poliittista järjestelmää oli taata poliittisten toimijoiden pätevyys
ja asiantuntemus. Tästä näkökulmasta suomalaiset naiset näyttäytyivät sekä kiintiöiden
vastustajille että kannattajille kansallisena voimavarana, joiden tulo politiikkaan oli koko
yhteiskunnalle hyödyllistä. Naisten korkea koulutustaso Suomessa oli yhteisesti jaettu
kansallisylpeys.

RKP:ta edustanut tasa-arvoministeri Jan-Erik Enestam purki auki päätöksenteon asiantun-
temuksen ja kiintiöiden välille rakennettua vastakkaisuutta ja korosti naisten tiedollisia
valmiuksia päätöksentekijöiksi:

"Kiintiöitä vastaan on esitetty argumentti, että kyseessä oleviin elimiin olisi jäsenet valitta-
va asiantuntemuksen eikä sukupuolen perusteella. Toinen vasta-argumentti on se, että on
alentavaa olla ns. kiintiönainen. Ensimmäisestä argumentista voi todeta, että suomalaiset
naiset ovat korkeasti koulutettuja. Tilastojen mukaan alle 50-vuotiaiden ikäluokassa naiset
ovat koulutetumpia kuin miehet. Naisten osuus työvoimasta on Suomessa maailman kor-
keimpia. Vuonna 1993 15–74 -vuotiaista naisista kuului työvoimaan 61,2 prosenttia,
miehistä 69,6 prosenttia. Molemmat sukupuolet tekevät pääsääntöisesti kokopäivätyötä.
Naisten osuus on tilastojen mukaan varsin korkea myös perinteisesti miehisillä aloilla.
Toisin sanoen naisten keskuudessa on asiantuntijoita kaikilta elämän alueilta. Mitä edellä
on todettu, on itse asiassa vastaus myös ns. kiintiönaisena olemista koskevaan väitteeseen.
Ei ole alentavaa olla pätevänä asiantuntijana tärkeissä yhteiskunnallisissa hankkeissa ja
päätöksenteossa. Jos johonkin elimeen ei todellakaan ole saatavissa vähintään 40:tä pro-
senttia toisen sukupuolen edustajia, laissa on poikkeussääntö tällaisiakin tilanteita varten."
(Jan-Erik Enestam, ensimmäinen käsittely, 19.1.1995)

Sukupuolten tasa-arvon etenemisestä politiikassa rakentui näin erityinen kansallinen pro-
jekti, joka perustui koulutuksen voimaan. Kyse oli kaksisuuntaisesta liikkeesta: yhtäältä
naiset lunastivat paikkansa kansalaisina ja poliittisina toimijoina juuri korkean koulutus-
tasonsa ja asiantuntemuksensa perustella, ja toisaalta pätevyytensa kautta he toivat oman
panoksensa yhteiskunnan kehittämiseen – tapahtuipa tämä kiintiöillä tai ilman. Naisten
pätevyyden korostaminen oli eduskuntakeskustelussa resurssi, joka ammensi voimaa kou-
lutususkosta mutta myös politiikan hahmottamisesta asiantuntemukseen perustuvana yh-
teisten asioiden hoitamisena.
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5.1.2 Tasa-arvoa suomalaisen yhteiskunnan hyväksi

Naisten tarkastelu päätöksenteon resursseina limittyi eduskuntakeskustelussa kiinteästi tasa-
arvon määrittelemiseen osaksi yhteiskunnan kokonaisedun ajamista. Sukupuolten tasa-
arvossa ei ollut kyse vain naisten etujen puolustamisesta, vaan siitä, miten naisten suurempi
määrä politiikassa vaikuttaisi koko yhteiskunnan toimintaan. Tasa-arvosta ja naisten panok-
sesta politiikassa tuli väline yhteiskunnan ongelmien ratkomisessa ja yhteisen hyvän edis-
tämisessä. 

Suomalaisten kansanedustajien puhe yhteiskunnan kokonaisedusta muistuttaa tässä suh-
teessa ranskalaista parlamenttikeskustelua, mutta demokratian ja tasa-arvon yhteenkietou-
tumista korostava näkökulma on vaihtunut tasa-arvon määrittelemiseen osaksi suomalaisen
yhteiskunnan kehittämishanketta. Molemmissa näkökulmissa keskeistä on kuitenkin yhtei-
sen hyvän korostaminen ja sukupuolten tasa-arvon välinearvo suuremman tavoitteen saa-
vuttamiseksi: tasa-arvo oli keino edistää järjestelmän tasapainoa ja kansallista yhtenäisyyttä.
Samalla keskeiseksi subjektiksi konstituoitiin kansallinen "me", naisten ja miesten yhteisö,
joka oli yhtenäisenä toimijana sukupuolten tasa-arvon takana.

Näkemys tasa-arvosta koko yhteiskunnan edun ajamisena näkyi jo lakiesityksen yleispe-
rusteluissa (HE 90/1994), vaikka myös ihmisoikeusnäkökulma oli esityksessä mukana.
Eduskuntakeskustelussa tasa-arvon ja yhteiskunnan kokonaisedun liittivät yhteen erityisesti
kiintiöiden kannattajat. Tällaista näkökulmaa käyttämällä oli mahdollista osoittaa, että
kiintiöissä ei ollut kyse suomalaista yhteiskuntaa repivästä hankkeesta, vaan toimista, jotka
lisäsivät kansakunnan koheesiota ja paransivat kaikkien hyvinvointia.

Kokonaisedun näkökulma hävitti näkyvistä myös kysymyksen tasa-arvon edistämisen
mahdollisista erilaisista vaikutuksista yhteiskunnan eri toimijoihin. Tasa-arvon edetessä
kukaan ei hävinnyt, vaan kaikki olivat voittajia. Tällaista muutosta kenenkään oli vaikea
vastustaa, niin kuin Vasemmistoliiton kansanedustaja Heli Astala totesi:

"Nopeutetusta tasa-arvoprosessista nimittäin koituu hyötyä koko yhteiskunnalle, sekä
naisille että miehille. Miksi me emme tekisi sellaista, mistä koituu hyötyä kaikille? Vielä
korostaisin sitä, että naisia tarvitaan kunnallisiin ja valtionhallinnon elimiin. Heitä tarvi-
taan johtopaikoille nimenomaan sen tähden, että naisten kokemuksia, tietoja ja taitoja
tarvitaan. Kyllähän me tiedämme, että tänäkin päivänä miehet ovat todella johtamassa
asioita ja monet asiat ovat aika lailla päin seiniä."
(Heli Astala, lähetekeskustelu, 1.6.1994)

Tällaisessa puheessa juuri yhteiskunta oli keskeinen tasa-arvosta ja naisten resursseista
hyötyvä yksikkö. Tasa-arvon edistymisen myötä naisten resurssit "otettiin käyttöön" yhteis-
kunnan kehittämisessä. Naisten sivuuttamisessa oli näin kyse tehottomasta toiminnasta ja
olemassaolevien resurssien vajaakäytöstä. Tästä näkökulmasta yhteiskunta näyttäytyi orga-
nisaationa, jonka juohevaan toimintaan tarvittiin kaikkien jäsenten panostusta.
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Päivi Varpasuon (kok.) kokonaisuuden etua korostava puhe sai lisäpontta kansakunta-
käsitteen käytöstä. Hänkin puhui tasa-arvon välineluonteesta ja lisääntyvistä voimavaroista,
jotka tasa-arvon myötä tulivat kokonaisuuden käyttöön:

"Koko tasa-arvolainsäädännön yhtenä perustavoitteena on, että naisten ja miesten on
tasaveroisesti voitava osallistua yhteiskunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon. Kun
naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua eri tehtäviin yhteiskunnassa,
saadaan näin tehokkaammin käyttöön kansakunnan henkiset voimavarat ja voidaan pa-
remmin ottaa myös huomioon eri väestöryhmien tarpeet. Tähän kansakuntamme kaikkien
voimavarojen tasapuoliseen käyttöön pyritään kiintiön kirjaamisella 4§:ään myönteisesti
vaikuttamaan. Lopuksi haluan myös omasta puolestani todeta, että edellä mainitun kiintiön
käyttäminen on vain väline. Sillä halutaan vain nopeuttaa itse päämäärän saavuttamista,
mahdollisimman tasa-arvoista yhteiskuntaa."
(Päivi Varpasuo, ensimmäinen käsittely, 19.1.1994)

Varpasuon kansakunta-puheessa tasa-arvon edistäminen rakennettiin selkeästi kansallisena
projektina, "meidän" yhteiskuntamme parhaan edistäjänä. Vaikka Varpasuo puhui myös
eri väestöryhmien tarpeista, keskiössä oli kansakunnan yhtenäisyys. Kansalaiset määriteltiin
materiaaliksi kaikille yhteisen hankkeen edistämisessä.

5.1.3 Väliaikaisia välineitä, edistyvää tasa-arvoa

Ranskalaisessa parlamenttikeskustelussa vaalilakia kannattaneet kansanedustajat liittivät
tasa-arvon edistämisen osaksi ranskalaisen poliittisen järjestelmän modernisointia. Laki
määriteltiin osaksi edistyksen prosessia, välineeksi tasa-arvon saavuttamisessa. Myös suo-
malaista politiikan tasa-arvon puolesta tehtävää työtä jäsensi aikakäsitys, jolle olivat omi-
naisia eteenpäin meno, kehittyminen ja saavuttaminen. Tasa-arvoprosessi ehkä välillä
pysähtyi, mutta sitä vietiin ja se kulki lineaarisesti ajassa eteenpäin. Kiintiöiden kannatta-
jille kyse oli ranskalaiskansanedustajien tavoin olemassa olevan "tasa-arvoprosessin no-
peuttamisesta" tai lain aikaansaamasta "sysäyksestä". Tasa-arvon saavuttamisessa oltiin
"pitkällä" tai "edettiin pitkin harppauksin".

Tasa-arvon kannattajia ja vastustajia yhdistikin usko tai ainakin toivo tasa-arvon luonnolli-
seen edistymiseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Erottavana tekijänä oli se, että vastustaji-
en mielestä tällainen luonnollinen kehitys on jo käynnissä, kiintiöiden kannattajat puoles-
taan uskoivat kiintiöiden johtavan tulevaisuudessa tilanteeseen, jossa tasa-arvosta tulisi
itsestään selvä osa suomalaista poliittista päätöksentekoa. Kiintiöiden avulla olisi siis mah-
dollistaa saavuttaa tasa-arvo ja pysyvä tasa-arvoisuuden tila, jossa kiintiöt tekisivät itsensä
tarpeettomaksi.

Kiintiöiden kannattajan, Vasemmistoliiton Eila Rimmin puheenvuorossa sekä yhteiskunta
että suomalaiset kehittyivät kiintiöiden myötä. Rimmi toivoi, että kiintiöt tekisivät näin
itsensä tarpeettomiksi:
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"Pidän itse muutosta erittäin tarpeellisena. Sillä on vaikutusta koko yhteiskunnan tasa-
arvoasenteisiin ja käytäntöihin. Se on myös toivon mukaan väliaikainen, kun yhteiskunta
kasvaa ja kehittyy tasa-arvoisuuden suuntaan niin, että joskus voidaan todeta, että laki on
tehnyt itsensä tarpeettomaksi. […]Toteaisin, arvoisa puhemies, vielä lopuksi, että kaikkine
puutteineenkin tasa-arvolakiehdotus on kuitenkin pieni askel eteenpäin. Rohkenen toivoa,
että se myöskin omalta osaltaan käytäntöön tullessaan kasvattaa ja kannustaa meitä suo-
malaisia niin yksilöinä kuin työelämässä  työntekijöinä ja työnantajina kehittämään suo-
malaista sukupuolten välistä tasa-arvoa myönteisesti eteenpäin."
(Eila Rimmi, ensimmäinen käsittely, 19.1.1995)

Keskustan kansanedustaja Tuula Kuittinen puhui puolestaan sukupuolten tasa-arvon kan-
nalta luonnollisen olotilan saavuttamisesta, jolloin kiintiöistä voitiin luopua:

"Ruotsissa ja Tanskassa, joissa aivan oikein ei laissa prosentuaalista kiintiötä ole, on
kuitenkin tavoitteellisesti asetettu tämä tilanne. Ruotsissa, ennen kuin se lakiin ennätettiin
ottaa, niin tämä tavoite toteutui. Suomessakin odotimme, että tämä tavoite olisi toteutunut,
mutta se ei vielä tapahtunut. Siksi tarvitsemme toivottavasti tilapäisesti tällaista kiintiölain
muutoksen. Toivottavasti voimme siitä myös hyvin pikaisesti luopua. Sitten kun asia on
tullut luonnolliseksi omissa päätöksentekoelimissämme."
(Tuula Kuittinen, 1. käsittely, 19.1.1995)

Kiintiöiden väliaikaisuuden korostaminen rakensi oivallisella tavalla siltaa kiintiöesityksen
kannattajien ja vastustajien välille, ja kiintiöiden kannattajat vetosivatkin väliaikaisuuteen
ahkerasti. Tämän näkemyksen mukaan kiintiöt eivät olleet itseisarvo, josta oli pidettävä
kiinni kynsin ja hampain, vaan välttämätön paha, joita oli käytettävä siihen asti kunnes
suomalainen poliittinen kulttuuri ja sekä miesten että naisten käyttäyminen olivat muuttu-
neet.

Samoin kuin ranskalaisen parlamenttikeskustelun puhe tasa-arvosta ja politiikan moder-
nisoinnista, tällainen näkökulma tasa-arvoon perustui ajatukseen rauhanomaisesta yhteis-
kunnasta, jossa yhteiskunnalliset ongelmat voitiin hoitaa pois päiväjärjestyksestä rationaali-
sella päätöksenteolla. Samalla puhujat uskoivat ihmiseen, naisiin ja miehiin, jotka kehitty-
vät parempaan suuntaan. Suomalainen yhteiskunta ja suomalaiset tarvitsivat vain sysäyksen
kohti tasa-arvoa, minkä jälkeen kehitys tapahtui luonnollista reittiä ja ilman vastustusta.
Tasa-arvon edistäminen kiintiöillä määriteltiin näin poikkeuksena ja poikkeamana normaa-
lista reitistä: oikeaan sukupuolten tasa-arvoon eivät kuuluneet lainsäädännölliset toimet,
vain luonnollisesti tasa-arvoisena oleminen.

Kiintiöiden väliaikaisuuden korostamisella lainmuutoksen kannattajat lievensivät käsitystä
uudistuksen radikaaliudesta ja sitoutuivat näkemykseen suomalaisen yhteiskunnan ja nais-
ten ja miesten kehityskyvystä. Tästä näkökulmasta tasa-arvon ongelmissa ja naisiin koh-
distuvassa syrjinnässä oli pikemminkin kyse yhteiskunnan ja suomalaisten kasvukivuista
ja politiikan toimijoiden tiedon ja ymmärryksen puutteesta kuin institutionalisoituneisiin
käytäntöihin tai valtaan liittyvistä kysymyksistä. Samoin tulevaisuuden ihannetilaa määritti
tasa-arvoon liittyvien ristiriitojen, mutta myös tasa-arvon edistämiseen tähtäävän toiminnan
ja samalla tasa-arvopolitiikan loppuminen.
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5.1.4  Suomi Pohjoismaiden joukkoon: vertailua
ja yhteisön rakentamista

Ranskalaisessa parlamenttikeskustelussa muut maat ja erityisesti Euroopan unionin valtiot
toimivat "toisena", jota vasten Ranskan sekä negatiivista että positiivista erityisyyttä poliit-
tisena järjestelmänä rakennettiin. Tällaisia vertailumaita löytyy myös suomalaisesta edus-
kuntakeskustelusta, ja myös Suomen osalta viitattiin Euroopan unioniin ja EU-jäsenyyden
tuomiin velvoitteisiin tasa-arvon edistämisessä.146 Kuten jo lainsäädännön valmistelun ai-
kana, ensisijainen viiteryhmä suomalaiskeskustelussa olivat kuitenkin Pohjoismaat, mikä
näkyi myös lakiesityksen perusteluissa. Tämä ei sinällään ole yllättävää, koska monessa
muussakin lainsäädännöllisessä uudistuksessa muut Pohjoismaat ovat saaneet toimia sekä
virikkeiden antajina että varoittavina esimerkkeinä.

Tasa-arvokeskustelussa oli kuitenkin kyse myös Suomen ideologisesta kiinnittämisestä
Pohjoismaiden yhteisöön, joka edusti määritelmällisesti sukupuolten tasa-arvon ylintä
kastia maailmassa. Kuten Ranskassa, eduskuntakeskustelussakin oli näin löydettävissä
useita vertailun perspektiivejä: toisaalta Suomea verrattiin muihin Pohjoismaihin, mutta
Pohjoismaihin identifioituminen sukupuolten tasa-arvon osalta toimi myös ylikansallisena
kriteerinä ja todisteena tasa-arvon "huippuihin" kuulumisesta (ks. vertailun perspektiiveistä,
Kettunen, 2001).

Yksinkertaisimmassa muodossaan Pohjoismaiden välisessä vertailussa oli kyse globaalista,
sukupuolten tasa-arvoa koskevasta (kauneus)kilpailusta, johon viittaamalla erityisesti kiin-
tiöiden kannattajat rakensivat urheilullista me-henkeä kansanedustajien ja yleensä suoma-
laisten keskuudessa muiden maiden saavuttamiseksi. Tässä suhteessa keskiöön nousi yhte-
näinen kansakunta subjektina, joka pyrki eteenpäin tasa-arvoa koskevassa kilvoittelussa:

"Luulemme, että Pohjoismaista Suomessa olemme tasa-arvossa hyvin edistyksellisiä, mutta
näinhän ei ole. Ruotsi meni edelle viime vaaleissa esimerkiksi eduskuntavalintoja osalta.
Siellä on 41,3 prosenttia naiskansanedustajia, Norjassa 39,4 prosenttia, tällä hetkellä
Suomessa 39,5 prosenttia. Toivon, että naisjärjestö jen ja myös tasa-arvoasiain neuvotte-
lukunnan toive toteutuu niin, että 101 naista tai ainakin 100 seuraavassa eduskunnassa
on."
(Tuula Kuittinen (kesk.), ensimmäinen käsittely, 19.1.1995)

Yleisemminkin erityisesti kiintiöiden kannattajat käyttivät runsaasti Suomen ja muiden
Pohjoismaiden välistä vertailua argumentaatiossaan. Kyse oli Suomen vertaamisesta edis-
tyneimpiin sisariin ja erityisesti Norjaan, jossa kiintiöt olivat olleet käytössä jo 1980-luvulta
lähtien.

                                                     
146  EU-näkökulma nousi esiin keskustelussa myös ajankohdan takia: meneillään olivat EU:n jäse-
nyysneuvottelut, ja myös itse tasa-arvolakia uudistettiin pitkälti ETA-sopimuksen tuomien velvoit-
teiden vuoksi.
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SDP:n Arja Ojala teki kahtiajaon Pohjoismaiden välillä. Hän nosti esiin Norjan ja Tanskan
myönteiset kokemukset ja asetti niitä vasten Suomen ja Ruotsin, joiden tasa-arvotoimet
eivät olleet Ojalan mukaan tuottaneet kovin myönteisiä tuloksia:

"Niin sanotulla sukupuolikiintiöllä voidaan edistää naisten ja miesten tasavertaista vai-
kuttamista edellä esille ottamissani tilanteissa. Pohjoismaista Norjassa on saatu myöntei-
siä kokemuksia lainsäädännöstä, jolla varmistetaan 40 prosentin osuus eri elimissä vä-
hemmistönä olevalle sukupuolelle. Tanska on myös ottanut tällaisen säännöksen tasa-
arvolakiinsa. Suomi ja Ruotsi ovat luottaneet muihin toimiin ja mielestäni kyllä valitetta-
vasti kohtuullisen heikolla menestyksellä."
(Arja Ojala, lähetekeskustelu, 1.6.1994)

Pohjoismaiden käytöllä kiintiöitä puolustavassa argumentaatiossa ei kuitenkaan ollut kyse
vain Suomen ja Pohjoismaiden välisestä vertailusta suhteessa tasa-arvotoimien tehokkuu-
teen. Pohjoismaat olivat muullakin tavoin turvallinen viiteryhmä, joihin viittaamalla oli
helppo rakentaa rauhanomaista näkemystä tasa-arvon edistämisestä. Erityisesti Norja toimi
myös esimerkkinä maasta, jossa tasa-arvon edistäminen kiintiöillä ei ollut johtanut suku-
puolikonfliktin kärjistymiseen tai muuhun yhteiskunnalliseen epävakaisuuteen. Kiintiöt
päinvastoin olivat keino viedä rauhanomaisesti tasa-arvoa eteenpäin ja edistää sukupuolten
välistä harmoniaa. Lähetekeskustelun myöhemmässä vaiheessa yllä mainittu Arja Ojala
mainitsi, että Norjassa "lopputulokseen ovat olleet tyytyväisiä sekä miehet että naiset, koska
on tasapuolisesti saatu molempia sukupuolia erilaisiin toimielimiin, mitkä suorittavat
valmistelutyötä". Myös Tuula Kuittinen korosti kiintiöiden toteuttamisen realistisuutta, kun
"mitään yhteiskuntahajaannusta siellä [Norjassa, ER] ei ole, eli se on käytäntöä ja mah-
dollista toteuttaa. Radikaalia se on, mutta kyllä myöskin realistista."

Kiintiöiden kannattajat tasapainoilivat taidokkaasti tasa-arvoisen Suomi-kuvan ja sen ky-
seenalaistamisen välillä Pohjoismaista puhuessaan. Konsensusta rakennettiin juuri konsti-
tuoimalla Suomi osaksi tasa-arvoista Pohjolaa, jota puolestaan verrattiin muihin "ulkomai-
hin". Tämän yleisesti ottaen myönteisen tasa-arvotilanteen kontekstissa kiinnitettiin huo-
miota vielä muutamiin jäljellä oleviin epäkohtiin, kuten vasemmistoliiton Outi Ojala teki:

"Tämän eduskunnan aikana tasa-arvolakia ollaan korjaamassa kolmatta kertaa. Pohjois-
maiden ministerineuvoston toimesta julkaistiin viime vuonna kirja, jonka nimi oli Pohjola,
naisten paratiisiko? Kun keskustelua käydään, voidaan varmasti sanoa, että me pohjois-
maiset naiset olemme monessa suhteessa ulkomaisia kanssasisariamme paremmassa ase-
massa. Meillä on pitkä perinne siinä, että naiset ovat aktiivisesti mukana yhteiskunnan eri
osa-alueilla ja työelämässä, mutta se ei suinkaan tarkoita sitä, ettei korjaamisen varaa ole
edelleenkin."
(Outi Ojala, toinen käsittely, 20.1.1995)

Identifioimalla Suomi Pohjoismaihin oli näin mahdollista vahvistaa itseymmärrystä ja
konsensusta Suomesta tasa-arvon malliluokan oppilaana – tai ainakin hyvänä kandidaattina.
Tämän käsityksen olivat valmiita jakamaan myös kiintiön vastustajat. Samalla muiden
Pohjoismaiden käyttöä vertailumaina ja kiintiöitä puolustavan argumentoinnin perustana
oli vaikea kritisoida: kuka olisi halunnut arvostella pyrkimystä kuulua tasa-arvon alueella
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edistyksellisten Pohjoismaiden joukkoon? Pohjoismaista yhteisyyttä korostamalla oli mah-
dollista myös osoittaa pohjoisten valtioiden eroa ja etumatkaa muihin. Kiintiöiden kannat-
tajat halusivat varmistaa, että Suomi säilyi tasa-arvon etujoukossa ja esimerkkinä muille,
erityisesti EU:hun kuuluville, valtioille. Kyse oli näin sekä samaistumisen että eron tekemi-
sen prosesseista.

5.2 Tasa-arvo halkeaa: kiintiökeskustelun
ristiriidat ja konfliktit

Samoin kuin Ranskassa, ei Suomessakaan kukaan kansanedustajista ilmoittautunut suku-
puolten tasa-arvon vastustajaksi. Pikemmin myös kiintiöiden kritisoijat pyrkivät monin
tavoin osoittamaan olevansa tasa-arvon takana, ja itse kiintiöiden vastustaminenkin kään-
nettiin oikeaksi tavaksi edistää tasa-arvoa. Tasa-arvokeskustelun halkeamat syntyivätkin
suhteessa erilaisiin tapoihin hahmottaa suomalaisen yhteiskunnan toimintamekanismeja ja
sukupuolen merkitystä poliittisessa päätöksenteossa. Lisäksi kysymykset tasa-arvopolitiikan
keinoista ja vastuun paikantumisesta tasa-arvon edistämisessä jakoivat kansanedustajien
mielipiteitä.

Edellä toin esiin, kuinka sekä kiintiöiden kannattajat että vastustajat näkivät sukupuolten
tasa-arvon kysymyksenä parhaiden mahdollisten resurssien käyttöönotosta ja yhteiskunnal-
lisen hyvän edistämisestä. Kuten demokratia Ranskassa, poliittisten toimijoiden pätevyys
toimi keskustelussa periaatteena, johon kaikkien kansanedustajien oli mahdollista yhtyä.

On kuitenkin huomattava, että samalla tavoin kuin demokratian erilaiset tulkinnat aiheutti-
vat ristiriitoja ranskalaiskeskustelussa, myös kysymys pätevyydestä mahdollisti erojen
tekemisen Suomen eduskuntakeskustelussa. Pätevyyden näkökulma sukupuolten tasa-
arvoon toimi rakennusaineena sekä kiintiöitä puolustavassa että vastustavassa argumentaa-
tiossa. Näissä erilaisissa ongelmanmäärittelyissä itse kysymys pätevyyden määrittelystä ja
erityisesti pätevyyden suhteesta sukupuolten tasa-arvoon sai moninaisia tulkintoja. Samalla
asettuivat vastakkain erilaiset näkökulmat suomalaiseen todellisuudeen ja erityisesti siihen,
miten ja millä ehdoilla sukupuolten tasa-arvo oli toteutunut suomalaisessa politiikassa ja
yhteiskunnassa yleensä. Voidaankin sanoa, että eduskunnan tasa-arvokeskusteluissa raken-
nettiin ja ylläpidettiin erilaisia kertomuksia suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen toimintata-
voista (ks. Wetherell – Potter, 1992, 149–150, myös Charpentier, 2001, 119). Tässä alalu-
vussa käsittelen juuri näitä erilaisia, tasa-arvokeskustelussa tuotettuja versioita suomalai-
sesta todellisuudesta ja näiden todellisuuksien sisältämiä käsityksiä tasa-arvon edistämisen
keinoista.

5.2.1 Kaksi Suomea

Eduskuntakeskustelussa tuotetut erilaiset näkökulmat suomalaiseen yhteiskuntaan yhdistyi-
vät pitkälti kysymyksiin tasa-arvon, sukupuolten ja pätevyyden välisistä suhteista. Erityi-
sesti käsityksessä pätevästä naisesta poliittisena toimijana risteytyivät monet tavat hahmot-
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taa suomalaisen yhteiskunnan ja poliittisen järjestelmän toimintaperiaatteita: johtaako
naisten korkea koulutustaso myös heidän laajempaan poliittiseen edustukseensa, vievätkö
tasa-arvoiset mahdollisuudet tasa-arvoiseen lopputulokseen? Samalla tuotiin esiin erilaisia
näkemyksiä siitä, missä määrin suomalaisten hellimä projekti yhteiskunnallisen tasa-arvon
saavuttamisesta koulutuksen avulla on toteutunut.

Yksi suomalaisen tasa-arvokeskustelun konfliktiulottuvuus liittyykin kysymykseen politii-
kan, mutta myös laajemmin suomalaisen yhteiskunnan, pelisäännöistä. Kansanedustajat
kysyivät, saiko jokainen yksilö ansionsa mukaan, toimiko meritokraattinen järjestelmä
juohevasti vai voivatko pätevät naiset ryhmänä kaikesta huolimatta olla syrjinnän kohteita
juuri sukupuolensa perusteella.

Pelisääntöjen lisäksi Suomi-kuvan halkeamissa oli kyse myös sukupuolen merkityksestä
suomalaisessa yhteiskunnassa. Kuten jo tasa-arvolain eduskuntakäsittelyä edeltäneessä
kiintiökeskustelussa, kansanedustajat olivat erimielisiä siitä, oliko sukupuoli ylipäätänsä
relevantti kategoria keskusteltaessa poliittisesta päätöksenteosta, mutta myös laajemmin
suomalaisena olemisesta. Kiintiöthän asettuivat vahvasti sukupuolineutraaliuden ajatusta
vastaan nostaessaan sukupuolen positiivisten erityistoimien perustaksi.

Yksilöiden tasa-arvoisen Suomen tulkintakehys

Toisin kuin Ranskassa, Suomessa osa kiintiöiden vastustajista kyseenalaisti jo itse ongel-
man, naisten aliedustuksen, olemassaolon tai ainakin sen määrittelemisen merkittäväksi
poliittiseksi kysymykseksi. Keskeiseksi ulottuvuudeksi tällaisessa puheessa muodostui itse
sukupuoleen perustuvan syrjinnän kieltäminen suomalaisessa politiikassa. Politiikan peli-
sääntöjen nähtiin toimivan Suomessa moitteettomasti, ja sukupuolella ei ollut (enää) mer-
kitystä politiikkaan rekrytoitumisessa. Samalla politiikan toimijasta rakentui sukupuolineut-
raali yksilö, jonka keskeisiä ominaisuuksia olivat pätevyys ja pärjääminen. Tästä näkökul-
masta kiintiöt ja naisten syrjinnästä puhuminen nähtiin sukupuolikonfliktin lietsomisena
ja suomalaisen poliittisen järjestelmän kyseenalaistamisena.

Kiintiöiden vastustajien perusolettamus tasa-arvokeskustelussa oli Suomi, joka toimi te-
hokkaan meritokratian tavoin. Sukupuolten tasa-arvon toteutumista arvioitaessa lähtökoh-
tana olivat suomalaisen yhteiskunnan oikeudenmukaisuus ja oikeudenmukaiset pelisäännöt.
Myös suomalaista poliittista järjestelmää hahmotettiin meritokratian toimintamekanismien
kautta: politiikassa etenivät koulutetut ja asiantuntevat toimijat, ja heitä arvioitiin myös
politiikassa ansioidensa mukaan:

" Kyvykäs nainen pärjää aina niin kuin kyvykäs mieskin. Mutta jos ei ole kykyjä sen pa-
remmin miehellä kuin naisellakaan, ei pitkän päälle pysytä siinä formussa kuin toivotaan.
Siitä on kysymys. Ainakin suomalaisessa yhteiskunnassa on arvostettu naisten kyvyt, kun
niitä on, ja arvostettu miehen kyvyt. Tämä on aivan oikea systeemi. Omilla kyvyillä pyri-
tään eteenpäin, ja tasa-arvoa luodaan asennekasvatuksella, ei lain ja pakon voimalla eikä
asevelvollisuudella. Tämä mieltä minä olen, rouva puhemies."
(Sulo Aittoniemi (SMP), ensimmäinen käsittely, 19.1.1995)
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Toisaalta tässä Suomi-kuvan rakentamisessa ei ollut kyse vain faktuaalisesta Suomesta vaan
myös siitä, minkälaisena yhteiskuntana ja poliittisena järjestelmänä Suomi haluttiin ihanne-
tilassa nähdä. Kiintiöiden vastustus perustui näkemykseen pelisäännöistä, joita haluttiin
soveltaa sekä poliittisessa että muussakin rekrytoinnissa. Näissä valintakriteereissä pätevyys
ja sukupuoli erotettiin käsitteellisesti toisistaan, niin kuin Kokoomuksen kansanedustaja
Minna Karhunen teki puheenvuorossaan:

" En hyväksy missään nimessä, että mies valitaan esimerkiksi johonkin virkaan tai johonkin
komiteaan sen vuoksi, että hän on mies. En myöskään halua, että yhtään naista valitaan
mihinkään vain sen takia, että hän on nainen, enkä itse halua tulla valituksi tehtäviin
pelkästään kiintiönaisena. Mielestäni tehtäviin on valittava ihmisiä pätevyyden mukaan.
Nimittäin olennaista ei ole se, mitä ihmisellä on jalkojen välissä, vaan se, mitä ihmisellä
on korvien välissä."
(Minna Karhunen, toinen käsittely, 20.1.1995)

On huomattava, että tasa-arvolakia koskevassa kiintiökeskustelussa ei käsitelty spesifisti
vain poliittisen päätöksenteon valmistelua ja suunnittelua, vaan myös laajemmin sukupuo-
len suhdetta politiikkaan ja suomalaisen poliittisen järjestelmän toimintaan. Pätevyyden
arvostaminen ja sukupuolineutraaliuden korostaminen voitiinkin laajentaa koskemaan myös
muita poliittisia tehtäviä, kuten Kirsi Pihan (kok.) puheenvuorossa:               

"Mitä presidenttiasiaan tulee, uskon, ettei niin presidenttiä kuin muitakaan ihmisiä valita
sen tähden, että he ovat naisia tai miehiä, vaan sen tähden, että he ovat hyviä kyseiseen
virkaan."147

(Kirsi Piha, lähetekeskustelu, 1.6.1994)  

Jo eduskuntakäsittelyä edeltäneessä kiintiökeskustelussa kiintiöiden vastustajat puhuivat
poliittisesta päätöksenteosta ja suunnittelusta pitkälti työelämään liittyvin käsittein. Samalla
tavoin kiintiöitä vastustavat kansanedustajat eivät tehneet suurtakaan eroa työelämässä
tapahtuvan rekrytoinnin ja poliittisten valintojen välillä: sekä työelämää että politiikkaa
ohjasivat ensisijaisesti pätevyyteen ja asiantuntemukseen perustuvat pelisäännöt. Poliitti-
sella toimijalla ei niinkään ollut oikeuksia sinänsä, vaan häntä arvioitiin ensisijaisesti työ-
elämästä tutuin pätevyyden kriteerein. Toimijoiden pätevyyttä korostettaessa kysymykset
edustuksellisuudesta poliittisissa valintaprosesseissa jäivät toissijaisiksi, ja samalla erilais-
ten (puolue)poliittisten näkemysten läsnäoloa tai heikossa asemassa olevien ryhmien edus-
tusta poliittisessa päätöksenteossa ei pidetty relevanttina ongelmana.

Sekä poliittisen päätöksenteon rinnastaminen työelämään että pelisääntöjen oikeudenmu-
kaisuuden korostaminen rakensivat sukupuolten välistä tasa-arvoa kysymyksenä yksilöistä
ja heidän oikeuksistaan. Keskiössä olivat yksilön valinnat ja se, että yksilöä kohdeltiin
oikeudenmukaisesti (ks. Teigen, 2000, 71–72). Tässä kontekstissa oikeudenmukaisuus
merkitsi yksilöiden valintaa erilaisiin tehtäviin heidän aikaisempien ansioidensa ja päte-
                                                     
147  Keskustelussa viitattiin useasti keväällä 1994 käytyihin presidentinvaaleihin ja Elisabeth
Rehnin ja Martti Ahtisaaren väliseen vaalikamppailuun toisella kierroksella. Myös tässä yhteydessä
nostettiin esiin kysymys siitä, mikä merkitys sukupuolella on poliittisten tehtävien hoitamisessa.
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vyytensä perusteella. Tällaisessa ansioihin perustuvassa kilpailussa nähtiin naisten nyky-
Suomessa pärjäävän siinä missä miestenkin.

Yksilöiden tasa-arvoista Suomea määriteltiin myös vertaamalla sitä muihin maihin. Kiinti-
öiden kannattajien mukaan meritokratian kitkaton toiminta oli johtanut myös sukupuolten
tasa-arvon toteutumiseen suurelta osin suomalaisessa yhteiskunnassa ja poliittisessa päätök-
senteossa, olivathan naiset Suomessa koulutettuja ja heillä oli täydet mahdollisuudet edetä
yhteiskunnan ja politiikan huippuasemiin. Tällaisessa kontekstissa Suomi määriteltiin to-
delliseksi tasa-arvon mallimaaksi, jossa ei ollut enää paljonkaan korjattavaa ja jonka tasa-
arvotilanteesta muilla mailla oli paljon opittavaa.

Armas Komin (kesk.)148 mielestä Suomen ja Pohjoismaiden asemasta tasa-arvon etujouk-
kona ei ollut epäilystä. Komin puheenvuorossa Pohjoismaat olivat yhtenäinen "me" ja
malli, jota vasten jälkijunassa kulkeva Eurooppa peilautui: 

"Euroopan unioni pyrkii myös edistämään tasa-arvoisuutta monienkin direktiivien määrä-
yksillä. Silti voimme kiistattomasti todeta Pohjoismaiden olevan edelleenkin edelläkävijöitä
tasa-arvokysymyksissä. Arvoisa puhemies! Haluan olla vaikuttamassa siihen, että etumat-
kaa Eurooppaan ei menetetä hidastelemalla pyrkimyksissä kohti entistä parempaa tasa-
arvoisuutta, vaan Eurooppa saavuttaa meitä viemällä kehitystään kohti Pohjoismaiden
viitoittamaa tietä."
(Armas Komi, ensimmäinen käsittely, 19.1.1995)

Kiintiöt antoivatkin arvostelijoiden mielestä väärän kuvan suomalaisen yhteiskunnan toi-
minnasta: ne asettivat kyseenalaiseksi kaksi suomalaisen yhteiskunnan peruspiirrettä, oi-
keudenmukaisesti toimivat pelisäännöt ja suomalaisen todellisuuden sukupuolineutraaliu-
den. Sen lisäksi että kiintiöt eivät vastanneet suomalaista todellisuutta, juuri ne häiritsivät
poliittisen järjestelmän toimintaa ja samalla yhteiskuntarauhaa. Kiintiöillä oli myös haitalli-
sia sivuvaikutuksia ja niitä oli vaikea sovittaa yhteen mm. kunnallisen päätöksenteon mui-
den periaatteiden kanssa.149 Kuten eduskunnan ulkopuolellakin käydyssä kiintiökeskuste-
lussa, kiintiöt määriteltiin näin ongelmallisiksi viittaamalla loukkaamattomiin ja tasa-arvoa
hierarkisesti korkeammalle asetettuihin suomalaisen yhteiskunnan ja politiikan periaattei-
siin.

                                                     
148  Sekä Armas Komi että Kirsi Piha olivat aktiivisia kiintiöiden vastustajia myös lopullisessa
äänestyksessä: he ehdottivat eduskunnan asettumista alkuperäisen hallituksen esityksen taakse
työsasiainvaliokunnan kiintiöesityksen sijasta. 

149  Esimerkiksi Keskustaa edustaneiden Armas Komin ja Matti Väistön mielestä kiintiöt han-
kaloittivat kunnallispolitiikan demokratisoimista ja erityisesti pyrkimystä lisätä valtuutettujen
osuutta lautakuntien jäsenistä.
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Kirsi Piha (kok.) oli huolissaan kiintiöiden uudelleen nostattamasta ristiriidasta naisten ja
miesten välillä:

"Yhteiskunnassa naisten ja miesten välinen ristiriita ei enää ole kärjistynyt. Naiset ovat
miesten kanssa tasa-arvoisia ja sellaisina haluavat omilla ansioillaan päästä elämässä
eteenpäin ja tulla kohdelluiksi. Yleisesti ihmiset nähdään ihmisinä, ei naisina tai miehinä.
Miksi siis eduskunnassa ristiriita täytyi jälleen ottaa esiin ja aiheuttaa tasa-arvon kannalta
mielestäni jopa vahinkoa asettumalla taas eri puolille? Kiintiöt eivät ole mikään uusi,
ihmeellinen keksintö. Ei se ole mikään radikaali muutos, kun on siitäkin arvioita esitetty.
Muualla maailmassa mm. Yhdysvalloissa on kaikki mahdollinen kiintiöity: värilliset, vä-
rittömät, miehet ja naiset jne. Mutta sielläkin ollaan nyt myöntämässä, että kiintiöt eivät
olekaan oikea ratkaisumalli tasa-arvon toteutumiseen, koska ne eivät ole oikeudenmukai-
sia eivätkä lähde yksilökeskeisyydestä, ammattitaidosta ja asianomaisen pätevyydestä.
Siellä ollaan menossa toiseen suuntaan."
(Kirsi Piha, toinen käsittely, 20.1.1995)

Kirsi Piha määritteli puheenvuorossaan Suomen harmonisena yhteiskuntana, jossa myös
sukupuolten väliset suhteet perustuivat rauhanomaisuuteen. Juuri kiintiöt olivat uhka tälle
harmonialle, koska ne johtivat sukupuolten välisten erojen ja ristiriitojen korostamiseen.
Piha ei yhdistänyt kiintiöitä vakaisiin pohjoismaisiin hyvinvointivaltioihin niin kuin kiinti-
öiden kannattajat tekivät, vaan liitti ne sitä vastoin Yhdysvaltoihin.150 Samalla Piha korosti,
että nykyisin myös USA:ssa on ymmärretty kiintiöiden ongelmallisuus, eikä Suomen näin
kannata toistaa muiden maiden tekemiä virheitä.

Kiintiöiden vastustajilta löytyy näin samanlaista argumentaatiota kuin parité-lain kritisoi-
jilta Ranskassa, joiden mukaan kiintiöt, ei naisten syrjintä, olivat varsinainen yhteiskunnal-
linen ongelma. Merkittävää tällaisessa kiintiöpuheessa oli se, että se siirsi huomion naisten
syrjinnästä kiintiöihin yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden aiheuttajana. Naisten
syrjinnän korostaminen ja kiintiöiden käyttöönotto nosti kiintiöiden vastustajien mielestä
esiin turhia yhteiskunnallisia ristiriitoja ja uhkasi jopa itse tasa-arvon tehokasta edistämistä.
Kiintiöt ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen liitettiin yhteiskuntarauhan säilyttämiseen
Suomessa, mutta kyse oli myös suomalaisen tasa-arvomallin erityisyyttä uhkaavista vaa-
roista. Valinta tasa-arvopolitiikan erilaisten keinojen välillä merkitsi kannan ottamista myös
"aidon suomalaisuuden" ja Suomelle tyypillisten sukupuolten välisten suhteiden säilyttämi-
seen.

Puutteellisen tasa-arvon Suomen tulkintakehys

Myös kiintiöiden kannattajien näkökulma sukupuolten tasa-arvoon politiikassa perustui
pitkälti meritokraattiseen ajatteluun, jossa valintojen pohjana tuli olla aiempi kokemus ja
pätevyys. Kannattajat kuitenkin siirsivät keskustelun painopistettä yksilöiden välisestä
                                                     
150  Tässä suhteessa Yhdysvaltoja käytettiin myös suomalaisessa tasa-arvokeskustelussa esimerk-
kinä kiintiöiden kielteisesti vaikutuksista. Suomalaisessa keskustelussa Yhdysvalloista ei kuitenkaan
rakennettu samalla tavalla kuin Ranskassa suomalaisen poliittisen järjestelmän vastamallia. 
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kilpailusta suomalaiseen yhteiskuntaan ja siihen, miten ympäröivä todellisuus kohteli erityi-
sesti naisia poliittisina toimijoina. Keskeiseksi ongelmaksi nousi meritokratian toimimatto-
muus: kiintiöiden puolustajat kysyivät, oliko pätevyys tosiasiallinen kriteeri valittaessa
jäseniä poliittisiin valmistelu- ja suunnitteluelimiin ja oliko pätevillä naisilla samat mah-
dollisuudet tulla valituksi kuin miehillä. Tällaisessa puhetavassa arvioinnin kohteena olivat
suomalaisen yhteiskunnan toimintamekanismit ja politiikan pelisäännöt, eivät niinkään
naiset poliittisina toimijoina. Pätevyyden ja sukupuolen erottaminen toisistaan vaihtui
pohdinnoiksi siitä, miltä osin suomalainen poliittinen järjestelmä tuotti sukupuolten välistä
eriarvoisuutta ja missä kohdin pätevyyttä ei arvioitu sukupuolineutraalein kriteerein.

Kysymykset suomalaisen yhteiskunnan pelisäännöistä veivät kiintiöiden kannattajat myös
kyseenalaistamaan kuvaa Suomesta tasa-arvon mallimaana. Yleinen argumentointitapa
kiintiöiden kannattajilla olikin viitata tähän mallimaa-ajatteluun ja sitten nostaa esimerkkejä
tasa-arvon puutteista ja näin perustella kiintiöiden tarvetta. Tavoitteena oli saada todellisuus
vastaamaan Suomen positiivista kuvaa maailmalla:

"Suomea pidetään yhtenä maailman tasa-arvoisimmista maista. Näin onkin, jos esimerkik-
si tarkastelemme sitä, miten kansa vaaleissa äänestyskäyttäytymisellään ilmaisee tahtonsa.
Nykyinen Suomen eduskunta on nyt maailman tasa-arvoisin, mitä tulee naisedustajien
määrään. […] Tämä on ollut kaikkiaan erittäin myönteinen kehitys. Vaali vaalilta on
valituiksi tulleiden naisten osuus noussut. Kuva ei kuitenkaan enää ole näin myönteinen,
kun tarkastellaan, miten naiset sitten selviytyvät niihin luottamuselimiin, joita ei valitakaan
suoralla kansanvaalilla."
(Päivi Varpasuo (kok.), lähetekeskustelu, 1.6.1994)

Kiintiöiden kannattajien huomio kiinnittyi näin tasa-arvon mallimaan ongelmakohtiin, ja
he arvioivat kriittisesti käsitystä Suomesta yhtenä "maailman tasa-arvoisimpana maana".
Muutamat puhujat viittasivat myös suomalaisen tasa-arvopolitiikan edistymiseen nimen-
omaan kansainvälisten sopimusten kautta. Tällaisessa näkökulmassa kyseenalaistui suku-
puolten tasa-arvon suomalaiskansallisuus ja sisäsyntyisyys: juuri suomalaisessa tasa-arvossa
oli säröjä, ja monet tasa-arvon edistämisen keinot olivat ulkomaista tuontitavaraa.

Huomion kiinnittäminen suomalaisen tasa-arvon ongelmiin nosti keskeiseksi kysymykseksi
naisiin kohdistuvan syrjinnän, varsinkin muissa kuin vaaleilla valituissa poliittisen päätök-
senteon elimissä. Samalla yhteisymmärrystä ja yksilön mahdollisuuksia korostava yhteis-
kuntanäkemys vaihtui kysymykseen niistä rakenteista ja prosesseista, joiden seurauksena
naiset joutuivat heikompaan asemaan. Samojen mahdollisuuksien takaamisen miehille ja
naisille ei katsottu riittävän, jos politiikassa ja yhteiskunnassa vaikuttavia, erityisesti naisiin
kohdistuvia syrjinnän muotoja ja mekanismeja ei tunnistettaisi.

Keskustan Tuula Kuittinen puhui näkymättömästä ja rakenteellisesta epätasa-arvosta ja
yhteiskunnan asenteista. Hän siirsi huomion naisten valinnoista valintojen takana vaikutta-
viin sukupuolittaviin käytäntöihin ja työnjakoon naisten ja miesten välillä:

"Mielestäni on tutkittava näiden valintojen taustasyitä. On mentävä pintaa syvemmälle.
Onko edelleen niin, perustelujen takaa löytyy se, että kyseinen sukupuoli kantaa enemmän



188   Tasa-arvo ja muutoksen rajat

vastuuta työssäkäynnin ja perhe-elämän hoitamisesta kuin toinen? Eikö ole riittävästi
asiantuntijarekistereitä? Onko näkymätöntä ja rakenteellista epätasa-arvoa se, että yhteis-
kunnan asenteet ovat tällaisia? Asenteellista voi olla se, että ei ole miehekästä olla sosiaa-
li- ja terveysalan luottamustehtävissä tai päinvastoin. On siis kysyttävä, miksi näin on ja
miten tämä näkymätön rakenteellinen epätasa-arvo voidaan oikaista. On myös kysyttävä,
onko perusteluiden takana muita pelkoja."
(Tuula Kuittinen, lähetekeskustelu, 1.6.1994)

Suomalaisen eduskuntakeskustelun kontekstissa Satu Hassi (vihr.) puhui poikkeuksellisen
suorin sanoin naisiin kohdistuvasta systemaattisesta syrjinnästä suomalaisessa yhteiskun-
nassa. Hän näki kiintiöt selkeästi naisten aseman parantamisena ja määritteli positiiviset
erityistoimet tärkeänä syrjinnän vastaisena työkaluna:

"Näkisin, että kysymyksessä kiintiöistä on perimmäinen asia se, että suomalaisessa yhteis-
kunnassa on erittäin paljon rakenteita, jotka syrjivät naisia. Voi hyvin olla, että on olemas-
sa toisissa yhteyksissä myös rakenteita, jotka syrjivät miehiä. Minun on ehkä vaikea naise-
na nähdä näitä puolia. Tämän lievän, mutta systemaattisen syrjinnän vastapainoksi tarvi-
taan sellaisia kohtia, jossa yhteiskunta sellaisin keinoin, jotka yhteiskunnan käytettävissä
ovat, nostaa naisia esiin."
(Satu Hassi, ensimmäinen käsittely, 19.1.1995)

Satu Hassin Suomea määrittelivät keskeisesti sukupuolittavat prosessit ja sukupuoleen
perustuva syrjintä yhteiskunnan eri alueilla. Yksittäisten kansanedustajien puheenvuoroista
löytyy kuitenkin myös tasapainoilua kahden Suomi-kuvan, "yksilöiden tasa-arvoisen Suo-
men" ja "puutteellisen tasa-arvon Suomen", välillä. Tästä tasapainoilusta on esimerkkinä
Kokoomuksen Kaarina Drombergin puheenvuoro, jossa näkökulma siirtyi pätevästä nai-
sesta ympäröivään yhteiskuntaan – ja takaisin:

"Myös kiintiöasia on tärkeä, mutta naisten täytyy omilla ansioillaan saavuttaa ne paikat.
Olen siitä samaa mieltä, mutta toisaalta tilanne on kuitenkin monessa tapauksessa ollut
se, että vaikka olisi ollut päteviä naisia, sittenkään naisia ei ole otettu komiteoihin ja kysei-
siin paikkoihin, mitkä tässä nyt ovat käsittelyn alaisina. Pidän tärkeänä henkilökohtaisesti
sitä, että kiintiöt tulevat niin sanotusti siirtymäkauden ajaksi, kunnes kulttuuri on kasvanut
siihen, että nainen muillakin perusteilla pystytään hyväksymään. Pidän ehdottoman tär-
keänä, että nekin naiset, jotka kiintiön kautta tulevat, ovat myös naisia, joilla on tieto ja
taito asianomaiseen tehtävään."
(Kaarina Dromberg, toinen käsittely, 20.1.1995)

Drombergin puheenvuoro kertoo epäröinnistä erilaisten ihmiskäsitysten ja suomalaista
yhteiskuntaa koskevien olettamusten välillä: toisaalta kannatettiin ajatusta meritokraatti-
sesta järjestelmästä, jossa naiset pärjäsivät omilla ansioillaan, toisaalta nostettiin esiin
esimerkkejä naisiin kohdistuvasta syrjinnästä suomalaisessa yhteiskunnassa. Dromberg toi
argumentaatioon mukaan myös luottamuksen suomalaisen järjestelmän kehittymiseen ja
edistymiseen hyvin toimivaksi meritokratiaksi, jossa kiintiöitä ei enää tarvittu. Toki tämä
tasapainoilu voidaan nähdä myös tehokkaana tasa-arvon legitimointistrategiana, jonka
avulla pyrittiin yhdistämään mahdollisimman monelle kuulijalle sopivia elementtejä.
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Kahdenlaisen Suomen välistä ristiriitaa voitiin sovittaa myös sijoittamalla ne kahteen erilai-
seen todellisuuteen tai todellisuuden tasoon (Jokinen et al., 1993, 140). Alla olevassa pu-
heenvuorossa Kokoomuksen Pirjo-Riitta Antvuori asetti vastakkain ihannemaailman ("ha-
luaisin uskoa") ja suomalaisen valtionhallinnon ja politiikan todellisuuden ("realiteetti on
ehkä toinen"). Näin kiintiöihin epäilevästi suhtautuvassa puheenvuorossa voitiin lopulta
päätyä aikamoisen konfliktoriseen tasa-arvonäkemykseen, joka identifioi miehet syrjinnästä
hyötyväksi osapuoleksi ja yhdisti syrjinnän miesylivaltaan:

"Nais- ja mieskiintiöitä en pidä myöskään yksiselitteisenä asiana. Itse koen kiintiöt jopa
loukkaavina ja haluaisin uskoa hyvän naisen pärjäävän ilman kiintiöitäkin. Realiteetti on
ehkä toinen. Tässä talossa ei naisella ole edes kanttia sanoa, etteikö pärjäisi siinä missä
mieskin. Totuus lienee kuitenkin se, että kansanedustaja ylipäätänsä on monella tavalla
jo sinällään erityisasemassa ja saa usein myös erityiskohtelua. Jossakin ministeriössä
virkamiehet ovat jo usein eri asemassa ja eri asemassa juuri sukupuolensa vuoksi. Aivan
selvää on, että saman kokemuksen ja koulutuksen saaneista virkamiehistä miehen on hel-
pompi päästä asiantuntijaksi työryhmiin, komiteoihin jne. kuin naisen ja helpompi myös
edetä urallaan. Olemme vasta äskettäin saaneet ensimmäisen naisen kansliapäälliköksi.
Tämä on mielestäni ongelma, johon on saatava muutos, koska kysymys on selvästi suku-
puoleen kohdistuvasta syrjinnästä, ja siihen on ilmeisesti pakko puuttua lainsäädännöllä,
koska se on ainoa keino päästä käsiksi miesylivaltaan."
(Pirjo-Riitta Antvuori, toinen käsittely, 20.1.1995)

Juuri Kokoomusta edustavien (keski-ikäisten) naiskansanedustajien puheenvuoroista löytyi
yleisemminkin kiinnostavia esimerkkejä erilaisten puhetapojen joustavasta käytöstä ja
yhdistämisestä – mutta myös näiden puhetapojen välisistä jännitteistä. Kiintiöitä kannatta-
neet kokoomusnaiset tasapainottelivat puolueryhmän enemmistön kriittisen kiintiökannan
ja kiintiöiden puolustamisen välillä yhdistämällä poliittisten toimijoiden pätevyyttä koros-
tavan puheen hyvinkin ristiriitaiseen kuvaan naisten asemasta ja sukupuolten välisistä
suhteista suomalaisessa politiikassa. Tällaisen tasapainottelun kautta he rakensivat itselleen
toimintatilaa puoluesidonnaisuuden ja puoluerajat ylittävän naispoliitikkojen yhteistyön
välimaastossa (ks. laajemmin kokoomuslaisten naispoliitikkojen puheeseen liittyvistä jän-
nitteistä ja toiminnan tiloista, Siukola, 2004).

5.2.2 Tasa-arvon edistämisen keinoista: asenteiden
muutosta ja lakivetoista tasa-arvoa

Edellä tarkastelin sitä, miten eduskuntakeskustelussa piirtyi kaksi erilaista kuvaa suomalai-
sesta yhteiskunnasta ja erityisesti sukupuolten tasa-arvosta Suomessa. Samalla itse tasa-
arvon ongelma rakennettiin eri tavoin. Näihin erilaisiin ongelmanmäärittelyihin liittyi
kiinteästi kysymys tasa-arvon edistämisen keinoista ja muutoksen aikaansaamisesta: miten
suomalaista yhteiskuntaa oli mahdollista muuttaa tasa-arvoisemmaksi ja millä tasolla ja
keiden toimesta tämä muutos tapahtui? Toinen keskeinen halkeama eduskuntakeskustelussa
liittyikin tasa-arvon edistämisen keinovalikoimaan ja erityisesti lainsäädäntöön tasa-arvoa
koskevan muutoksen välineenä. Samalla kansanedustajat tarjosivat erilaisia ratkaisuja
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siihen, mikä oli asenteiden muuttamisen ja lain välinen suhde ja miten yhteiskunta ja ihmi-
nen ylipäätänsä muuttuivat.

Tasa-arvoa kasvatuksella ja valistuksella:
asennekasvatuksen tulkintakehys

Mistä sukupuolten tasa-arvossa tai sen puuttumisessa oli kyse? Kiintiöiden vastustajat
vastasivat tähän kysymykseen korostamalla tasa-arvoa oikeanlaisena asenteena ja arvomaa-
ilmana. Tasa-arvon edistämisessä oli kyse näin vaikuttamisesta ihmisten ajatteluun ja sisäi-
siin prosesseihin. Muutos sukupuolten tasa-arvossa tapahtui muuttamalla vääränlaisia
asenteita ja ajattelutapoja.

Tällainen näkökulma rakensi tasa-arvoa yksilötason kysymyksenä, jolloin yksilöiden sa-
manlaisten mahdollisuuksien takaamisen lisäksi tasa-arvon edistämistä hahmotettiin yksi-
löiden muuttamisen kautta. Pääpaino oli suomalaisten kasvatuksessa ja koulutuksessa
varsinkin asenteisiin vaikuttamisella. Sukupuolten tasa-arvo siirrettiin näin poliittisen pää-
töksenteon ulkopuolelle, ihmisten valistamisen ja sivistämisen projektiksi.

SMP:n Sulo Aittoniemi hahmotti tasa-arvoa alla olevassa puheenvuorossa asenteiden ke-
hittymisenä ja erityisesti naisten asenteiden ja toimintatapojen muuttumisena. Hän rakensi
jyrkän vastakohdan asenteiden muuttamisen ja lakivetoisen tasa-arvopolitiikan välille ja
määritteli edellisen oikeaksi tavaksi viedä tasa-arvoa eteenpäin. Kuten vaalilain muutoksen
arvostelijat Ranskassa, Aittoniemi yhdisti kiintiösäännökset ihmisten toimintaa ja vapautta
rajoittaviin pakkotoimenpiteisiin ja jäykkään, matemaattiseen tasa-arvoajatteluun:

"Asenteiden kehitys positiivisen tasa-arvo ajattelun suuntaan on mielestäni viime aikoina
ollut hyvin myönteistä. Sanoisin näin, että tässä kehityskulussa on kyllä osuutensa silläkin,
että naisjärjestöt ja yleensä naiset ovat asiansa ajamisessa luopuneet kivenhakkaajatyy-
peistä ja naisena ajavat naisen asiaa niin tietysti kuuluukin. Olen aina edustanut sitä
näkemystä, kun menen ed. Ojalan puheenvuoroon, että tasa-arvoa ei pystytä ajamaan
lainsäännöksillä ja taskulaskimella, kuten Ruotsissa on pyritty tekemään, vaan asenneky-
symykset ovat tärkeimmät. Ei tarvita kiintiöitä, jos asenteet ovat tasapuolisen myönteiset."
(Sulo Aittoniemi, lähetekeskustelu, 1.6.1994)

Sulo Aittoniemen puheenvuorossa näkyy myös usko jatkuvaan edistykseen tasa-arvon
alueella. Tasa-arvon määritteleminen asennekysymykseksi kietoutuikin kiinteästi ajatukseen
ihmisen jatkuvasta kehityksestä ja tasa-arvoa koskevien asenteiden muuttumisesta luonnol-
liseksi osaksi suomalaista miestä ja naista. Kiintiöiden vastustajat viittasivat nykyisyyteen
tilanteena, jolloin kiintiöitä ei enää tarvittu. Menneisyyden takapajulasta oli edetty jo sellai-
selle tasolle, että muutokseen nykytilasta eteenpäin ei vaadittu kuin tasa-arvotilanteen
hienosäätöä ja sitäkin vain asenteiden kasvatuksen tasolla ja vapaaehtoisin toimin, kuten
Keskustan Armas Komi korosti:

"Tasa-arvolain muutoksessa on paljon hyvää myönteistä kehitystä, jota kannatan erittäin
lämpimästi, mm. tasa-arvosuunnitelma, työolojen kehittäminen työpaikoilla molempia
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sukupuolia suosiviksi ja urakehityksen tasapuolinen kehittäminen myös naisten osalta jne.
Siitä huolimatta haluan puuttua erääseen lakimuutoksen asiaan, sen kiintiökohtaan, koska
se mielestäni jäykistää tasa-arvon myönteistä toteutumista. Jo nyt muuttuneen arvomaail-
man muutoksen myötä todellinen tasa-arvo toteutuu parhaiten asenteiden muutoksen
kautta, kuten jo monta kertaa on todettu."
(Armas Komi, ensimmäinen käsittely, 191.1.1995)

Suomalaisessa arvomaailmassa jo tapahtunut muutos liitettiin myös uskoon nuorempien
sukupolvien erilaisuudesta ja edistyksellisyydestä. Erityisesti korostettiin miesten muuttu-
mista, joka tapahtuisi ajan myötä. Minna Karhusen puheenvuorossa tällainen näkökulma
käänsi kiintiöt edistyksen vastakohdaksi ja taantumukseksi suomalaisessa tasa-arvo-
kamppailussa:

"Sen sijaan kyllä mielestäni huomio täällä on kiinnittynyt täysin väärään asiaan eli kiinti-
öiden puolustamiseen. Mielestäni kiintiöt edustavat taantumista suomalaisen naisen tasa-
arvokamppailussa. Puuttuu enää, että eduskuntaan vaadittaisiin naisasiainvaliokuntaa.
Mielestäni se olisi ihan yhtä kauhea asia. Tasa-arvotiellä on edetty hitaasti, mutta var-
masti, mutta suurin ja varmin muutos tapahtuu kuitenkin asennemuutoksen kautta. Uskon
vilpittömästi, että nuori on huomattavasti tasa-arvoisempi kuin edeltäjänsä ja vanhempan-
sa. Nuorilla miehillä esimerkiksi on kyllä itsetunto ja he kykenevät elämään vahvan naisen
ja jopa vahvan naisen alaisina, mitä ed. Vähänäkki edellisessä keskustelussa täällä pelkä-
si."
(Minna Karhunen (Kok.), toinen käsittely, 20.1.1995)

Sukupuolten tasa-arvosta rakennettiin näin kysymys, joka koski ihmisen kasvua, kasvamista
korkeammalle kehitysasteelle ja ajattelun tasolle. Tasa-arvon edistymisessä auttoivat myös
ihmisen tietynlaiset psyykkiset ominaisuudet, kuten Minna Karhusen mainitsema miesten
parempi itsetunto.

Sukupuolten tasa-arvon toteutumisessa oli näin kyse uuden ihmisen luomisesta ja parem-
man ihmisyyden toteutumisesta. Keskustan Aino Suhola kuvaili tätä rauhanomaiseksi
prosessiksi, jossa keskeistä oli kaikkien (erilainen) panos yhteisen päämäärän hyväksi.

"Kyse on ihmisyydestä ja sen kehitysasteesta, arvoista ja asenteista, ajattelusta, maailman
ja elämän käsittämisestä, ehkä hitaasti etenevästä mutta oikeasta prosessista: kasvusta
todelliseen ihmisyyteen. Minä en kannata kiintiöitä. Kannatan sitä näkemystä että rik-
kautta on se, että me olemme kaikessa tässä erilaisia ja annamme näkökulmamme yhtei-
seen käyttöön ja palvelukseen ja annamme arvon juuri sille, ihmisyydellemme, emme suku-
puolelle."
(Aino Suhola, toinen käsittely, 20.1.1995)

Tasa-arvon edistymiseen kasvuprosessina oli kuitenkin mahdollista liittää myös aktiivisem-
pi käsitys ihmiseen vaikuttamisesta kasvatuksen kautta. Tasa-arvo edistyi jokapäiväisissä
käytännöissä, ja tässä suhteessa erityisen tärkeänä nähtiin vanhempien rooli ja heidän vai-
kutuksensa lasten asenteisiin. Muutamissa puheenvuoroissa juuri naiset näyttelivät kes-
keistä osaa tasa-arvokasvatuksessa, sekä kasvatuksen antajina että kasvatuksen saajina.
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Naisten asenteiden muuttumisella oli näin vähintään yhtä keskeinen rooli kuin miestenkin.
Alla Keskustan Riitta Kauppinen151 määritteli tasa-arvokasvatuksen jopa piilotajuntaan
vaikuttamisena:

"Sen takia minä en näe kiintiöitä, niin kuin aiemmin tuli esiin, niin tärkeinä, vaan näen
tärkeämpänä asenteellisen kasvatuksen kaiken kaikkiaan, niin että positiivinen mielikuva
naisesta itsestään voi kasvaa jo sieltä varhaislapsuudesta lähtien, koska kaikki se, mitä
meille kasvatuksessa rakennetaan jo sieltä kohdun sisästä, seitsemännestä raskauskuukau-
desta alkaen, menee osittain meidän piilotajuntaamme. Piilotajunta eli alitajunta toiselta
nimeltä on kaikkein tärkein meidän jokapäiväiseen toimintaamme vaikuttava tekijä, ha-
lusimme me tai emme. Kaikki muu, mikä kerrostuu myöhemmin, kerrostuu aika lailla
huonosti sinne alitajuntaan jne.."
(Riitta Kauppinen, lähetekeskustelu, 1.6.1994)

Kun tasa-arvopolitiikan keinot liitettiin ensisijaisesti asennekasvatuksen antamiseen, tuo-
tettiin tasa-arvon edistäminen ristiriidattomana ja hyvin yksisuuntaisena vaikuttamisen
prosessina. Kyse oli yksilön tiedon ja ymmärryksen lisäämisestä, joka johti pysyvästi tasa-
arvoisempiin asenteisiin. Samalla tasa-arvon toimijat näyttäytyivät lähinnä kasvatuksen
vastaanottajina. Tästä ääriesimerkkinä voidaan pitää yllä mainittua piilotajunnan merkityk-
sen korostamista: tasa-arvotoimet olivat tehokkaimpia, kun niillä voitiin vaikuttaa jopa
sikiöiden piilotajuntaan eli manipuloida tahdottomia "kohteita". Tällaiseen ajatteluun liittyi
myös usko nuorempien sukupolvien tasa-arvoisuuteen, koska heidän tasa-arvokasvatuk-
sensa oli aloitettu jo tarpeeksi varhaisessa vaiheessa.

Tällaisessa yksisuuntaisen kasvatuksen kontekstissa kysymys toimijan vastuusta suhteessa
omiin tekoihinsa tai oman toimintansa muuttamiseen ei noussut keskustelun kohteeksi.
Keskiössä oli kasvatus- ja kansansivistysprojektin onnistuminen ja loppuunsaattaminen,
joka tuotti tasa-arvoisia suomalaisia naisia ja miehiä. Tasa-arvon edistäminen näyttäytyi
tällöin politiikasta ja toimijoiden välisistä mahdollisista ristiriidoista ja valtasuhteista rii-
suttuna toimintana. Näin kiintiöiden vastustajien argumentaatiossa kyse ei ollut vain tasa-
arvon edistämisen keinoja koskevista valinnoista vaan itse sukupuolten tasa-arvon ja poli-
tiikan välisen suhteen määrittelystä. Ihannetilana asennekasvatuksen tulkintakehyksessä oli
tasa-arvon ja politiikan sidoksen täydellinen murtuminen.

Laki maailman muuttajana:
lakivetoisen tasa-arvon tulkintakehys

Kiintiöiden vastustajilla tasa-arvon edistämisen keskiössä olivat asenteet, joiden uskottiin
muuttuvan ilman lain tiukkoja säännöksiä. On huomattava, että kiintiöiden kannattajatkaan
eivät sinänsä kieltäneet asenteiden muuttamisen merkitystä tasa-arvon edistämisessä. Heille

                                                     
151  Samassa puheenvuorossa Riitta Kauppinen korosti, että tasa-arvolain toimenpiteet eivät riitä,
vaan tarvittiin koko yhteiskunnan kattavaa "herännäisyyttä" tasa-arvoon. Kauppinen piti itse tasa-
arvolakia tärkeänä asiana, mutta vastusti kiintiöitä.
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kuitenkin juuri lainsäädäntö oli yksi keino muuttaa asenteita, ja joissain tilanteissa ilman
lakia tasa-arvoa koskeva muutos ei ollut mahdollinen.

Kuten aiemmin totesin, myös kiintiöiden kannattajat sitoutuivat pitkälti edistysajatteluun
ja tasa-arvon ainakin vähittäiseen toteutumiseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Lakia ja
selkeitä kiintiösäännöksiä tarvittiin kuitenkin kehityksen nopeuttajina tai prosessin liik-
keellelaittajina, kuten vihreiden Paavo Nikula esitti puheenvuorossaan:

"Tasa-arvohan on tavallaan tällaista narulla työntämistä. On totta, että siinä vaaditaan
asenteiden muutoksia, rakenteiden muutoksia, mutta se ei lähde liikkeelle ilman, että on
jotakin kättä pitempää. Tasa-arvolaki on tässä mielessä myös tämän eduskunnan päätök-
sen jälkeen suhteellisen joustava ase ja asettaa ennen kaikkea tavoitteeksi, että ihmiset,
järjestöt ja organisaatiot omasta aloitteestaan ryhtyvät toteuttamaan tasa-arvoa."
(Paavo Nikula, ensimmäinen käsittely, 19.1.1995)

Toisin kuin kiintiöiden vastustajat Nikula korosti puheenvuorossaan lakia joustavana työ-
kaluna, joka antoi toimijoille runsaasti vapausasteita. Lakia ei nähty näin pakkona tai toi-
mijoiden oman aloitteellisuuden vähentäjänä, vaan välineenä aktiivisten ja muutosta halua-
vien tasa-arvon edistäjien toiminnassa.

Erityisesti edellä mainitun Sulo Aittoniemen näkökulmat asenteisiin ja lakiin tasa-arvon
edistäjänä kirvoittivat kiintiöiden kannattajissa vastapuheenvuoroja. Pirjo-Riitta Antvuori
(kok.) tasapainotteli asenteita ja lakia koskevan muna vai kana -ongelman kanssa seuraa-
vasti:

"Ed. Aittoniemen puheenvuorosta täytyy sanoa, että olen kyllä ihan ehdottomasti eri mieltä
sen suhteen, kun sanoitte, että asenteiden pitää kulkea lain edellä. Olen sitä mieltä, että
lain pitäisi aina olla sillä tavalla edistyksellinen, että se ohjaa myös asenteita ja yhteis-
kuntaa johonkin määrättyyn suuntaan. Mitä tulee tasa-arvolakiin, tietysti asenteet ovat
varsin syvässä ja ovat varsin mutkikkaita asioita. Tietysti omalta osaltaan tällainen tasa-
arvolaki ja ehkä kiintiöt ym. voivat merkittävällä tavalla vaikuttaa naisen asemaan yhteis-
kunnassa, mutta tietysti meillä naisillakin on näissä asioissa aika paljon tekemistä."
(Pirjo-Riitta Antvuori, lähetekeskustelu, 1.6.1994)

Kuten kiintiösäännöstä ajaneet naisaktivistit ja tasa-arvoviranomaiset jo ennen tasa-arvolain
eduskuntakäsittelyä, monet kiintiöiden kannattajat pyrkivät ratkaisemaan kysymyksen
asenteiden muuttamisen ja lain suhteesta viittaamalla vuosikausien tuloksettomaan yrityk-
seen edistää tasa-arvoa asennekasvatuksella. Tasa-arvoministeri Elisabeth Rehnin (RKP)
mukaan "me olemme tavallaan taistelleet näiden asenteiden puolesta vuosia ja taas vuosia,
mutta tuntuu siltä, että ilman lain suomaa turvaa eivät kuitenkaan asenteet lopullisesti
muokkaannu. Tässä tarvitaan myös sysäystä, joka tulee lain kautta." (Lähetekeskustelu,
1.6.1994.) Tästä näkökulmasta myös alkuperäinen tasa-arvolaki oli osoittautunut hampaat-
tomaksi, kun ilman tarkkoja lainsäätäjän määräyksiä viranomaiset ja tuomioistuimet tulkit-
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sivat lakia lievimmällä mahdollisella tavalla.152 Kokemuksen kautta ihminen näyttäytyi tältä
osin raadollisena, ja hän ei muuttuisi ilman lain pakkoa. Tarkkojen kiintiösäännösten sisäl-
lyttäminen lakiin merkitsi tässä yhteydessä myös tasa-arvon edistämisen siirtämistä poliitti-
sen määräysvallan piiriin: juuri lainsäätäjällä – ei tuomioistuimilla tai viranomaisilla – tuli
olla viimeinen sana tasa-arvoa ja sen toimeenpanoa koskevissa määrittelyissä.

Osa kiintiöiden kannattajista siirtyi kuitenkin astetta pitemmälle ja asetti kysymyksen tasa-
arvon edistämisestä myös toisin kuin valitsemisena asennekasvatuksen ja lain välillä. Kyse
ei ollut vain ihmisten asenteiden muuttamisesta vaan vaikuttamisesta yhteiskunnalliseen
eriarvoisuuteen ja syrjiviin tekoihin. Tätä kautta perusteltiin myös positiivista erityiskohte-
lua, jonka tavoitteena oli lopputulosten tasa-arvo, ei vain tasa-arvoisten mahdollisuuksien
takaaminen. Kolmannessa käsittelyssä, kun lain sisältö oli jo hyväksytty, Outi Ojala (vas.)
muotoili uudistetun lain merkityksen seuraavasti:

"Vaikka kiintiöt nyt on saatu Suomessa tasa-arvolakiin, kyllä todelliseen tasa-arvoon on
vielä pitkä matka, vaikka kyllä myönnän, että yksinomaan lainsäädäntöteitse ei tasa-arvoa
ratkaista, niin kyllä laeilla on kuitenkin hyvin suuri merkitys siinä mielessä, että ne vaikut-
tavat asenteisiin ja nimenomaan estävät ennalta jo syrjiviä tekoja tai ainakin toivottavasti
niin tekevät."
(Outi Ojala, kolmas käsittely, 27.1.1995)

Kun tasa-arvotoimien kohteena nähtiin asenteiden lisäksi eriarvoisuuden ja syrjinnän pois-
taminen, hahmottui myös itse tasa-arvon ongelma ja samalla tasa-arvon edistämisen toi-
mintakenttä toisin kuin kiintiöiden vastustajien puheessa: tasa-arvossa ei ollut kyse vain
yksisuuntaisesta ja ristiriidattomasta kasvatusprojektista, vaan yhteiskunnalliseen eriarvoi-
suuteen vaikuttamisesta. Tasa-arvopolitiikan kohteena olivat näin toimijoiden väliset suh-
teet ja syrjintä toistuvana, lainvastaisena ja institutionalisoituna käytäntönä. Tällaisessa
kehyksessä esiin nousivat myös kysymykset toimijoiden vastuusta sekä tasa-arvon edistämi-
sen kohtaamasta vastustuksesta.

5.3 Tasa-arvokasvun tiellä? Sukupuolittuneet
toimijat kiintiökeskustelussa

Kuten Ranskan parlamenttikeskustelua koskevassa analyysissa, tarkennan tässä luvussa
katseeni sukupuolten konstituoimiseen tasa-arvoa koskevassa keskustelussa. Kysyn, millai-
sia naisia ja miehiä keskustelussa liikkui ja toisaalta minkälaiset toimijat olivat keskustelus-
sa poissa. Analyysini tarkastelee Suomea myös (sukupuolitettujen) toimijoiden yhteisönä:
millaisena sukupuolijärjestelmänä Suomi eduskunnan tasa-arvokeskustelussa näyttäytyi,
ja miten sukupuolten välisiä suhteita rakennettiin? 

                                                     
152  Tällaisesta laintulkinnasta annettiin useammassa puheenvuorossa esimerkiksi aiemmin mainittu
KHO:n päätös, jonka mukaan alkuperäisen tasa-arvolain 4 §:n säännöstä "tulee olla sekä naisia että
miehiä" voitiin tulkita niin, että yksi nainen riittää.
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Kuten ranskalaisen parlamenttikeskustelun analyysissa, toimijoita koskeva analyysini on
kiinteässä yhteydessä edellisissä luvuissa käsiteltyihin konsensuksen rakentamiseen ja
konfliktien tuottamiseen tasa-arvopuheessa. Tarkastelen sitä, minkälaisen toimijuuden
konstituoimisen kautta eduskuntakeskustelussa tuotettiin yhteisymmärrystä puhujien välille,
ja toisaalta missä kohdin puhe toimijuudesta alkoi saada ristiriitaisia ulottuvuuksia.

Luvun ensimmäisessa osassa tarkastelen erityisesti kiintiöiden kannattajien käyttämää
argumentointia, jonka mukaan kiintiöt tuottivat hyötyä molemmille sukupuolille ja edistivät
sukupuolten välistä kumppanuutta. Tässä yhteydessä kiinnitän huomiota myös feminismi-
käsitteen negatiiviseen käyttöön "toisena", jota vasten suomalaista sukupuolijärjestelmää
määriteltiin. Toiseksi tarkastelen Suomen eduskuntakeskustelun osalta sukupuolieron
rakentamisen konteksteja. Viittaukset naisten erityisyyteen politiikassa olivat ahkerassa
käytössä kansanedustajien argumentaatiossa, mutta sukupuolieroa oli mahdollista lähestyä
monesta näkökulmasta. Lopuksi analysoin sitä, minkälaista toimijuutta edellä esiin nosta-
mani, jännitteiseen suhteeseen asettuneet tulkintakehykset tuottivat. Erityisesti kiinnitän
huomiota tulkintakehysten vaikutuksiin tasa-arvon edistämisen kannalta: keiden ja minkä
tulisi muuttua, jotta tasa-arvotilanne parantuisi, ja kuka tästä muutoksesta oli vastuussa?
Entä minkälaista toimintatilaa nämä kehykset avasivat naisille ja miehille?

5.3.1 Molempien sukupuolten hyväksi:
sukupuolirauhaa ja kumppanuutta

Olen edellä tarkastellut konsensuksen rakentamista eduskuntakeskustelussa ja erityisesti
kiintiöiden kannattajien tapaa sitoa sukupuolten tasa-arvo yhteisen hyvän edistämiseen.
Tämä kokonaisuuden edun näkökulma näyttäytyi myös puhetavassa, jonka mukaan kiintiöt
eivät edistäneet vain naisten integroimista poliittiseen päätöksentekoon, vaan ne hyödyttivät
molempia sukupuolia. Tälla tavoin kiintiöt vahvistivat sekä suomalaisen yhteiskunnan
koheesiota että naisten ja miesten rauhanomaiseen rinnakkaineloon perustuvaa sukupuoli-
järjestelmää.

Tähän varsinkin kiintiöiden kannattajien käyttämään puhetapaan liittyi kiintiöiden korosta-
minen miesten aseman turvaajina. Kiintiöiden miehiä hyödyttävä rooli liitettiin erityisesti
tulevaisuudenvisioon, jossa naisten koulutusaste oli parantunut entisestään ja miehet olisi-
vat vaarassa jäädä koulutettujen naisten jalkoihin poliittisen päätöksenteon paikkoja jaetta-
essa. Tässä tilanteessa juuri miehet hyötyisivät kiintiöiden soveltamisesta komiteoihin ja
kunnallisiin lautakuntiin.

Tasa-arvoministeri Elisabeth Rehn (RKP) viittasi puheenvuorossaan Norjaan ja maalaili
miehille huonoja aikoja tulevaisuudessa. Rehn näki juuri kiintiöt miesten pelastajina tule-
vaisuuden päätöksentekijöitä valittaessa:
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"Tässä tarvitaan myös sysäystä, joka tulee lain kautta. Tämä on erityisesti huomattu Nor-
jassa, missä vuodesta 1988 on ollut kiintiöt laissa. Siellä alkaa olla vähän sen kaltainen
tilanne, että miehet ovat hätää kärsimässä, joten kiintiöt ovat todellakin tärkeitä siltäkin
kannalta, ihan miesten näkökulmasta katsottuna."
(Elisabeth Rehn, lähetekeskustelu, 1.6.1995)

Tästä näkökulmasta kiintiöt määriteltiinkin molempien sukupuolten aseman turvaajiksi, ei
erityisesti naisten asemaa parantaviksi erityistoimenpiteiksi.153 Tämä näkökulma kiintiöihin
on kirjoitettuna myös lain lopulliseen, sukupuolineutraaliin muotoiluun, jonka mukaan
toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä vähintään 40 %.

Sukupuolten välisen harmonian merkitystä tuotiin esiin eduskuntakeskustelussa myös
korostamalla naisten ja miesten kumppanuutta suomalaisen sukupuolijärjestelmän perusta-
na. Suomalaiselle yhteiskunnalle oli tyypillistä naisten ja miesten yhteistyö ja töiden tasa-
arvoiseen jakamiseen perustuva yhdessä toimiminen. Erityisesti Keskustan naiskan-
sanedustajilta löytyi kumppanuuspuhetta:

"Tasa-arvo ei siis ole yksiselitteistä, ja vaikka tasa-arvon puute yhdistetään mieluusti
naisiin, miehetkin siitä kärsivät. Kulttuurimme kohdistaa miehiin monia paineita. Huoli-
matta naisten työssäkäynnistä miestä pidetään edelleen perheen elättäjänä. Hän ei saa
epäonnistua, ei saa olla työtön, ei saa osoittaa tunteitaan jne. Todellinen tasa-arvo merkit-
see niin miehen kuin naisen kypsymistä ja kasvamista tasavertaisiksi ihmisiksi, kumppa-
neiksi."
(Tuula Kuittinen, lähetekeskustelu, 1.6.1995)

Vaikka miehistä piirtyi kansanedustajien puheessa harvoin aktiivisia tasa-arvon edistäjiä,
heitä kuitenkin kaivattiin mukaan tasa-arvosta käytävään keskusteluun. Naisvaltainen tasa-
arvokeskustelu ja yleensä tasa-arvon edistäminen näyttäytyivät yksipuolisina ja monin
tavoin puutteellisina. Vasta miesten osallistuminen teki tasa-arvotyöstä oikeanlaista ja
tasapuolista. Tavoitteena oli tasa-arvopolitiikankin alueella naisten ja miesten yhtäläiseen
osallistumiseen perustuva yhteistoiminta.

Kiintiöiden kannattajat valjastivat näkemyksen suomalaisesta sukupuolikonsensuksesta
omiin tarkoituksiinsa. Kiintiöt eivät olleet uhka sukupuolten väliselle harmonialle, vaan
päinvastoin kiintiöt edistivät naisten ja miesten sopusointuista yhdessäoloa. Samalla kiinti-
öiden kannattajat pyrkivät vastaamaan kiintiöiden vastustajien ongelmanasetteluun, jossa
kiintiöt nähtiin naisten itsekkäiden valtapyrkimysten ilmentymänä ja vastakohtana yleisen
edun ajamiselle.

Tällaisesta näkökulmasta myös sukupuolten tasa-arvon edistäminen näyttäytyi projektina,
joka perustui määritelmällisesti yhteisymmärrykseen ja naisten ja miesten yhteistyöhön.
Kysymykset sukupuolten edistämiseen liittyvästä mahdollisesta vastarinnasta tai konflik-
teista eivät tällaisessa kehyksessä nousseet esiin: ketkä edistivät tasa-arvoa ja ketkä sitä
                                                     
153  On huomattava, että käytännössä laki paransi erityisesti naisten asemaa, koska ennen lakia
naiset olivat olleet vähemmistöasemassa valtion ja kuntien suunnittelu- ja valmisteluelimissä.



Pätevää tasa-arvoa   197

vastustivat, ja minkälaisia ristiriitoja ylipäätänsä naisten ja miesten aseman muuttamiseen
suomalaisessa yhteiskunnassa liittyi?

Feminismi suomalaisen tasa-arvomallin antiteesinä

Mielenkiintoista on se, että sukupuolikonsensuksen rakentamisessa löytyi kiintiöiden vas-
tustajilta ja kannattajilta yhteinen vastustaja, feminismi, jota vasten suomalaista sukupuoli-
mallia peilattiin. Feminismi-käsitettä ei käytetty useasti eduskuntakeskustelussa, mutta
kaikissa yhteyksissä se oli määritelty negatiivisesti, mm. yltiömäisyyttä tai kiihkoilua kos-
kevin etuliittein. Feminismiin liitettiin ajatus naisten erillistoiminnasta ja naisten etuoikeuk-
sien ajamisesta. Tämä radikaali erillistoiminta vaaransi rauhanomaisesti etenevän tasa-
arvoprosessin, koska se lietsoi ristiriitoja sukupuolten välille ja asetti naiset miesten ylä-
puolelle.

Kiintiöitä vastaan äänestänyt Keskustan Hannu Kemppainen kiisti feministisen yhteiskun-
nan olemassaolon ja korosti sitävastoin naisten ja miesten yhteistyötä suomalaisen yhteis-
kunnan rakentamisessa:

"Mitä tulee siihen mainintaan, että hän (Pirjo-Riitta Antvuori, ER) haluaisi nähdä, mikä
on naisvoimin luotu yhteiskunta, minusta me olemme tämän yhteiskunnan luoneet yhteis-
voimin miesten ja naisten kesken. Minusta amatsonien yhteiskuntaa tai feminististä yhteis-
kuntaa ei ole edes olemassa. Kysymyshän on tietysti tässä tapauksessa vain tällaisista
vallan keskeisistä paikoista."
(Hannu Kemppainen, toinen käsittely, 20.1.1995)

Myös oikeaa tapaa toimia sukupuolten tasa-arvon puolesta määriteltiin feminismiä vasten.
Tässä yhteydessä peliin astuivat arviot ja normatiiviset määritelmät siitä, millaisia erityisesti
naisten tasa-arvon edistäjinä tulisi olla. Tässä yhteydessä feminismi ei tarjonnut naispoliiti-
koille positiivista toimijuuden mallia, vaan feminismin kautta määriteltiin kaikkea sitä, mitä
oikeanlaisen tasa-arvon edistäjän ei tulisi olla. Yksikään kansanedustaja ei määritellyt
itseään feministiksi, ja myös ne naispoliitikot, jotka kannattivat kiintiöitä, irrottautuivat
feministin kategoriasta.

Kiintiöiden puolesta äänestäneen Anneli Tainan (kok.) puheenvuorossa feminismi edusti
sukupuolten vastakkainasettelua:

"Kaiken kaikkiaan tasa-arvossa ei ole kyse mistään yltiöfeministisestä naisen korostami-
sesta yli miehen. Kyse on mahdollisuuksien tasa-arvosta ja mahdollisuudesta tehdä valin-
toja. Miesten ja naisten yhteisiä päämääriä elämänlaadun parantamiseksi on edistettävä
tasa-arvoisella osallistumisella, ei vastakkainasettelulla."
(Anneli Taina, lähetekeskustelu, 1.6.1994)

Suomalaista feminismiä koskevaa puhetapaa on mielenkiintoista verrata Ranskan parla-
menttikeskusteluun, jossa feminismi toimijuutena oli mahdollista legitimoida sijoittamalla
se osaksi aktiivisen poliittisen kansalaisuuden mallia ja historiallista taistelua demokratian
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puolesta. Suomalaisessa kontekstissa tällainen feminismin legitimointi ei ollut mahdollista,
vaan feminismi määrittyi korrektin poliittisen toimijuuden antiteesinä ja lähes järjestelmän
vastaisuutena. Paradoksaalisestikin feminismistä tuli suomalaiskeskustelussa konsensuksen
rakentamisen väline – kaikki kansanedustajat kun sijoittuivat rintamalinjan samalle puolelle
feminismiä vastaan –, eikä se avannut näin mahdollisuutta erojen tekemiseen tai sukupuol-
ten tasa-arvon politisoimiseen.

5.3.2 Sukupuolieron rakentamisen kontekstit

"Aikoinaan oli sellainen kausi, jolloin naiset saivat innostuksen pukeutua miehisiksi, ettei
enää huomannut, oliko kadulla kävelevä henkilö mies vai nainen. Onneksi siitä on luovuttu
ja naiset ovat alkaneet taas pukeutua niin kuin naiset, niin kuin naisten kuuluukin. Tämä
oli vain hetken häivähdystä katukuvassa ja kauheata aikaa, kun huomasi, että maassa ei
ole enää muita kuin miehiä sarkahousut jalassa ja pomppa päällä ja hiukset ajettuina
lyhyiksi. En tiedä, onko tällaisilla roolijaoilla mitään tasa-arvon kanssa tekemistä. Ne ovat
sellaisia hetkellisiä muotivirtauksia, ed. Myller."
(Sulo Aittoniemi, lähetekeskustelu, 1.6.1994)

Kansanedustaja Sulo Aittoniemi (SMP) tarkasteli yllä olevassa puheenvuorossaan suku-
puolieron tekemistä hyvin konkreettisesta näkökulmasta: ulkonäon ja pukeutumisen kautta.
Samalla hän ilmaisi selkeän mielipiteensä sukupuolten välisistä eroista korostaen, että pahin
mahdollinen tilanne olisi ollut naisten muuttuminen miesten kaltaisiksi. Tämän sukupuo-
lieron tärkeyttä korostavan puheen rinnalla hän kuitenkin korosti toisissa yhteyksissä, että
suomalaisessa yhteiskunnassa ei naista enää syrjitty hänen naiseutensa tähden. Sukupuoli
oli näin Aittoniemelle positiivisesti erotteleva tekijä, mutta ei arvottamisen ja hierarkisoin-
nin perusta. Olennaisinta politiikassa oli yksilön pätevyys, joka ei liittynyt millään tavoin
hänen sukupuoleensa.

Nostin esiin Aittoniemen puheenvuoron kuvaamaan sitä, miten sukupuolieron ja sukupuo-
lineutraaliuden korostaminen kietoutuivat toisiinsa suomalaisessa eduskuntakeskustelussa.
Suurimmalla osalla kansanedustajista löytyykin aineksia sekä sukupuolieroa konstituoivasta
puheesta että sukupuolieron muuttuvuutta tai merkityksettömyyttä korostavasta näkökul-
masta. Sukupuolierolle annettiin myös erilaisia merkityksiä sukupuolten komplementaari-
suudesta naisiin syrjinnän kohteina. Eduskuntakeskustelun analyysissa onkin tärkeää kiin-
nittää huomiota juuri sukupuolieron määrittelemisen konteksteihin: minkälaisissa konteks-
teissa sukupuolieroa rakennettiin, milloin sukupuolieron korostaminen herätti ristiriitoja
ja milloin se nähtiin positiivisena? Entä milloin sukupuolierolla viitattiin naiserityisyyteen
ja milloin myös miehet nähtiin erityisinä? Tarkastelen seuraavassa, miten eri tavoin suku-
puolta ja sukupuolieroa määriteltiin eduskuntakeskustelussa ja miten näitä määrittelyjä
käytettiin sekä kiintiöitä puolustavassa että kritisoivassa argumentaatiossa.
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Naiset suomalaisen yhteiskunnan voimavarana

Yhteisymmärryksen rakentamisen tapoja tarkastelevassa luvussa nostin esiin sen, miten
sukupuolten tasa-arvo liitettiin osaksi yhteiskunnan kokonaisedun ajamista. Tätä puhetta
kannatteli olennaisella tavalla sukupuolieron ja naisten erityisyyden määrittely suomalaisen
yhteiskunnan erityisena resurssina. Sukupuolten tasa-arvo merkitsi tällaisesta näkökulmasta
naisten voimavarojen tehokasta hyödyntämistä kaikkien hyväksi.

On huomattava, että tällainen näkökulma korosti naisten erityisyyttä poliittisina toimijoina:
heidän osallistumisensa politiikkaan toi mukanaan jotain uutta ja erilaista. Tämä erilaisuus
paransi päätöksenteon laatua tai ainakin edisti moninaisuutta poliittisessa päätöksenteossa.
Sukupuolten välillä nähtiin eroja erityisesti asiantuntemuksen alueella, mutta puhujat viitta-
sivat myös naisten erilaisiin kokemuksiin ja elämänpiiriin. Olennaista oli se, että erilaisella
tietopohjalla ja erilaisilla kokemuksilla nähtiin olevan seurauksia sekä päätöksenteon sisäl-
töihin että toimintatapoihin.

Naisten tai ylipäätänsä kummankin sukupuolen erityistä asiantuntemusta ja kokemuksia
korostava argumentointi oli laajasti käytössä eduskuntakeskustelussa. Sitä käyttivät kansan-
edustajat yli puolue- ja sukupuolirajojen. Elisabeth Rehniä tasa-arvoministerinä seurannut
Jan-Erik Enestam (RKP)154 perusteli kiintiöitä yhteiskunnan käyttöön saatavalla monipuoli-
semmalla asiantuntemuksella:

"Kiintiöillä voitaisiin tasoittaa sukupuolijakaumaa. Naisia saataisiin aloille, joilla heitä
on vähän, ja vastaavasti miehiä aloille, joilla heitä ei juuri ole. Näin saataisiin kummankin
sukupuolen asiantuntemus ja voimavarat yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaiseen
käyttöön. Toimielinten asiantuntemus myös monipuolistuisi."
(Jan-Erik Enestam, ensimmäinen käsittely, 19.1.1995)

Enestamin puheenvuorossa itse sukupuolieron sisällön määrittely jätettiin avoimeksi, mikä
oli yleensäkin tyypillistä puhuttaessa naisten tuomasta panoksesta päätöksentekoon. Sellai-
siakin puheenvuoroja kuitenkin löytyi, joissa naisnäkökulma ja mm. päätöksenteon inhi-
millisyys liitettiin yhteen. Heli Astala (vas.) puhui naisnäkökulmasta seuraavalla tavalla:

"Ed. Lindroosin ja ministeri Enestamin mielestä ns. luonnollinen tie ei riitä. Ei myöskään
minun mielestäni. Eräiden naisten mielestä ns. luonnollisen kehityksen tie riittäisi. Minun
mielestäni ei riittäisi, koska suomalainen yhteiskuntamme selviytyäkseen ongelmistaan
tarvitsee välttämättä naisnäkökulmaisen, inhimillisen ja arkiläheisen asiantuntemuksen
käyttöönsä. Siksi ei ole mitään syytä hidastella. Yhteiskunta tarvitsee laaja-alaisen naisten
vaikuttamisen. Toivottavasti sitten työelämän uudistuksissa päästään lähitulevaisuudessa
entistä pidempiin askeleihin."
(Heli Astala, ensimmäinen käsittely, 19.1.1995)

                                                     
154  Jan-Erik Enestam aloitti tasa-arvoasioista vastaavana ministerinä Esko Ahon hallituksessa
2.1.1995.
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Puhe naisten inhimillisyydestä ja arjen asiantuntemuksesta asetti myös rajoja sille, minkä-
laisia naisten tulisi olla poliittisina toimijoina. Tällainen normatiivinen poliittisen naistoi-
mijuuden määrittely oli mahdollista tehdä myös suhteessa miestoimijuuteen. Tämä näkyi
erityisesti sellaisissa sekä kiintiöiden vastustajien että kannattajien puheenvuoroissa, joissa
lähestyttiin komplementaarista sukupuolikäsitystä. Komplementaarisen näkökulman mu-
kaan naiset tasapainottivat ominaisuuksillaan ja näkökulmillaan miehistä poliittista kulttuu-
ria ja miehisiä politiikan tekemisen tapoja. Kyse oli feminiinisten ja maskuliinisten toimin-
tatapojen toisiaan täydentävästä luonteesta.

On huomattava, että puhe sukupuolten toisiaan täydentävistä resursseista poliittisessa pää-
töksenteossa liikkui myös heteroseksuaalisessa matriisissa. Naiset ja miehet tarvitsivat
toisiaan juuri erilaisuutensa pohjalta, ja yhteiskunnan toiminta perustui näiden puoliskojen
yhteispeliin. Kysymys hetero- tai homoseksuaalisuudesta ei ollut eksplisiittisesti läsnä
eduskuntakeskustelussa155, mutta juuri sukupuolten kumppanuuden ja komplementaarisuu-
den korostaminen luonnollisti heteroseksuaalisuuden ja asetti sen myös poliittisen toimi-
juuden malliksi. Samalla naisten ja miesten keskinäiset erot tai se, minkälaisen toimijuuden
tasa-arvoon liitetty kumppanuuden ja heteronormatiivisuuden oletus sulki ulkopuolelleen,
ei noussut keskustelussa esiin.

Kuitenkin myös sukupuolten komplementaarisia tehtäviä korostavilla puhujilla jäi varsinai-
nen eron sisällön määrittely ambivalentiksi, ja erot nähtiin usein muuttuvina. Lisäksi pu-
hujat vaihtelivat eropuheen ja naisten ja miesten yhteistä ihmisyyttä konstituoivan puheta-
van välillä. Kiintiöiden kannattaja, Kokoomuksen kansanedustaja Pirjo-Riitta Antvuori
näki naisen ja miehen olevan perimmäiseltä olemukseltaan samanlaisia ihmisyytensä kaut-
ta, mutta samalla korosti heidän kokemustensa erilaisuutta:

"En tiedä toisiko naisten suurempi edustus ja panos muutosta. Kyse on aina lopultakin
ihmisestä, ihmisen moraalista, omastatunnosta. Onko nainen tässä suhteessa parempi?
Sitä en tiedä. Naisen kokemusmaailma on kuitenkin perimmältään hyvin erilainen kuin
miehen."
(Pirjo-Riitta Antvuori, toinen käsittely, 20.1.1995)

Eron sisällön avoimeksi jättäminen lisäsi puhujan liikkumatilaa: tällaisessa puhetavassa ei
tarvinnut kiinnittyä käsityksen naisten ja miesten välisistä luonnollisista tai muuttumatto-
mista eroista, vaan ne nähtiin sosiaalisesti rakentuneina. Kiintiöiden kannattajille sukupuo-
lieron liukuvuuden korostaminen antoi tilaa myös muutoksen käsittelylle ja legitimoinnille.
Kiintiöiden kautta naisia tulisi enenevässä määrin miehisiksi määritellyille aloille, ja näin
naisten ja miesten toiminta-alueet sekoittuisivat.

Sukupuolieron määrittely yhteiskunnallisena voimavarana merkitsi sukupuolieron hahmot-
tamista kaiken kaikkiaan hyvin harmonisen yhteiskuntanäkemyksen kontekstissa. Suku-

                                                     
155  Homoseksuaalisuuden nostaa keskustelussa eksplisiittisesti esiin yksi kansanedustaja, vihrei-
den Pekka Räty, ja hänkin vain sivulauseessa: "Käydyissä keskusteluissa hyvin usein käy ilmi se,
että ruvetaan tasapäistämään, ja se on aivan toinen asia kuin tasa-arvo. Mies on aina mies ja nainen
aina nainen, vaikka annetaan tilaa homoille ja lesboille myös." (Lähetekeskustelu, 1.6.1994).



Pätevää tasa-arvoa   201

puolten erilaisuus ilmeni moninaisissa asiantuntemuksen lajeissa ja kokemuksissa, jotka
eivät kuitenkaan asettaneet naisia ja miehiä vastakkain. Naisten erityisyys ja erityiset toi-
mintatavat eivät näin olleet uhka miehille, vaan kyse oli moninaisuudesta, joka muodosti
eheän kokonaisuuden. Erot siis edistivät yhteiskunnan koheesiota ja toimintakykyä ja toi-
mivat molempien sukupuolten parhaaksi.

Turvaa ja toimintaa naiseuden pohjalta

Sukupuolieroa rakennettiin eduskuntakeskustelussa kuitenkin myös tavoilla, joita kaikkia
ei voida niputtaa osaksi yhteiskunnan hyöty -puhetta. Muutamat naiskansanedustajat, lä-
hinnä vasemmistopuolueiden ja vihreiden edustajat, eivät tarkastelleet sukupuolieroa niin-
kään yhteiskunnan kuin naisten erilaisten tarpeiden ja etujen sekä naisten syrjinnän näkö-
kulmasta. Tähän näkökulmaan liittyi myös puhe naisten alliansseista ja (kollektiivisesta)
toiminnasta, jolla tuettiin toisia naisia ja ajettiin naisille merkityksellisiä kysymyksiä poliit-
tisessa päätöksenteossa. Näin suomalaisessa kiintiökeskustelussa kulkivat rinnakkain nais-
tutkimuksessa esiintuodut sekä sukupuolten erilaisia kokemuksia ja resursseja että naisten
ja miesten erilaisia intressejä korostavat strategiat naisten poliittisen edustuksen legitimoi-
miseksi (ks. esim. Hernes, 1987, 22–24; Phillips, 1995, 62–63; Sawer, 2000, 361–363).

Puhe naisten ja miesten erilaisista tarpeista ja intresseistä piti sekin sisällään ajatuksen
naisten erilaisuudesta poliittisina toimijoina ja naisten vaikutuksesta politiikan sisältöihin.
Kyse ei ollut kuitenkaan vain naisten panostamisesta yhteisen hyvän rakentamiseen, vaan
politiikan tekemisestä oikeudenmukaisemmaksi ja eri näkökulmat huomioonottavaksi.
Ilman naisia poliittinen päätöksenteko toimi vain miesten intressien edistäjänä, kuten
SDP:n Arja Ojala totesi puheenvuorossaan:

"Naisten vähäinen osuus komiteoissa ja vastaavissa valmisteluelimissä on heijastunut
myös niiden ehdotusten sisältöön. Naisten ja miesten erilainen elämäntilanne, tarpeet ja
edut jäävät huomioon ottamatta riittävästi, ja yhteiskunnalliset uudistukset valmistellaan
tosiasiassa miesten lähtökohdista."
(Arja Ojala, lähetekeskustelu, 1.6.1994)

Sukupuoliero voitiin liittää myös naisten ja miesten erilaisiin toimintakulttuureihin, ja tästä
näkökulmasta politiikan miesvaltaisuudesta kärsivät erityisesti vähemmistöön jääneet nais-
poliitikot. Omasta sukupuolesta nähtiin olevan näin turvaa poliittisessa päätöksenteossa.
Kiintiöiden puolustamista "ainokais"-näkökulmasta käytti mm. vihreiden Satu Hassi, joka
alla olevassa puheenvuorossaan korosti kiintiöiden lisäävän naisten halukkuutta hakeutua
kunnallisiin lautakuntiin:
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"Kiinnittäisin huomiota siihen, että jos laki edellyttää sitä, että kumpaakaan sukupuolta
ei saa olla vähempää kuin 40 prosenttia, naiset, joita pyydetään vaikkapa tekniseen lauta-
kuntaan, tietävät, että heitä ei pyydetä siihen ainoaksi tai melkein ainoaksi naiseksi. He
tietävät, että he kuuluvat joka tapauksessa ryhmään, joka on melkein puolet tämän elimen
jäsenistä. Silloin päätöksenteko siitä, haluaako tulla siihen mukaan, tapahtuu aivan toi-
selta pohjalta kuin se nyt tapahtuu."
(Satu Hassi, ensimmäinen käsittely, 19.1.1994)

Myös Vasemmistoliiton Outi Ojala käytti ainokais-argumenttia puolustaessaan kiintiöitä.156

Tämän lisäksi hän asetti kyseenalaiseksi vallankäytön sukupuolineutraaliuden ja korosti
naisten poliittisen toimijuuden ja poliittisen intressien yhteyttä suomalaisessa kontekstissa
radikaalilla tavalla: Ojalan mukaan erityisesti taloudellisen laman aikana naiset voivat
joutua syrjityiksi, jos heitä ei olisi poliittisessa päätöksenteossa mukana. Samalla muutami-
en ranskalaiskollegoidensa tapaan Ojala yhdisti kiintiösäännökset laajempaan sukupuolen
mukaisen eriarvoisuuden vastustamiseen yhteiskunnassa.

Näin Ojala yhdisti miesenemmistöisen politiikan ja naisten syrjinnän toisiinsa ja määritteli
naiset kollektiivisena poliittisena subjektina, joka pystyi vastustamaan naisiin kohdistuvaa
syrjintää ja edistämään naisten etuja. Kuten puheenvuoron loppu osoittaa, naisten kollektii-
vinen toimijuus ei kuitenkaan merkinnyt Ojalalle itsestään selvää sisaruutta, vaan se syntyi
naisia yhdistävien kysymysten ja poliittisen toiminnan kautta:

"He [naisekonomistit ja naisjuristit, ER] perustelevat tätä mm. sillä, että nimenomaan on
hyvin tärkeää se, minkä täällä olemme monesti todenneet, että päätöksentekokulttuuriin
ja yleensä vallankäyttöön täytyy tuoda naisnäkökulma selvästi esiin ja ettei nykyinenkään
vallankäyttö ole suinkaan sukupuolineutraalia vaan korostetusti maskuliinista. Tästä on
saatu selvityksiä useistakin eri tutkimuksista. Nyt juuri on pelättävissä se, että jos asialle
ei tehdä mitään, niin nämä taloudelliset vaikeudet ja tämä heikko taloudellinen tilanne
saattavat helposti johtaa siihen, että erityisesti naiset joutuvat syrjityiksi, jos eivät ole itse
parhaillaan vallan kahvassa. On mielenkiintoista myös havaita se, että me naiset emme
kuitenkaan ole mikään monoliittinen yhteisö, joka olisi aina samaa mieltä. Päinvastoin me
uskallamme aika selvästi tuoda esiin sen, että me joistakin asioista olemme hyvinkin paljon
eri mieltä, mutta sitten meillä on kuitenkin tiettyjä yhteisiä asioita, joissa me voimme ylit-
tää poliittiset rajat ja ajaa yhteisiä tavoitteita."
(Outi Ojala, lähetekeskustelu, 1.6.1994)

Naiserityiseen toimintaan viittasi myös puhe naispoliitikoista ja erityisesti eduskunnan
naisverkostosta kollektiivisena toimijana. Kiintiöiden kannattajille naiskansanedustajien
verkosto oli esimerkki naisten yhteistyön voimasta ja kyvystä viedä tärkeitä lakiuudistuksia
eteenpäin. Keskustelun aikana rakennettiin myös sisaruutta naisministerien kanssa, varsin-
kin niiden, jotka olivat vieneet kiintiöitä eteenpäin hallituksessa, mutta hävinneet äänestyk-
sessä. Naispoliitikkojen yhteisen toimijuuden nähtiin toisinaan ylittävän perinteiset puolue-
rajat, kun kyse oli naisille tärkeistä kysymyksistä.
                                                     
156  Outi Ojala viittasi ainokaispuheellaan sekä naisiin että miehiin. Hänen mukaansa myös miehet
saivat turvaa muista miessukupuolen edustajista.
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Silmiinpistävää tässä yhteydessä oli kuitenkin muiden naisten kuin naispoliitikkojen toi-
mijuuden puuttuminen: viittaukset kansalaisiin tai "tavallisiin" naisiin olivat vähäisiä,
vaikkakin muutama naiskansanedustaja puhui mm. naisjuristien ja -ekonomistien vetoo-
muksista kiintiöiden puolesta sekä maaseudun naisten kannatuksesta kiintiöille. Tätä taval-
listen naisten näkökulman puuttumista voi toki selittää kiintiöiden soveltamisella erityisesti
valtionhallinnon asiantuntijaelimiin, mutta toisaalta kiintiöt olisi ollut mahdollista liittää
myös naiskuntalaisten aseman parantamiseen kunnallisessa päätöksenteossa ja samalla
kuntademokratian edistämiseen. Kansalaisnäkökulman puuttuminen näyttäisi yhdistyvän
keskustelussa laajemminkin korostuneeseen pätevyysnäkökulmaan. Sukupuolten tasa-
arvosta ja poliittisesta päätöksenteosta keskusteltiin pikemminkin pätevyyden ja asiantunte-
vien toimijoiden kuin demokratiaan ja kansalaisuuteen liittyvien kysymysten kontekstissa.

Verrattuna puheeseen naisista resursseina sukupuolieron määritteleminen naisten ja miesten
erilaisten etujen tai naisiin kohdistuvan syrjinnän kontekstissa avasi kuitenkin tilaa suku-
puolten välisten suhteiden tarkastelulle myös ristiriitojen näkökulmasta. Poliittisen päätök-
senteon sukupuolineutraalius kyseenalaistui, ja myös miehet konstituoitiin erityisinä poliit-
tisina toimijoina. Samalla käsitystä yhteisen hyvän edistämisestä purettiin auki: yhteiskun-
nan etu merkitsikin käytännössä yhden ryhmän tai sukupuolen intressien ajamista, ja suku-
puolineutraalin politiikan oletus piti todellisuudessa yllä miehiä hyödyttävää sukupuoli-
hierarkiaa.

Tässä kontekstissa nousi esiin myös kysymys sukupuolittuneesta kollektiivisesta toimijuu-
desta ja toimijuuden syntymisestä. Naisten yhteistä toimintaa tarvittiin naisille tärkeiden
kysymysten ajajana, mutta myös naisiin kohdistuvan syrjinnän estäjänä. Näin naisten po-
liittisen toimijuuden perustana olivat naisten yhteiset intressit, ml. naisten yhteiset koke-
mukset syrjinnästä sukupuolen perusteella.

Vaikka esimerkkejä kansallisen yhtenäisyyden retoriikasta löytyy eduskuntakeskustelussa
runsaasti, määriteltiin sukupuolieroa kiintiökeskustelussa näin myös tavalla, jossa suku-
puolten välisten suhteiden harmonia kyseenalaistui, ja naisten ja miesten intressit asetettiin
vastakkain. Samalla puhujat kyseenalaistivat miesten intressien ja yleisen edun välisen
kytköksen, jolloin myös miehet poliittisina toimijoina tulivat eri tavalla näkyviin kuin
komplementaarista sukupuolieroa tuottavassa puhetavassa. Tällainen näkökulma sukupuo-
lieroon tuotti miehet kollektiivisena poliittisena toimijana: miehet tarvitsivat oman suku-
puolensa tukea politiikassa, mutta olivat myös ryhmä, jonka toiminta voi olla naisia syrji-
vää.
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5.3.3 Kaksi näkökulmaa sukupuolten Suomeen

Eduskuntakeskustelun halkeamia koskevassa luvussa tarkastelin kiintiöiden kannattajien
ja vastustajien erilaisia tulkintoja suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen toimintamekanis-
meista. Nämä yksilöiden tasa-arvoisen Suomen ja puutteellisen tasa-arvon Suomen tulkin-
takehykset sekä erilaiset tasa-arvon edistämisen keinoja koskevat diskurssit tuottivat erilai-
sia versioita mm. yhteiskunnan ja yksilön sekä lain ja kasvatuksen välisistä suhteista.

Kyseiset tulkintakehykset avasivat toisistaan poikkeavia näkökulmia myös sukupuolen
merkitykseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Alla lähemmin tarkastelemassani "pärjäävän
naisen" näkökulmassa kietoutuivat yhteen yksilötason ja toisaalta naisten roolin korostami-
nen tasa-arvon edistämisessä. "Syrjittyjen naisten ja hyvien veljien Suomessa" naiset esiin-
tyivät puolestaan erityisesti syrjinnän kohteina, mutta esiin astui myös miestoimija, jolla
oli aktiivinen rooli naisten syrjinnän ylläpitämisessä.

Pärjäävät naiset yksilöiden tasa-arvoisessa Suomessa

Yksilöiden tasa-arvoinen Suomi oli tasa-arvoisten mahdollisuuksien ja meritokratian mal-
limaa: sitä ohjasivat juohevasti toimivat pelisäännöt, joiden perusteella kaikki saivat ansi-
onsa mukaan. Tämä merkitsi myös sukupuolen häviämistä merkittävänä kriteerinä poliit-
tista päätöksentekoa koskevissa rekrytoinneissa. Tällaisessa maassa pätevillä, politiikkaan
pyrkivillä naisilla ei ollut mitään pelättävää, koska heitä arvioitiin samoin kriteerein kuin
miehiäkin.

Näkemys Suomesta toimivana meritokratiana rakensi samalla suomalaisten yhteisöä, jota
määritteli keskeisimmin sukupuolineutraalius ja kansalaisten yhteinen ihmisyys. Erityisesti
Kokoomuksen nuoret naiskansanedustajat vetosivat yhteiseen ihmisyyteen vastustaessaan
kiintiöitä. Heille politiikassa toimivat miehet ja naiset olivat ensisijassa ihmisiä eivätkä
sukupuolensa edustajina.

Sukupuolineutraalin ja sukupuolispesifin argumentaation yhteenkietoutumisesta myös
kiintiöiden vastustajien puheessa kertoo kuitenkin se, että suomalaisen politiikan sukupuo-
lineutraaliuden korostamisen rinnalla kiintiöiden arvostelijat kiinnittivät erityistä huomiota
naisten poliittiseen toimijuuteen. Keskeinen ongelma ei ollut sukupuolten eriarvoisuus
poliittisessa päätöksenteossa, vaan kysymys naisten pätevyydestä ja sen mahdollisesta
puuttumisesta. Ongelmallista oli näin naisten poliittinen toimijuus, samalla kun miehet
toimijoina jäivät näkymättömiin.

Naisten puuttuva pätevyys liitettiin erityisesti sukupuolen mukaan jakautuneisiin koulu-
tusaloihin ja työmarkkinoihin: päteviä naisia oli vaikea löytää valmisteleviin elimiin aloilla,
joilla oli vähän naisasiantuntijoita. Kiintiöistä ja epäpätevistä naisista päätöksenteossa
kasvoi samalla koko järjestelmää ravisteleva ongelma. Yhdessä ne veisivät vaikeuksiin
poliittisessa rekrytoinnissa ja samalla poliittisen päätöksenteon laadun heikkenemiseen, kun
naiset kiintiöiden kautta toimisivat joillakin päätöksenteon alueilla ilman tarvittavaa päte-
vyyttä ja usein vielä vastentahtoisesti.
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Martti Tiuri (kok.) kuvaili kiintiöiden aiheuttamaa ongelmaa seuraavasti:

"Pitäisi jollakin tavalla saada naiset innostumaan enemmän tekniikasta. En usko, että sitä
lailla saadaan aikaan. Ehkä on monia komiteoitakin, joissa on sama tilanne, ettei kerta
kaikkiaan ole päteviä naisia tietyllä alueella riittävästi käytettävissä. Aika voi tätä korjata,
mutta ei sitä lailla saada aikaan, niin että minusta kiintiöt eivät voi olla järkeviä."
(Martti Tiuri, toinen käsittely, 20.1.1995)

Tiurin kaltaiset hyvin eksplisiittiset näkemykset epäpätevistä naisista ongelmana olivat
kuitenkin kiintiökeskustelussa vähemmistössä. Myös suurimmalla osalla kiintiöiden vas-
tustajia lähtökohtana oli suomalaisten naisten korkea koulutustaso: suomalainen nainen oli
koulutettu, ja hänellä oli työelämän tuomaa kokemusta. Vastustajien argumentaatiossa
keskeistä oli kuitenkin se, että pätevyys kietoutui tiukasti yhteen yksilöpainotteiseen pär-
jäämiseen ja kilpailuun poliittista päätöksentekoa koskevissa valinnoissa. Pätevä nainen ei
tarvinnut kiintiöitä turvakseen, vaan hän tuli valituksi jo nykyisessä tilanteessa asiantunte-
muksensa ja kykyjensä perusteella.

Tämä pätevän ja samalla pärjäävän naisen konstruktio määritteli sukupuolten tasa-arvon
– tai pikemminkin sen puuttumisen – naisia yksilötasolla koskevaksi ongelmaksi. Naisten
aliedustus päätöksenteossa johtui naispuolisista yksilöistä, jotka eivät syystä tai toisesta
halunneet mukaan politiikkaan tai jaksaneet yrittää eteenpäin. Rakenteelliset ongelmat tai
syrjivät käytännöt eivät estäneet suomalaista naista pääsemästä mukaan poliittiseen päätök-
sentekoon, vaan kyse oli naisen omasta tahdosta ja luottamuksesta omiin kykyihinsä. Sa-
malla vastuu naisten määrän lisäämisestä politiikassa siirtyi naisille itselleen: heidän tuli
rohkaistua ja itse aktiivisesti pyrkiä päätöksentekijöiden joukkoon.

Kokoomuksen Minna Karhusen puheenvuorossa naisista itsestään muodostui keskeinen
ongelma sukupuolten tasa-arvon edistämisessä. Karhusen mielestä ongelmallisia olivat
erityisesti naiset, jotka eivät uskoneet naisten kykyihin ja sellaiset "hankalat akat", joilla ei
ollut huumorintajua:

"Naiset, jotka eivät usko naisen kykyihin, ovat varmasti yksi ongelma. Naiset, jotka eivät
usko, että nainen voi ilman kiintiöitä tulla valituksi johonkin tehtävään, ovat yksi ongelma.
Toinen ääriryhmä ovat nämä – toivottavasti en loukkaa kovinkaan pahasti ketään – joita
eduskunnan miesten saunassakin kutsutaan ns. hankaliksi akoiksi. Ehkä itsekin olen han-
kala akka jollakin tavalla. Valitettavaa on tietysti, että on hyvin paljon naisia, joilla esi-
merkiksi huumorintaju ei riitä itseen tai omaan sukupuoleen kohdistuviin vitseihin. Omana
tapanani ainakin on antaa samalla mitalla takaisin miehille (Ed. Aittoniemi: Ja korot
kanssa!) – ja korot kanssa."
(Minna Karhunen, toinen käsittely, 20.1.1995)

Tässä politiikan pärjäävässä naisessa hahmottuvat tutut piirteet, joissa löytyy yhtymäkohtia
suomalaisen "vahvan naisen" kuvastoon (ks. esim. Markkola, 2002): olennaista oli naisen
pärjääminen miehen rinnalla ilman erillissäännöksiä tai etuoikeuksia. Samalla tasa-arvon
puute tuotettiin naisille erityisenä psykologisena ongelmana, johon tarjottiin avuksi kan-
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nustusta ja kasvatusta. Tasa-arvon edistämisen välineet liittyivätkin keskeisesti naisten
asenteiden muuttamiseen – heidän rohkaisuunsa ja itsetunnon vahvistamiseen.

Yksilöiden tasa-arvoisen Suomen toimija muistuttaa monin tavoin liberalismin ja myös
tasa-arvoisia mahdollisuuksia edistävän tasa-arvopolitiikan yksilöä, jonka käyttäytymistä
selitetään ensisijaisesti vapailla valinnoilla. Merkittävää oli lisäksi se, että tässä kontekstissa
vapaita valintoja tekevä yksilö määrittyi naiseksi, ja kysymystä miesten valinnoista tai
ylipäätänsä käyttäymisen perusteista ei esitetty. Tällainen näkökulma toimijuuteen ja tasa-
arvon ongelmaan siirsi myös itse kysymystä politiikan tasa-arvosta julkisesta yksityiseen.
Paradoksaalisella tavalla naisten asema poliittisessa – siis julkisessa – päätöksenteossa
määriteltiin ongelmaksi, jonka voi ratkaista vain jokainen nainen omilla valinnoillaan.

Rohkealle ja pärjäävälle naiselle kiintiöt merkitsivät naisten taitojen ja asiantuntemuksen
aliarvioimista. Keskeistä kiintiöissä olikin niiden häpeällisyys naisille. Kokoomuksen Kirsi
Piha totesi puheenvuorossaan:

"Kiintiöt aikaansaisivat mielestäni naisten aliarvostamista ja ovat sellaisinaan suorastaan
alentavia, joten kiintiöille sanon: ei kiitos. Sen sijaan hallituksen esityksen mukaisen tasa-
arvolain, kasvatuksen, asennekasvatuksen ja naisten ylpeän osaamisen mukanaan tuomalle
tasa-arvolle sanon: kyllä kiitos."
(Kirsi Piha, lähetekeskustelu, 1.6.1994)

Merkittävää oli lisäksi se, että pärjäävä nainen tuotettiin kiintiökeskustelussa myös eron
tekemisen kautta. Pärjäävän naisen rinnalle tuotettiin negatiivisesti määritelty vastinpari.
Tämä "kiintiönainen" ei pärjännyt omilla ansioillaan, vaan hänet valittiin poliittisen päätök-
sentekoon vain sukupuolensa perusteella.  Kun kiintiöitä vaativat naiset samaistettiin vielä
huumorintajuttomiksi ja "hankalaksi akoiksi", oli negatiivinen kuvasto täydellinen. Kiintiö-
nainen näyttikin rikkovan perimmäisiä, lähes pyhiä suomalaisen yhteiskunnan pelisääntöjä
ja yhteiselämän muotoja.

Kysymykset naisten epävarmuudesta ja itsetunnon puutteesta saivat näin rinnalleen häpeän
ja naisten moraalin kyseenalaisuuden. "Kiintiönaisessa" kiintiöiden häpeällisyys tasa-arvon
edistämisen välineenä siirtyi myös naisten itsensä ominaisuudeksi:

"Sanoisin kiintiöistä sen verran, että itse olen hämmästynyt, että kiintiöistä niin paljon
puhutaan, koska minä näen asian niin, että ne voivat toimia nimenomaan naisia vastaan.
Jos ajatellaan, että kiintiöistä pidetään kiinni, niin eräillä naisilla on taipumus ja halu
lähteä tuomaan itseänsä esiin muilla tavoin kuin varsinaisilla avuilla. Tai ne voivat olla
avut, vaan eivät kyvyt, millä halutaan saada nämä paikat. Silloin minä katson, että se on
miesten valta-aseman pönkittämistä eli silloin on mies, joka kääntelee sen naisen päätä;
eli sen kaulan pitäisi olla päinvastoin: että nainen, joka kääntää miehen päätä, on kaula."
(Riitta Kauppinen (kesk.) lähetekeskustelu, 1.6.1994)

On huomattava, että kiintiönaisen häpeässä oli selkeä sosiaalinen ja julkinen ulottuvuus:
kyse ei ollut vain naisen itsensä tuntemasta häpeästä, vaan kiintiönaisena oleminen vei
vaikeuksiin toimia politiikassa. Tällaista poliittista naistoimijaa eivät arvostaneet myöskään
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hänen kollegansa, ja näin kiintiönaiset heikensivät kaikkien politiikassa toimivien naisten
asemaa. Kiintiönaisen epäilyttävän toiminnan vuoksi koko naissukupuoli joutui häpeään.

Pärjäävän ja kiintiönaisen vastakohtaisuus tuotti myös normatiivista käsitystä siitä, miten
tasa-arvoa tulisi edistää ja miten erityisesti naisten tulisi parantaa asemaansa politiikassa.
Vääränlainen naisaktivisti turvautui häpeällisiin kiintiöihin oman asiansa edistämiseksi,
vaikka pärjäävällä naisella olisi kaikki mahdollisuudet edistää tasa-arvoa myös kunniallisin
menetelmin. Sulo Aittoniemen (SMP) puheenvuorossa kiintiöistä muodostui symboli epä-
demokraattisille menetelmille:

"Kysymys on teidän, naissukupuolen, omasta itsetunnosta ja sen puutteesta. Sen osoittaa
jo se, että teitä on tässä yhteiskunnassa enemmän. Teitä on äänestäjinä enemmän kuin
miehiä. Siitä huolimatta teidän täytyy turvautua lainsäädäntövallan apuun kiintiöiden
muodossa, jotta te saisitte tasa-arvonne. Eihän teidän naisten tarvitse kuin sukupuolena
korostaa omaa itsetuntoanne ja ottaa yhteiskunnassa demokraattisesti se, mikä teille kuu-
luu ja mihin teillä on mahdollisuuksia. Minä pitäisin aika alentavana, jos minä olisin
nainen, että edustaisin sellaista sukupuolta, jonka täytyy lakiin ja kiintiöihin vedota, vaikka
te voitte ottaa vallan aivan parlamentaarisesti, jos teillä vain riittää itsetuntoa."
(Sulo Aittoniemi, toinen käsittely, 20.1.1995)

Missä sitten ovat miehet tässä ihmisyyttä mutta toisaalta naisten muuttumista korostavassa
tulkintakehyksessä? Ihmisyyden näkökulma näyttää tässäkin kontekstissa tekevän miehet
näkymättömiksi, mutta tuovan naiset esiin erillisenä sukupuolena ja poikkeuksena normis-
ta.157 Keskustelua käytiin pätevyydestä ja kiintiöistä naisia kohtaavana kysymyksenä, ei
esim. koskien sellaisia miehiä, jotka valittiin sosiaalialan komiteoihin ja työryhmiin kiinti-
öiden perusteella. Keskiössä oli näin naisten vertaaminen miehiin ja miesten jo aiemmin
hankkimaan pätevyyteen. Miehet olivat hiljaisesti läsnä pärjäämisen ja pätevyyden mittari-
na.

Kuitenkin myös kiintiöiden vastustajilla miehet nousivat näkyviin kahdessa eri positiossa:
joko kiintiöiden tai muuten liian radikaalin tasa-arvon edistämisen uhreina tai toisaalta
(nuorina) miehinä, jotka uuden sukupolven edustajina veivät tasa-arvoa eteenpäin hyvällä
itsetunnolla ja naista arvostavilla asenteilla.

                                                     
157  On huomattava, että erityisesti miessukupuoleen liittyviä aiheita käsiteltiin ylipäätään vähän
kiintiökeskustelussa. Poikkeuksen tähän teki Tasa-arvoasiain neuvottelukunnankin puheenjohtajana
toiminut Keskustan Tuula Kuittinen, joka nosti keskusteluun mukaan paitsi miesten kokeman syr-
jinnän, myös maskuliinisuuden purkamisen. Hän mainitsi myös kriittisen miestutkimuksen sekä
TANE:n miesjaoston toiminnan esimerkkeinä uusista miestoimijuuden muodoista.
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Kirsi Piha (kok.) oli huolissaan kiintiöitä vastustavien miespoliitikkojen lynkkauksesta:

"Miespuolisille politiikoillehan kiintiöesitys on varsinainen dilemma, mikä myös näkyy
tämänpäiväisessä naisvaltaisessa keskustelussa. Ollako vai eikö olla kiintiöiden kannalla?
Jos vastustat kiintiöitä, voidaan sinut leimata naisten asemaa ymmärtämättömäksi sovinis-
tiksi. Helposti siis taivut kiintiöihin pelätessäsi lynkkausta."
(Kirsi Piha, lähetekeskustelu 1.6.1994)

Näin suomalaisestakin keskustelusta löytyy miesuhrin positio, joka on syntynyt kiintiöiden
kautta. Ranskassa kärsivä mies oli kiintiöiden kautta syrjäytetty ansioitunut miespoliitikko,
Suomessa tällainen miestoimija syntyi jo ennen kiintiöiden hyväksymistä ja toimeenpanoa:
itse keskustelu kiintiöistä asetti miehen uhrin asemaan.

Nuoret miehet esiintyivät puolestaan esimerkkinä asenteiden muuttumisesta ja tasa-arvon
etenemisestä miesten keskuudessa. Vanhojen miesten ei oletettukaan voivan muuttua, vaan
muutoksen koettiin lähtevän nuorista sukupolvista asenteiden kehittymisen myötä. Muutos
nähtiin kuitenkin luonnollisena ja ajan myötä tapahtuvana, ja kysymys miesten vastuusta
oman toimintansa tai yhteiskunnan muuttamiseksi ei ollut läsnä. Kiintiöiden vastustajat
määrittelivät näin tasa-arvoa ja sukupuolten välisiä suhteita myös hiljaisuuksien kautta.

Syrjityt naiset ja hyvät veljet
puutteellisen tasa-arvon Suomessa

Myös puutteellisen tasa-arvon Suomessa erityisesti naisten toimijuus oli näkyvissä. Tämä-
kin naistoimija oli pätevä – usein miehiä koulutetumpi – ja paikkansa politiikassa ansain-
nut. Kuten Ranskassa, kansanedustajat vetosivat usein kiintiöitä puolustaessaan tilastotie-
toihin ja varsinkin tutkimustulokseen, jonka mukaan alle 50-vuotiaiden suomalaisten kes-
kuudessa naisten koulutustaso oli korkeampi kuin miesten. Tiedoilla osoitettiin, että naisten
asiantuntemus ja pätevyys eivät Suomessa olleet ongelma. Tässä suhteessa myös kiintiöitä
puolustava argumentaatio konstituoi suomalaisen naisen vahvana, omilla ansioillaan eteen-
päin pyrkivänä toimijana. Samalla kuitenkin kiintiöiden kannattajat käänsivät argumentin
kiintiöiden häpeällisyydestä ylösalaisin: vaikka kiintiöitä käytettäisiinkin, valituksi ei tulisi
epäpäteviä naisia, vaan valintojen keskeisenä kriteerinä olisi tässäkin tapauksessa toimijan
pätevyys. Näin itse pätevyyden ja kiintiöiden vastakkaisuutta purettiin auki. Kuten RKP:ta
edustanut tasa-arvoministeri Enestam edellä totesi: " Ei ole alentavaa olla pätevänä asian-
tuntijana tärkeissä yhteiskunnallisissa hankkeissa ja päätöksenteossa."

Olennaisena erona suhteessa pärjäävän naisen konstruktioon oli kiintiöiden kannattajilla
kuitenkin pätevän naisen konstituoiminen myös syrjinnän kohteena. Päteviä naisia yhdisti
näin epäoikeudenmukainen kohtelu. Kokoomuksen Anneli Taina viittasi ristiriitaan naisten
korkean koulutustason ja heidän vähäisten toimikuntapaikkojen välillä:

"Valtion ja kuntien hallinnot ovat olleet miehisen vallan bunkkereita. Vaikka tasa-arvolaki
on edellyttänyt sitä, että viranomaiset edistävät tasa-arvoa, ei käytännössä kuitenkaan
mitään ole tapahtunut esimerkiksi valmistelutyössä. On moneen kertaan täällä todettu se,
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että yhä edelleen valitaan toimikuntia ja työryhmiä, joissa on korkeintaan yksi, se pakolli-
nen, nainen. Usein vedotaan asiantuntemukseen. Naisia ei muka ole voitu valita, kun ei ole
asiantuntijoita. Kuitenkin Suomessa naiset ovat korkeammin kouluttautuneet kuin miehet
ja naisia alkaa olla myös riittävästi sellaisissa asemissa, että valintoja voidaan tehdä."
(Anneli Taina, lähetekeskustelu 1.6.1994)

Tällaisen puhetavan kautta naisia ei nähty vain yksilöinä, vaan heidät määriteltiin ryhmänä,
johon syrjintä kohdistui. Pelkästä naisena olemisesta katsottiin olevan haittaa poliittisissa
rekrytoinneissa, ja näin tarvittiin toimia, jotka vaikuttivat tähän epäkohtaan. Myös kuva
vahvasta suomalaisesta naisesta monimutkaistui, kun pätevän naisen toimijuuteen yhdistet-
tiin myös syrjityksi tuleminen. Vahvan naisen epäoikeudenmukainen kohtelu nousi keskei-
seksi ongelmaksi, ei se, pärjääkö nainen vai ei. Tällainen asetelma myös kyseenalaisti
tavan, jolla positiiviset erityistoimet ja naisen kategoria huono-osaisena ja suojelun tarpees-
sa olevan uhrina liitettiin yhteen.

Merkittävää on kuitenkin se, että naisten syrjintää koskevassa puheessa vastuun, mutta
myös hyödyn ja haitan kysymykset olivat marginaalisessa roolissa. Eduskuntakeskustelun
syrjintää koskevassa puheessa kysymys vastuusta oli pitkälti näkymättömissä, ja huomio
keskittyi naisiin syrjinnän kohteina. Vastuun näkymättömyyttä tuotti mm. yleinen passiivi-
puhe ja eriarvoisuuden syiden paikantaminen yleensä asenteiden tai rakenteiden tasolle.

Puutteellisen tasa-arvon Suomesta löytyy kuitenkin yksi aktiivinen, negatiivisesti määritelty
miestoimija, jonka nähtiin vaikuttavan suoraan naisten syrjinnän jatkumiseen. Kyse oli
kollektiivisesta miestoimijasta, jota kiintiöiden kannattajat kutsuivat mm. hyvä veli
-verkostoiksi tai miesten tai poikien pieniksi piireiksi. Näissä verkostostoissa miehet sopivat
asiat keskenään – ja samalla vaikeuttivat naisten etenemistä ja sukupuolten tasa-arvon
edistämistä politiikassa.

Monen kansanedustajan puheessa hyvä veli -verkostoista muodostui politiikan rakenteelli-
nen tekijä, joka esti oikeudenmukaisuuden toteutumista poliittisessa päätöksenteossa.
SDP:n Tuulikki Hämäläinen kuvasi hyvä veli -verkostojen toimintaa seuraavalla tavalla:

"Naiset ovat päässeet tasa-arvoiseen asemaan siellä, missä kansanvalta toimii, siellä,
missä kansalaiset voivat äänestäen valita ehdokkaansa. Naiset ovat silloin päässeet jo
hyvin tasa-arvoiseen tulokseen miesten kanssa. Naisten tasa-arvon esteinä ovat nimen-
omaan muut valinnat. Ne ovat valinnat työpaikoilla ja ne ovat valinnat silloin, kun valti-
onhallinnon ylin johto, kuntien ylin johto ja yritysten johto nimeää ja valitsee. Nämä mies-
valtaiset kollegiot, miesvaltaiset yhteisöt, esittäessään, valitessaan, nimetessään yhtä ehdo-
kasta valitsevat yleensä ja pääsääntöisesti miehen. Näin syntyy miesvaltaisia komiteoita,
työryhmiä, johtokuntia. Vain poikkeustapauksissa aivan erityisillä ansioilla naiset pystyvät
murtautumaan edelleenkin näiden miesvaltaisten ryhmien ja tämän seulan läpi tullessaan
esimerkiksi valituksi yrityksen johtoon tai valtionhallinnon korkeimmille virkapaikoille."
(Tuula Hämäläinen, toinen käsittely, 20.1.1995)

"Hyvä veli" toimijana erosi merkittävällä tavalla muista eduskuntakeskustelun miestoimi-
joista. Kyseessä ei ollut naisten kumppani tai tasa-arvon edistämisestä hyötyvä mieskansa-
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lainen. "Hyvä veli" oli solidaarinen toiselle miehelle ja toimi selkeästi oman sukupuolensa
etujen ajamiseksi – naisten haitaksi. Tällaisen miestoimijan kautta naisten ja miesten väli-
sestä suhteesta muodostui hierarkinen valtasuhde.

On kuitenkin huomattava, että hyvä veli -järjestelmää ei liitetty vain naisten syrjintään,
vaan se nähtiin osana kysymystä kansanvallan toteutumisesta. Sukupuolten tasa-arvon
nähtiin toteutuneen vaaleilla valituissa elimissä, siellä missä kansalaiset olivat saaneet
vaikuttaa edustajien valintaan. "Hyvät veljet" pystyivät vaikuttamaan vielä yritysmaailmas-
sa ja kabinettipolitiikassa, suljetuissa vallan kamareissa. Hyvä veli -järjestelmästä rakentui-
kin kansanedustajien puheessa laajempi yhteiskunnallinen ongelma ja demokratian toteu-
tumisen vihollinen. Salamyhkäisin ja epädemokraattisin keinoin toimivat "hyvät veljet"
olivat uhka koko poliittiselle järjestelmälle ja yhteiskunnalle, eivät vain naisille.

Mielenkiintoista on lisäksi se, että hyvä veli -puheeseen kietoutui lähes poikkeuksetta
erilaisia strategioita, joilla pyrittiin liudentamaan naisten ja miesten välistä vastakkainaset-
telua. Kansanedustajien oli mahdollista häivyttää konfliktorisia ulottuvuuksia mm. koros-
tamalla naisten osavastuuta tasa-arvon hitaasta etenemisestä tai viittaamalla omaan "kään-
tymysprosessiinsa" kiintiöiden kritisoijasta kiintiöiden kannattajaksi.

Naisten osavastuu -puheessa korostettiin miespäättäjien muodostamien sisäpiirien merki-
tystä, mutta samalla naisten nähtiin olevan osallisia omaan syrjintäänsä. Osa naisista oli
suoraan tukemassa hyvä veli -verkostojen toimintaa, tai naiset vaikuttivat esimerkiksi kas-
vatuksen kautta alistettuun asemaansa.

Riitta Kauppinen (kesk.) tuomitsi hyvä veli -verkostot, mutta samalla korosti naisten roolia
keskeisenä hyvä veli -järjestelmän pönkittäjänä:

"Meillä Suomessa on myös tietysti päätösten valmistelukulttuuri hyvin omituinen. Meillä
on saunaillat ja niihin liittyvät pehmentelyt, jälkilöylyt ja salatut peräkammarit ym. Tämä
on miehillä erittäin tärkeä vaikuttamismenetelmä, jonka kautta naisia alistetaan ja myös
suljetaan itsenäiset naiset päätöksenteon ulkopuolelle valmisteluvaiheessa. Hyvä veli
-järjestelmä pelaa nimenomaan juuri tällä systeemillä, ja osa naisista on lähtenyt tällai-
seen rulettiin mukaan, ja hyvä veli -järjestelmähän säilyy juuri sen takia."
(Riitta Kauppinen, lähetekeskustelu, 1.6.1994)

Naisten osavastuuta korostavassa puheessa varsinaisia päätoimijoita syrjinnän suhteen
olivat miehet, mutta naiset vastasivat järjestelmän ylläpitämisestä ja uusintamisesta. Tällai-
nen naisten – tai pikemminkin joidenkin naisten – syyllisyyttä korostava näkökulma siirsi
vastuun naisten syrjinnästä molempien sukupuolten kannettavaksi. 

Kääntymyspuheesta oli kysymys silloin, kun puhuja – poikkeuksetta naispuolinen kansan-
edustaja – antoi ymmärtää, että hän lähes oman tahtonsa vastaisesti oli joutunut myöntä-
mään naisten syrjinnän olemassaolon ja samalla päätynyt kannattamaan kiintiöitä. Arja
Ojala (SDP) kutsui itseään takinkääntäjäksi kiintiöasiassa, koska kokemus oli osoittanut,
että ilman kiintiöitä asiat eivät muutu:
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"Itse kuulun takinkääntäjiin tässä asiassa. Olen ollut silloin, kun tasa-arvolaki tuli voi-
maan, sitä mieltä, että kiintiöitä ei tarvita, tasa-arvolaki riittää. Mutta kokemukset tä-
hänastisesta asenteiden hitaasta muuttumisesta ovat saaneet vahvistumaan käsityksen, että
ilman kiintiöitä me emme tule selviämään. Näin ollen myös Norjan hyvä esimerkki 40
prosentin kiintiöistä on antanut vahvistusta siihen, että näistä asioista vähin erin tullaan
pääsemään normaalikäytäntöön, kunhan nyt ensin päästään vauhtiin."
(Arja Ojala, ensimmäinen käsittely, 19.1.1995)

Puhetavassa korostuvat puhujan pyyteettömyys ja puolueettomuus, kun nuoruuden tietä-
mättömyys oli vaihtunut tiedon ja kokemuksen kertymisen kautta tosiasioiden – eli syrjin-
nän olemassaolon – myöntämiseksi (ks. etäännyttämisestä retorisena strategiana, Jokinen
et al., 1999, 134). On huomattava, että kääntymyspuheessa oli kyse myös naispuolisten
kansanedustajien oman toimijuuden rakentamisesta. Kiintiöitä kannattavat naiset vetosivat
pitkäaikaiseen, omakohtaiseen kokemukseen tasa-arvoa ja syrjintää koskevan tiedon pohja-
na: tasa-arvon mallimaa oli muuttunut elämänkokemuksen ja silmien avautumisen kautta
puutteellisen tasa-arvon Suomeksi.

Vaikka puhe naisiin kohdistuvasta syrjinnästä oli kiintiökeskustelussa marginaalissa, avasi
se kuitenkin mahdollisuuksia puhua sukupuolten tasa-arvosta myös muun kuin sukupuolten
välisen harmonian ja kansallisen konsensuksen näkökulmasta. Samalla huomio siirtyi tasa-
arvon yhteisestä edistämisestä eriarvoisuuden tuottamisen käytäntöihin. Tulkintakehysten
moninaisuutta tarkasteltaessa myös naisten poliittisen toimijuudessa on nähtävissä paljon
ristiriitoja ja eri suuntiin kulkevaa liikettä. Miesten toimijuutta kiintiöpuhe liikutti vähem-
män – ja samalla se jätti vähemmän tilaa kysyä, mitä vaihtoehtoisia toimijuuden malleja
miehille oli tarjolla.  

Pätevistä toimijoista pätevyyden dekonstruktioon

Vaikka edellä esiin nostamissani kahdessa näkökulmassa toimijuuteen on paljon vastakkai-
sia ulottuvuuksia, yhdistää niitä poliittisen toiminnan käsitteellistäminen pätevyyden kautta.
Pätevän naisen syrjintää ja suomalaisen yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuutta korostava
näkökulma ei kyseenalaistanut itse pätevyyden kriteeriä, kun kysymyksessä oli jäsenien
valitseminen valmisteleviin poliittisen päätöksenteon elimiin. Kiintiöiden vastustajien
kritiikkiin vastattiin korostamalla suomalaisen naisen pätevyyttä ja pätevien naisten koke-
maa epäoikeudenmukaisuutta.

Onkin paradoksaalista, että puhe pätevästä, mutta syrjitystä naisesta ei välttämättä pura auki
itse pätevyyttä poliittisen toimijuuden perustana. Tällöin herää kysymys siitä, haluttiinko
kiintiöillä turvata ensisijaisesti niiden naisten asemaa, jotka täyttivät pätevyyden (miehiset)
kriteerit vai oliko kiintiöiden tavoitteena ylipäätänsä taata monenlaisten naisten – ja miesten
– edustus poliittisessa päätöksenteossa.

Nostan kuitenkin lopuksi esiin eduskuntakeskustelun marginaalissa olleen tulkintakehyk-
sen, jossa siirryttiin pätevistä naisista tai ympäröivästä yhteiskunnasta itse pätevyyden
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määrittelyyn ja arviointiin. Pätevyyttä poliittisen päätöksentekijän ominaisuutena arvioitiin
kriittisesti ja samalla problematisoitiin pätevyyden ja sukupuolen välistä suhdetta.

Ensiksikin tällainen puhetapa nosti eksplisiittisesti keskusteluun pätevyyden määrittelyä
mahdollisesti ohjaavan miehisen normin. Samalla pohdittiin sitä, minkälaista tietoa ja
asiantuntemusta loppujen lopuksi poliittisessa päätöksenteossa tarvitaan. Kokoomuksen
kansanedustaja Maija Perho-Santala laajensi puheenvuorossaan pätevyyden kaikkien ih-
misten saavutettavissa olevaksi ominaisuudeksi, mutta rakensi samalla vastakohtaa naisten
ja miesten näkemysten välille:

" Se, että meillä olisi sellaisia kunnallisia lautakuntia, joissa tarvittaisiin jotakin salattua
tietoa ja joissa vain miehinen osaaminen olisi kelvollista, on mielestäni myytti. On tavat-
toman tärkeää se, että esimerkiksi teknisissä lautakunnissa tai lautakunnissa, joissa ollaan
tekemisissä kaavoituksen ja rakentamisen kanssa, on naisia mukana, koska tarvitaan esi-
merkiksi yhdyskuntasuunnittelussa näkemystä siitä, miten arki sujuu. Nykyään meillä on
aivan liian paljon näyttöä siitä, miten huono suunnittelu, huono yhdyskuntarakentaminen
vaikeuttaa jokapäiväistä elämää. Toivottavasti myös naiset pystyvät hiukan laskemaan sitä
rimaa, jonka he asettavat itselleen, että vaaditaan itseltä valmiiksi tietoa, jonka jokainen
täyspäinen ihminen pystyy hankkimaan tehtävien myötä."
(Maija Perho-Santala, ensimmäinen käsittely, 19.1.1995)

Perho-Santalan puheenvuorossa uudenlainen politiikan tekemisen tapa liitettiin naisiin. Itse
pätevyyden kriittisellä arvioinnilla oli kuitenkin huomio mahdollista siirtää myös naisten
pätevyydestä miehiin poliittisina toimijoina ja samalla miesten pätevyyden arviointiin.
Tällaisen näkökulman vaihdoksen teki Outi Ojala (vas.) puheenvuorossaan:

"Kun nyt on niin kovin kannettu huolta kiintiöiden osalta siitä, löytyykö riittävästi päteviä
naisia, aina välillä miettii, kannetaanko vastaavasti huolta siitä, onko meillä päteviä mie-
hiä. Ei miehisyys sinänsä mitään pätevyyttä takaa. Pätevyyden kriteerit ovat erilaiset eri
tehtäviin. Esimerkiksi kunnallishallinnossa ei edellytetä, että pitää olla alan ammattilai-
nen. Saattaa olla erittäin hyvä, että tulee tervettä järkeä ja arkikokemusta moniin teknilli-
siin lautakuntiin ja vastaaviin, joten se siitä pätevyydestä. Sitä paitsi kyllä ihmiset oppivat
ja voivat pätevöityä koko elämän ajan, joten tässä suhteessa en ollenkaan vähättelisi nais-
ten mahdollisuuksia."
(Outi Ojala, ensimmäinen käsittely, 19.1.1995)

Pätevyyttä aukipurkava näkökulma antoi tilaa toisenlaiselle tavalle hahmottaa poliittista
toimintaa ja poliittisen päätöksenteon valmistelutehtäviä. Pätevyys irtautui ammatillisesta
asiantuntemuksesta kohti arjen tuntemusta, ja tärkeänä kysymyksenä nähtiin se, miten
arkipäivän ja ns. tavallisen kansalaisten näkökulmat olivat edustettuina poliittisessa päätök-
senteossa. On kuitenkin huomattava, että puheenvuoroissa vilahti samalla sukupuolittuneen
toimijuuden malli: juuri naiset olivat arjen ja arkikokemuksen edustajia poliittisessa pää-
töksenteossa.  

Merkittävä kysymys onkin se, sukupuolittuuko tällainen toisenlainen politiikan kompetens-
si vain naisten poliittisen toiminnan perustaksi vai voiko se toimia sekä naisten että miesten
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yhtenä tapana toimia poliittisessa päätöksenteossa. Voiko päätöksenteon demokraattisuutta
ajaa muuten kuin vahvistamalla ja jähmettämällä mallia sukupuolittuneesta kansalaisuu-
desta?
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6. Tasa-arvon rajat ja mahdollisuudet

"Where or what is "there"? Is it necessarily not "here"?"
(Sara Ahmed et al.: Uprootings/Regroundings, 2003, 4)

Suomen tasa-arvolain kiintiösäännöksiä ja Ranskan uutta vaalilakia voidaan kutsua mo-
nestakin näkökulmasta menestystarinoiksi. Ensiksikin ne kertovat naisten – ja joidenkin
miesten – menestyksekkäästä verkostoitumisesta poliittisen tavoitteen saavuttamiseksi
yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa kiintiöiden vastustus oli laajaa. Toiseksi molemmissa
maissa sukupuolten tasa-arvo onnistuttiin nostamaan edustuksellisen politiikan esityslistalle
ja yhteiskunnallisen keskustelun kohteeksi. Sukupuoli politisoitiin näin merkitykselliseksi
kysymykseksi määriteltäessä ranskalaisen ja suomalaisen poliittisen järjestelmän pelisään-
töjä ja toimintaa.

Myös lakien määrälliset vaikutukset poliittiseen päätöksentekoon ovat olleet merkittäviä:
Suomen kunnanhallituksissa ja lautakunnissa naiset ja miehet ovat nykyisin tasapuolisesti
edustettuina, ja myös valtionhallinnon valmistelevissa elimissä sukupuolten määrällinen
tasa-arvo on kutakuinkin toteutunut (Pikkala, 2003, 93–95; Kaasinen, 1996).158 Ranskassa
uusi vaalilaki on nostanut naisten määrää erityisesti kunnanvaltuustoissa (21,7 %:sta 33
%:iin)159 ja alueellisessa päätöksenteossa (27,5 %:sta 47,6 %:iin aluevaltuustojen jäsenistä)
(Zimmerman, 2003, 8–9, 17; Zimmermann, 2004, 3). 

Toisaalta parité-laki on osoittanut Ranskassa heikkoutensa erityisesti parlamentin alahuo-
neen osalta, jossa puolueiden rahoitusta koskeva säännös ei ole vaikuttanut naisten osuu-
teen kuin minimaalisesti (aikaisemman vaalikauden kymmenen prosentin sijasta naisten
osuus kansanedustajista on nykyisin runsas 12 %). Samoin laeilla ei ole kummassakaan
maassa ollut seurannaisvaikutuksia kunnallishallinnon hierarkkisesti ylimpien asemien
miesvaltaisuuteen: edelleenkin enemmistö sekä Ranskan että Suomen kuntien johdosta on
miehiä. Lisäksi molemmissa maissa on havaittavissa vallan siirtymistä sellaisiin epäviralli-
siin valmistelu- ja päätöksentekoelimiin, jotka eivät ole kiintiölain alaisia. (Holli – Luhta-
kallio – Raevaara, 2004; Heinen – Lieber, 2004a.)

                                                     
158  Vuonna 1997 naisia oli lautakuntien jäsenistä 47 % ja kunnanhallitusten jäsenistä 45 %, ja
vuoden 2000 vaalien jälkeen vastaavat luvut olivat 48 % ja 46 % (Pikkala, 2003, 95). Valtion
komiteoissa naisten osuus oli vuosina 1995–96 43 % ja työryhmissä 37 % (Kaasinen, 1996, 19).
Toimielinten puheenjohtajista, joita kiintiösäännökset eivät koske, on naisia huomattavasti vähem-
män.

159  Yli 3500 asukkaan kunnissa, joita vaalilaki koski suoraan, naisten osuus nousi 25,7 %:ista 47,5
%:iin (Zimmermann, 2003, 5).
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Tällaisessa ranskalaisten ja suomalaisten tasa-arvolakien ja niitä koskevien poliittisten
prosessien arviointitavassa sukupuolten tasa-arvoa ja tasa-arvopolitiikkaa tarkastellaan
erityisesti toimijoiden ja toimijoiden välisten valtasuhteiden näkökulmasta. Parité- ja kiin-
tiölakien hyväksyminen onkin esimerkki sekä aktiivisen poliittisen toiminnan merkityksestä
yhteiskunnallisen ja lainsäädännöllisen muutoksen aikaansaamisessa että siitä, miten nais-
ten oma mobilisoituminen ja lait ovat muuttaneet naisten osallistumisen ja kansalaisuuden
ehtoja. Ongelmista ja puutteista huolimatta lainsäädännön toimeenpano on vaikuttanut
ainakin numeerisiin valtasuhteisiin naisten ja miesten välillä Ranskan edustuksellisessa
politiikassa ja suomalaisen päätöksenteon suunnittelussa ja valmistelussa. Pitkällä aikavä-
lillä kyse on myös rakenteellisista muutoksista: kiintiöiden myötä sukupuolen mukainen
segregaatio vähenee poliittisessa päätöksenteossa, ja naisia on laajasti ehdolla päätöksente-
kijöiksi politiikan eri tasoilla ja alueilla.

Ranskan ja Suomen parité- ja kiintiösäännösten "menestyksellisyyttä" voidaan kuitenkin
arvioida monesta näkökulmasta. Jos huomio kiinnitetään poliittisten prosessien konkreetti-
siin lopputuloksiin, prosessien päätteeksi hyväksyttiin naisten määrää politiikassa nostavat
lainmuutokset. Parité- ja kiintiölakiprosesseja on kuitenkin mahdollista tarkastella myös
kiinnittämällä huomiota siihen, minkälaisia vaikutuksia näillä prosesseilla oli naisten toi-
mintaan ja mobilisoitumiseen tulevaisuudessa tai mitä uusia näkökulmia tasa-arvoa koske-
via tulkinnoille avautui (ks. erilaisista tavoista arvioida yhteiskunnallisten liikkeiden ja
erityisesti naisliikkeiden vaikutusta, Briskin, 1999, 25–28; Bergman, 2002, 256). Samalla
poliittisia prosesseja ei arvioida vain niiden tarjoamien instrumentaalisten ongelmanratkai-
sujen perusteella, vaan merkityksiä tuottavana ja rajaavana toimintana (Yanow, 1996, 223).

Parité- ja kiintiölakiprosessien ja tasa-arvokeskustelujen merkitystä ja niiden tuomaa muu-
tosta voidaankin analysoida myös esittämällä kysymyksiä siitä, millaisina muutos ja sen
rajat näyttäytyvät, kun huomio kiinnitetään parité- ja kiintiökeskustelujen tulkinnallisiin
kehyksiin ja niiden käyttöön. Mitä poliittiset prosessit ja tasa-arvosta käydyt keskustelut
tekivät tasa-arvolle poliittisena ongelmana, miten tasa-arvon rajat aukenivat – tai sulkeutui-
vat? Minkälaista toimijuutta ne tarjosivat naisille ja miehille ja ketkä hyötyivät tai valtais-
tuivat uusista toiminnan mahdollisuuksista? Entä millaiseksi poliittinen yhteisö Ranskassa
ja Suomessa kuviteltiin ja minkälaisen tasa-arvon ja minkälaiset toimijat ne rajasivat sisäl-
leen tai sulkivat ulos?

Nämä eri näkökulmat eivät ole toisistaan irrallaan tai toisensa poissulkevia vaan niiden
välillä liikkuen voi tarkastella sukupuolten tasa-arvon ja sitä koskevien muutosten monita-
soisuutta ja ristiriitaisuutta ja tasa-arvokeskusteluihin liittyviä vallan aspekteja. Jos kiintiöt
ovat tuoneet mukanaan numeerista tasa-arvoa ja laajentaneet naispuolisten päätöksenteki-
jöiden joukkoa, miten tasa-arvon ongelmanmäärittelyä koskevat muutokset – tai pysyvyydet
– suhteutuvat tähän tasa-arvon "lisääntymiseen"? Kysymyksen voi esittää myös toisin:
minkälaista tasa-arvoa parité- ja kiintiölait ovat tuoneet Ranskaan ja Suomeen "lisää"?
Tässä suhteessa kyse on myös siitä, minkälaisia muutoksen mahdollisuuksia tämä tasa-arvo
moninaisuudessaan ja ristiriitaisuudessaan avaa myös jatkossa.

Tässä Ranskaa ja Suomea vertailevassa luvussa etsin vastauksia yllä mainittuihin kysymyk-
siin tarkastelemalla ensiksi tasa-arvokeskustelujen "konsensuksen kaipuun" eri ulottuvuuk-
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sia ja seurauksia. Seuraavaksi nostan esiin sen, miten sukupuolen ja sukupuolieron moni-
naiset ja ristiriitaiset tulkinnat liikauttivat paitsi tasa-arvoa, myös sukupuolittuneita poliitti-
sia toimijoita ja itse politiikkaa koskevia määrittelyjä. Lopuksi siirryn tarkastelemaan tasa-
arvopuheen vastakkainasetteluja ja konflikteja ja sitä, mitä ne tekivät kansallisuuden ja
tasa-arvon sidokselle Ranskassa ja Suomessa.

Tasa-arvon rajojen tarkastelu Ranskassa ja Suomessa nostaa esiin myös kysymyksen mai-
den välisestä samanlaisuudesta ja erilaisuudesta. Olen parlamenttikeskusteluja koskevassa
analyysissa kiinnittänyt huomiota ranskalaisessa tasa-arvokeskustelussa vaikuttaneeseen
demokratian yleiskehykseen ja Suomen keskustelua jäsentäneeseen pätevyyden yleiskehyk-
seen ja niiden erityiseen rajaavaan voimaan. Huolimatta tästä erosta tulen jatkossa osoitta-
maan, kuinka maiden välillä löytyy myös paljon yhtäläisyyksiä mm. tavoissa, joilla tasa-
arvoa on rakennettu kansallisena ja sukupuolten harmoniaan perustuvana projektina.

Näiden erojen ja yhtäläisyyksien painottumiseen vaikuttaa väistämättä se, mistä näkökul-
mista ja millaisella analyysi- ja abstraktiotasolla maiden tasa-arvokeskusteluja tarkastellaan
(ks. Bergman, 2004, 26). Esimerkiksi sukupuolten tasa-arvon ja kansallisen välisen kytkök-
sen osalta Ranska ja Suomi muistuttavat monin tavoin toisiaan, mutta toisaalta niissä tul-
kinnallisissa ja kulttuurisissa resursseissa, joilla tätä kytköstä tuotetaan, on maiden välillä
myös merkittäviä eroja.

Niinpä vertailevassa tarkastelussani limittyvät toisiinsa samanlaisuuden ja erilaisuuden
näkökulmat, ja samalla problematisoin yksiselitteiset viittaukset "ranskalaiseen" tai "suo-
malaiseen" tasa-arvomalliin tai tasa-arvosta puhumisen tapaan. Ranska ja Suomi voivat olla
erilaisia, mutta samalla on kysyttävä tarkentavia jatkokysymyksiä erojen määrittymisestä.
Itse paikannan maiden väliset erot erityisesti niihin jatkuvasti liikkeessä oleviin ristiriitoihin
ja jännitteisiin, joita syntyy erilaisten tasa-arvoa, kansalaisuutta ja politiikkaa koskevien
määrittelyjen kohdatessa. Kyse on lisäksi siitä, miten kansallinen ja ylikansallinen kohtaa-
vat ja törmäävät Ranskan ja Suomen tasa-arvopolitiikassa – miten esimerkiksi kansainväli-
siä ihmisoikeussopimuksia sovelletaan näissä maissa – mutta myös siitä, miten kansallisen
ja ylikansallisen välistä rajaa artikuloidaan.

Tasa-arvokeskustelujen – ja maiden välisten yhtäläisyyksien ja erojen – arvioinnissa on
kiinnitettävä huomiota siihen kontekstiin, johon keskustelu paritésta Ranskassa ja kiin-
tiöistä Suomessa asettui. Keskustelua eivät muokanneet vain siihen osallistuvien toimijoi-
den argumentit vaan myös ne tavat, joilla sukupuolten tasa-arvo politiikassa nousi yhteis-
kunnalliseen keskusteluun ja joilla se yhdistyi 1980–90-luvun poliittisiin ja yhteiskunnalli-
siin muutoksiin Ranskassa ja Suomessa. 1990-luvun alussa näissä maissa käytiin keskuste-
lua tasa-arvosta, mutta myös taloudellisesta lamasta, valtion ja kansalaisten roolista ja
kansallisesta identiteetistä. Samalla liikkeessä olivat kansallisen ja ylikansallisen rajat mm.
globalisaation ja kansainvälisen tasa-arvopolitiikan myötä.

Nämä politiikan ja kansalaisuuden määrittelyjä koskevat kamppailut ja ristiriidat vaikuttivat
myös kehyksiin, joissa sukupuolten tasa-arvosta oli mahdollista puhua. Kiintiöiden ja
paritén kannattajat käyttivät näitä kehyksiä hyväkseen vaatimuksissaan, mutta ne antoivat
aseita myös lainsäädäntöhankkeiden vastustajille ja ohjasivat keskustelua tiettyihin kysy-
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myksenasetteluihin. Toisaalta Ranskan ja Suomen parlamenteissa hyväksytyt tasa-arvo-
säännökset ja lainmuutoksia edeltäneet poliittiset prosessit olivat omalta osaltaan muovaa-
massa ranskalaista ja suomalaista poliittista järjestelmää ja kansalaisuutta koskevia käsityk-
siä.

Pyrin valottamaan näitä 1990-luvun yhteiskunnallisen kontekstin ulottuvuuksia astumalla
sisään tasa-arvokeskustelujen vertailevaan analyysiin kahden "oven" kautta. Arvioin ensiksi
parité- ja kiintiölakikeskustelujen asettumista osaksi niitä muutospaineita, joita kohdistui
julkisen vallan rooliin, kansalaisuuteen sekä kansallisen määrittelyyn 1980–90-luvun Rans-
kassa ja Suomessa. Sen jälkeen tarkastelen parlamenttikeskustelujen suhdetta aiempaan
paritésta ja kiintiöistä käytyyn keskusteluun.

6.1 Ensimmäisestä ovesta sisään: valtion ja kansallisen
muuttuvat rajat tasa-arvokeskustelujen kontekstina
1980–90-luvun Ranskassa ja Suomessa

Paritéa ja kiintiöitä koskevien keskustelujen kannalta on merkityksellistä, että ne sijoittui-
vat vuosituhannen lopun mm. edustuksellista ja korporatistista politiikkaa ja valtion roolia
koskevien muutospaineiden kontekstiin. Ranskalaista republikanismia haastoivat mm.
maahanmuuttajakysymys ja vaatimukset talouden vapauttamiseksi, ja samalla valtion pe-
rinteisesti vahva rooli talouden ja sosiaalipolitiikan säätelijänä nousi keskustelun aiheeksi
(Birnbaum, 2001; Godin, 1996; Schmidt, 2001). Hyvinvointivaltion tulevaisuuden ja talo-
uskriisin hallinnan lisäksi keskeisiä kysymyksiä Suomessa olivat hallinnon ja politiikan
uudistaminen uuden julkisjohtamisen periaatteiden mukaisesti (Julkunen, 2001; Haveri,
2002; Möttönen, 1997; Temmes – Kiviniemi, 1997).

Toisaalta kansainvälisen tasa-arvopolitiikan siirtymät muodollisesta tasa-arvosta aktiivisen
tasa-arvon edistämiseen valmistivat maaperää myös syrjintä- ja tasa-arvolainsäädännön
tiukennuksille kansallisvaltioiden tasolla. Markkinoiden vapautumista edistävän talouspoli-
tiikan ja hyvinvointipalvelujen leikkausten rinnalla 1990-luvulla oli nähtävissä myös pai-
netta – varsinkin vasemmistopuolueiden piirissä – uudenlaiseen poliittiseen ja lainsäädän-
nölliseen säätelyyn kansalaisten oikeuksien vahvistamiseksi ja tasa-arvon edistämiseksi
(Maier – Klausen, 2001, 13–14). Myös Euroopan integraation eteneminen ja yhteisön tasa-
arvolainsäädännön velvoitteet edistivät tätä kehityskulkua Ranskassa ja tulevassa EU-
jäsenmaassa Suomessa. Valtioiden harjoittama sekä ylikansallinen julkinen sääntely olivat
näin monisuuntaisten ja ristiriitaisten muutospaineiden kohteena, mikä ei välttämättä mer-
kinnyt valtion roolin vähenemistä vaan pikemminkin painopisteen siirtymistä tasaavasta
talous- ja sosiaalipolitiikasta oikeuksia ja erilaisten yhteiskunnallisten ryhmien tasa-arvoa
koskevaan lainsäädäntöön (ibid.). 

Kuten edellä on käynyt ilmi, Ranskassa ja Suomessa ei ollut kuitenkaan kyse vain suoravii-
vaisesta kansainvälisen tasa-arvopolitiikan ja -sääntelyn muutosten toimeenpanosta tai
oikeuspuheen vahvistumisesta kansallisella tasolla. Parité- ja kiintiökeskustelujen aikana
käytiin neuvotteluja myös siitä, missä määrin ja millä tavoin ylikansallisen tason kysymyk-
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senasetteluja ja tasa-arvon määrittelyjä voitiin soveltaa kansallisesti. Lisäksi sellaiset käsit-
teet kuin "kiintiöt" ja "parité" saivat erilaisia merkityksiä Ranskassa ja Suomessa ja niillä
oli myös erilainen käyttövoima ranskalaisen ja suomalaisen tasa-arvokeskustelun kehyksis-
sä. Samalla käsitteitä käytettiin osana kansallisen erityisyyden rakentamista, ja ne muuntui-
vat osaksi rajanvetoa "meidän" ja "muiden" välillä.

Toisaalta juuri kansallisen ja ylikansallisen tason monimutkainen vuorovaikutus problema-
tisoi tiettyjen käsitteiden ja tasa-arvopolitiikan "ranskalaisuuden" tai "suomalaisuuden".
Ranskassa kiintiöiden hyväksymiseen vasemmistopuolueissa vaikuttivat ulkomaisten sisar-
puolueiden kokemukset positiivisista erityistoimista, ja myös paritén käsitteen syntyhistoria
paikantuu pikemminkin Ranskan ja Euroopan neuvoston välille kuin Ranskan kansalliseen
kontekstiin. Samoin Suomen kiintiöpolitiikan hyväksymistä edesauttoivat Norjan kiin-
tiölainsäädäntö ja CEDAW:in tarjoama legitimaatio positiivisten erityistoimien käytölle.

Keskustelujen ja kysymyksenasettelujen muotoutumiseen vaikuttivat kuitenkin myös mai-
den 1980–90-luvun poliittisen tilanteen erityispiirteet. Parité-liikkeen nousua Ranskassa
edelsivät vallankumouksen 200-vuotisjuhlat vuonna 1989 ja juhliin liittynyt vilkas keskus-
telu ranskalaisesta universalismista ja ranskalaisen republikanismin tulevaisuudesta. Kes-
kustelua leimasivat pyrkimys palata koko kansakuntaa yhdistäviin "alkuperäisiin tasavalta-
laisiin arvoihin" ja universalismin korostaminen kansalaisuuden perustana (Rosanvallon,
1998, 330). Tämä yhdistyi voimakkaaseen identiteettipolitiikan ja vähemmistöjen erityis-
kohtelun vastustamiseen (Stychin, 2001, 353).

Toisaalta keskustelu osoitti myös republikanismia koskevien tulkintojen moninaisuuden
ja jännitteet, jotka liittyivät erityisesti universalismin periaatteen ja yhteiskunnallisten
erojen väliseen suhteeseen (Wieviorka, 1997, 6–7). Mm. maahanmuuttajakysymys ja suh-
tautuminen valtion ja uskonnon väliseen suhteeseen liitettiin keskusteluun poliittisen plura-
lismin mahdollisuudesta ja erojen huomioonottamisesta julkisessa sfäärissä. Nämä kysy-
mykset liikuttivat perinteisiä rajalinjoja vasemmiston ja oikeiston välillä, mutta myös yh-
distivät esimerkiksi eri uskontokuntia samaan rintamaan. Lisäksi keskustelussa vaikutti
vahvana huoli ranskalaisen poikkeuksellisuuden (l’exception française) säilymisestä globa-
lisaation värittämässä yhteiskunnallisessa murroksessa ja erilaisten republikanismia koske-
vien tulkintojen ristitulessa. Kysymys Ranskan kansallisesta erityisyydestä liitettiin erityi-
sesti ranskalaisen ja amerikkalaisen poliittisen järjestelmän ja kulttuurin oletettuun vastak-
kaisuuteen. (Birnbaum, 2001.)  

Keskustelu Ranskan mallista ja sen erityisyydestä yhdistyi kiinteästi kysymyksiin valtion
ja kansalaisten välisestä suhteesta sekä poliittisen edustuksen perusteista. Ranskalaisessa
republikanismissa oli keskeisellä sijalla vahva valtio, jonka suoraa suhdetta kansalaisiin –
ilman väliportaita tai välittäviä ryhmiä – pidettiin tärkeänä (Rosanvallon, 2004).  Tästä
näkökulmasta myös poliittisen edustuksen hahmottamista erilaisten ryhmäintressien ajami-
sena vastustettiin Ranskassa voimakkaasti. Toisaalta 1990-luku voidaan nähdä myös tilan-
teena, jossa käytiin kamppailua "ranskalaisen mallin" erityispiirteistä ja mallia koskevista
määrittelyistä. Vahvaan valtioon perustuva järjestelmä oli pitänyt koko historiansa ajan
sisällään myös ristiriitaisia tendenssejä, ja erityisesti 1970-luvulta lähtien erilaisten kansa-
laisjärjestöjen – joiden määrä oli myös lisääntynyt merkittävästi – rooli mm. hyvinvointi-
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palvelujen tarjoamisessa ja poliittisen päätöksenteon valmistelussa oli kasvanut (ibid., 422–
429). Samalla naisten vähäinen määrä politiikassa ja maahanmuuttajien asema lisäsivät
paineita politiikan edustuksellisuuden lisäämiseen. Näin myös poliittista edustusta koskevat
määrittelyt olivat liikkeessä 1990-luvun Ranskassa.

Parité-liikkeen nousu ja myöhemmin tasa-arvolainsäädännön ajaminen parlamentissa ovat
osa näitä ranskalaista republikanismia koskevia muutosprosesseja ja ristiriitoja. Parité-
liikkeen vaatimuksille avasi ovea jo vallankumousjuhlien ympärille syntynyt keskustelu
naisten asemasta ja naishistoriasta, jossa sukupuolten tasa-arvo kiinnitettiin kysymykseen
ranskalaisen republikanismin historiasta ja naisten toiminnasta tasa-arvon puolesta. Siinä
painotus oli pikemminkin naishistoriassa yleensä ja moninaisen toiminnan arvostamisessa
kuin naisliikettä jakaneissa ideologisissa rajalinjoissa. Kuten Isabelle Giraud ja Jane Jenson
toteavat, parité-liikkeen laaja-alaisuus ja irtautuminen perinteisistä puoluepoliittisista raja-
linjoista sopivat hyvin yhteen tämän uuden poliittisen ilmapiirin ja republikanismia koske-
van keskustelun kanssa. (Giraud – Jenson, 2001, 72–75.) Kaikkia naisia yhdistävän toimin-
nan korostaminen ja naisten välisten erojen häivyttäminen näkyivät myös perustuslain ja
vaalilain muutosten parlamenttikäsittelyssä.

Keskustelu republikanismista liittyi kiinteästi myös kysymykseen ranskalaisen poliittisen
järjestelmän tulevaisuudesta ja järjestelmän kehittämisestä. Huomio kiinnittyi erityisesti
edustuksellisen järjestelmän ongelmiin, politiikan korruptoituneisuuteen ja elitismiin.
Tällainen keskustelu antoi tilaa naisten aliedustukselle poliittisena ongelmana, ja se mah-
dollisti myös sukupuolten tasa-arvon määrittelyn yhdeksi keinoksi ranskalaisen demokrati-
an modernisoimisessa. Paritésta tehtiin tätä kautta osa Ranskan demokraattisen järjestel-
män ongelmien ratkaisua.

Laajempi universalismia ja republikanismia koskeva keskustelu antoi toisaalta välineitä
myös sukupuolten tasa-arvoa koskevan lainsäädännön vastustajille. Paritén vastustajat
yhdistivät pelon kansakunnan hajoamisesta ja amerikkalaistyylisestä poliittisesta pluralis-
mista myös sukupuolten tasa-arvon edistämiseen: "kiintiölaki" olisi yksi kohtalokas askel
tiellä kohti ranskalaisen poliittisen järjestelmän muuttamista. Tällainen eri keskustelujen
linkittyminen rajasi tasa-arvolainsäädännön kannattajien mahdollisuuksia politisoida suku-
puolten tasa-arvo tavalla, joka olisi liittänyt sen osaksi kysymyksiä yhteiskunnallisen oikeu-
denmukaisuuden edistämisestä tai monenlaisten erojen huomioon ottamisesta poliittisessa
päätöksenteossa.

Suomen kiintiöistä käyty keskustelu yhdistyi puolestaan mielenkiintoisella tavalla 1980-
ja 90-lukujen siirtymään "suunnittelutaloudesta" "kilpailutalouteen" ja siihen yhteiskunnal-
liseen keskusteluun, jota käytiin suomalaisen korporatistisen järjestelmän toiminnasta sekä
laajemmin politiikan ja valtiollisen sääntelyn luonteesta (Alasuutari, 1996; Julkunen,
2001). Valtion rooliin kohdistuvat paineet liittyivät myös kysymykseen valtion ja kuntien
välisestä suhteesta ja kuntien (itse)hallinnon järjestämisestä. Keskustelu naisten poliittisesta
edustamisesta ja kiintiöistä osui yhteen näiden rakenteellisten murrosten ja poliittiseen
järjestelmään kohdistuvien muutosvaatimusten kanssa, samalla kun yhteiskunnan selkeära-
jaisten "osapuolien" ja eturyhmien tunnistaminen oli yhä hankalampaa (ks. Kettunen, 2001,
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256). Esiin nousivat kysymykset siitä, ketkä olivat poliittisen ja korporatistisen kentän
legitiimejä toimijoita ja mikä osa yhteiskunnallisesta hyvästä kuului millekin ryhmälle.

Sukupuolikiintiöt nostivat esiin samanlaisia kysymyksiä sukupuolten tasa-arvon osalta:
mikä oli naisten legitiimi osa poliittisessa päätöksenteossa ja valmistelussa, ja minkälainen
tasa-arvon "määrä" oli riittävä?  Naisliikkeen ja tasa-arvoelinten sukupuolieroa korostavan
politiikan kautta esiin nousi myös kysymys naisista kollektiivisina toimijoina ja erityisten
intressien edustajina. Tämä erilaisten keskustelujen yhteenkietoutuminen on nähtävissä
mm. siinä, miten tasa-arvolain muutoksesta käydyssä keskustelussa kiintiöiden vastapoolik-
si asetettiin mm. kunnallinen itsemääräämisoikeus tai työnantajien ja laajemmin työmarkki-
najärjestöjen oikeus päättää omista toimintatavoistaan.

Kun Ranskassa kysymys republikanismin modernisoimisesta kehysti merkittävällä tavalla
keskustelua sukupuolten tasa-arvosta, Suomessa kiintiökeskustelu paikantui suomalaisen
julkisen hallinnon uudistamiseen ja laajemmin valtion sääntelyn vähentämiseen (ks. Haveri,
2002; Temmes – Kiviniemi, 1997). Mielenkiintoista suhteessa Ranskaan on se, että Suo-
messa tulkinta kiintiöiden vanhakantaisuudesta, byrokraattisuudesta ja uudistuksia jarrutta-
vasta voimasta oli mahdollista mobilisoida osaksi kiintiöiden vastustajien argumentaatiota.
Tämä kertoo myös laajemmasta diskursiivisesta muutoksesta, jonka myötä julkinen (sään-
tely) ja yksityinen asetettiin vastakkain 1990-luvun Suomessa julkisen edustaessa jäyk-
kyyttä ja mennyttä maailmaa ja yksityisen joustavuutta, edistystä ja parempaa hallinnan
tapaa (Nikula – Melin, 2003, 7). Erot maiden välillä ovat myös esimerkkejä siitä, miten
ajallisuuden aspekteja, kuten edistystä tai taantumusta, voidaan valjastaa eri konteksteissa
ja eri aikoina tasa-arvopuheen osaksi (ks. suomalaisen tasa-arvopuheen eri näkökulmista
tässä suhteessa, Parvikko, 1990).

Sekä Ranskassa että Suomessa keskustelu sukupuolten tasa-arvosta limittyi kysymykseen
julkisen ja yksityisen muuttuvista rajoista, mutta Ranskan parité-keskustelussa julkisen ja
yksityisen määrittelyyn vaikutti republikanistisen kansalaiskäsityksen vahva poliittisten
oikeuksien ja poliittisen osallistumisen painotus (ks. Siim, 2000, 46–47). Näin myös suku-
puolten tasa-arvosta muotoutui ensisijaisesti poliittista universalismia ja erilaisten erojen
huomioonottamista politiikassa koskeva kysymys, vaikka uusliberalismin vaikutuksesta
hyvinvointivaltioon ja sosiaalisiin oikeuksiin keskusteltiin myös Ranskassa. Suomessa
puolestaan keskustelu kiintiöistä ja julkisen ja yksityisen rajanvedosta kietoutui selkeämmin
kysymykseen itse politiikkaa koskevista määrittelyistä ja politiikan ja työelämän välisestä
rajankäynnistä. Talouskriisi ja markkinoiden vapautuminen 1990-luvun Suomessa antoivat
kasvualustan politiikan hahmottamista koskevalle siirtymälle, jonka myötä politiikkaa
määriteltiin yhä vahvemmin puolueettoman asiantuntemuksen ja "managerin eetoksen"
pohjalta (Kantola A., 2002). Lisäksi uudenlaisen, erityisesti työelämässä aktiivisen ja päte-
vän kansalaisen malli – vastakohtana passiiviselle hyvinvointivaltiokansalaiselle – oli
mahdollista ottaa käyttöön kiintiökeskustelussa, erityisesti kiintiöiden vastustamisessa,
mutta myös niiden puolustamisessa (ks. Anttonen, 1998, 368–369). Tässä kontekstissa
kiintiöiden vastustajat onnistuivat jo ennen tasa-arvolaista käytyä eduskuntakeskustelua
vakiinnuttamaan kehyksen, jossa sukupuolten tasa-arvosta muotoutui pikemminkin asian-
tuntemusta ja joustavampia hallinnan tapoja kuin oikeudenmukaisuutta tai poliittista plura-
lismia koskeva kysymys.
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Ranskassa "alkuperäisen republikanismin" ja Ranskan erityisyyden vahva painottuminen
1980–90-luvun vaihteen yhteiskunnallisessa keskustelussa suuntasi parité-keskustelua
kansallista yhtenäisyyttä korostaviin näkökulmiin. Kuitenkin molemmissa maissa puhe
kansakunnan selviytymistaistelusta ja poliittisten ristiriitojen unohtamisesta talouden ter-
vehdyttämisen hyväksi liittyi myös talouskriisiin ja tiukan talouspolitiikan legitimoimiseen
(Kantola A., 2002; Schmidt, 2001, 253–254; Meunier, 2000, 110–111). Taloudellisen
välttämättömyyden ja kansallisen yhtenäisyyden retoriikan merkittävä asema 1990-luvun
Ranskassa ja Suomessa vahvisti varmasti omalta osaltaan tasa-arvokeskustelujen painotuk-
sia, joissa yhteinen hyvä ja kansallinen etu painottuivat yhteiskunnallisen oikeudenmukai-
suuden ajamisen ja syrjinnän vastustamisen sijaan.

6.2 Toinen ovi aukeaa: parlamenttikäsittelyt parité - ja
kiintiökeskustelujen päätepisteenä

Parlamenttien tasa-arvokeskusteluja edelsi sekä Ranskassa että Suomessa pitkä poliittinen
kamppailu paritén ja kiintiöiden tarpeellisuudesta ja niiden eduista ja haitoista sukupuolten
tasa-arvon edistämisessä. Molemmissa maissa positiivisten erityistoimien vastustus oli
laajaa, ja niiden sisällyttämistä lainsäädäntöön vastustettiin erilaisiin periaatteisiin, mutta
myös käytännön syihin vetoamalla. Useita vuosia jatkunut keskustelu ennen lakien parla-
menttikäsittelyjä oli jo jähmettänyt politiikan tasa-arvoa koskevia kysymyksen- ja vastak-
kainasetteluja tiettyyn muottiin.

Lakien parlamenttikäsittelyt ovatkin vain yksi osa – ja viimeinen vaihe160 – parité- ja kiin-
tiölaeista käydyissä debateissa. Molemmissa maissa keskustelujen painotukset ja rintama-
linjat olivat muuttuneet lainsäädännön valmisteluprosessien aikana. Ranskassa kiivain
periaatteellinen keskustelu oli ohi vaalilain parlamenttikäsittelyn alkaessa: perustuslain
muutos oli mennyt läpi tiukasta vastarinnasta huolimatta, ja myös monet oikeistolaiset
poliitikot olivat kääntyneet kannattamaan lakia, jolla oli kansalaisten enemmistön vankka
kannatus. Suomessa puolestaan kiintiösäännöstä vastustivat sekä hallitus että oikeiston
mieskansanedustajat, mikä tiivisti naispoliitikkojen yhteistyötä kiintiöiden puolesta edus-
kuntakäsittelyn aikana.

Kiintiöitä kannattavilla ranskalaisilla ja suomalaisilla kansanedustajilla oli vahva pyrkimys
yhteisymmärryksen rakentamiseen parlamenttikeskusteluissa – ja samalla tavoitteena oli
luonnollisesti kerätä tarvittava enemmistö kollegoja lakiesityksen taakse. Parlamenteissa
oli myös kyse julkisista, kansallisen poliittisen edustuksen areenoista, joissa aiempaa kes-
kustelua enemmän nousivat esiin koko kansan etua korostavat näkökulmat. Varmastikin
myös tämän vuoksi sukupuolten tasa-arvon edistäminen yhdistettiin juuri parlamenttikes-

                                                     
160  Keskustelu parité- ja kiintiölaista ei ole toki päättynyt lakien hyväksymisen jälkeenkään.
Laeista käydään kuitenkin keskustelua moninaisimmilla areenoilla ja erityisesti koskien lakien
toimeenpanoa mm. kuntatasolla (ks. Heinen – Lieber, 2004b; Holli – Luhtakallio – Raevaara,
2003).
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kusteluissa niin kiinteästi kansallisen yhtenäisyyden rakentamiseen ja kansallisen kulttuurin
homogeenisyyden korostamiseen.

On kuitenkin huomattava, että paritéa ja kiintiöitä puolustavat kansanedustajat pyrkivät
myös välttämään parlamenttien ulkopuolella käytyjen keskustelujen karikkoja. Esimerkiksi
Suomessa kiintiöiden ja pätevyyden vastakkainasettelu oli saanut merkittävän jalansijan
keskustelussa ja noussut keskeiseksi perusteeksi kiintiöiden vastaisessa argumentaatiossa,
mikä asetti kiintiöiden kannattajat ristiriitaisen tilanteen eteen. Kyse ei ollut kuitenkaan
vain erilaisten sopivien puhetapojen tai diskursiivisten strategioiden vapaasta valinnasta.
Paritéa ja kiintiöitä koskevat aiemmat kysymyksenasettelut ja tasa-arvon kehystämisen
tavat rajasivat myös sitä, mitä välineitä kiintiöiden kannattajilla oli käytössä ja mitä vaihto-
ehtoja ylipäätänsä pidettiin mahdollisena tasa-arvon edistämisessä ja ranskalaisen ja suo-
malaisen yhteiskunnan muuttamisessa.

6.3 Ikuiseen rauhaan? Sukupuolten tasa-arvo
ja konsensuksen kaipuu

Ranskaa ja Suomea pidetään usein hyvin erilaisina yhteiskuntina, myös sukupuolten tasa-
arvon osalta. Erot parité- ja kiintiösäännösten sovellusalassa kertovatkin maiden välisistä
eroista sen suhteen, mitä poliittisen päätöksenteon osa-aluetta pidettiin naisten edustuksen
kannalta ongelmallisimpana ja mihin tasa-arvolainsäädännöllä haluttiin vaikuttaa. Myös itse
keskustelu lainsäädännöstä asettui erilaisiin "demokratian" ja "pätevyyden" kehyksiin
Ranskassa ja Suomessa.

Vertaileva tutkimusasetelma korostaa helposti maiden välisiä eroja, kun maita tarkastellaan
kokonaisuuksina, poliittisina "järjestelminä" tai "kulttuureina" (Bacchi, 1996, 37; Bergman,
2002, 63). Parlamenttikeskustelujen ja niitä edeltäneiden poliittisten prosessien analyysi
osoittaa kuitenkin myös merkittäviä yhtymäkohtia Suomen ja Ranskan välillä. Molemmissa
maissa sukupuolten tasa-arvon edistämisestä rakennettiin varsinkin parlamenttikeskuste-
luissa kansallinen projekti, jonka kautta tasa-arvosta hyötyi koko kansakunta, eivät niinkään
yksittäiset naiset tai miehet. Tasa-arvoa tuli tavoitella myös naisten ja miesten välisellä
yhteistyöllä ja yhteisten päämäärien korostamisella vastakkainasettelujen sijaan.

6.3.1 Yhdessä: tasa-arvo ja kansallisen
yhtenäisyyden rakentaminen

Molempien maiden parlamenttikeskustelussa vaikutti vahvana näkökulma, jonka mukaan
sukupuolten tasa-arvon edistämisessä oli kyse yhteisen hyvän ajamisesta ja koko poliittisen
järjestelmän kehittämisestä. Keskiössä oli sukupuolten tasa-arvon tuoma hyöty ranskalai-
selle ja suomalaiselle poliittiselle päätöksenteolle ja koko yhteiskunnalle. Kun Ranskassa
kiintiöitä legitimoitiin demokratian kehittämisen välineenä ja Suomessa poliittisen järjes-
telmän asiantuntemuksen takaajana, muotoutui tasa-arvosta kansallisen yhtenäisyyden
projekti, jossa kaikki toimivat saman päämäärän eteen.
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Tarkastellessaan norjalaista tasa-arvopolitiikkaa Hege Skjeie ja Mari Teigen analysoivat
tasa-arvon ja kansallisen yhteenkietoutumista viittaamalla tasa-arvopuheen harmonisointi-
strategioihin, joiden kautta tasa-arvon edistäminen määrittyi "norjalaisen tasa-arvotalon"
rakentamisprojektiksi (Skjeie – Teigen, 2003, 10). Myös Ranskan ja Suomen 1990-luvun
tasa-arvokeskusteluissa korostuivat kansallisen rakennushankkeen näkökulmat. Tämä tasa-
arvon ja kansallisen kytköksen toteaminen vaatii kuitenkin rinnalleen lisäkysymyksiä siitä,
minkälaisia harmonisointistrategioita puhujilla oli käytössään kyseisissä maissa. Toinen
tärkeä kysymys liittyy tämän kansallisen projektin seurauksiin: minkälaiseksi toiminnaksi
tasa-arvon edistäminen muotoutui tässä kehyksessä, ja miten ylipäätänsä politiikkaa ja
poliittisuutta tässä yhteydessä hahmotettiin?

Suomen kiintiökeskustelua hallitsevan pätevyysnäkökulman myötä poliittisten toimijoiden
pätevyys ja asiantuntemus nostettiin keskeiseksi kriteeriksi poliittista päätöksenteon arvi-
oinnissa. Samalla pätevyyden näkökulma konstituoi politiikan konsensukseen pohjautuvana
toimintana: kyse oli poliittisten toimijoiden ammattitaidosta, ei vastakkaisista näkökan-
noista ja intresseistä tai puoluepoliittisista rajalinjoista.

Tällainen politiikka-käsitys tulee lähelle näkemystä politiikasta "yhteisten asioiden hoito-
na", jonka Kari Palonen on määritellyt osaksi suomalaisen politiikan sanaston myyttistä
kansanperinnettä (Palonen, 1999, 22). Politiikassa korostuu policy-näkökulma, jonka mu-
kaan poliitikot toimivat yhteisten, ennaltasovittujen tavoitteiden hyväksi (ks. suomalaisen
politiikkasanaston policy-painotuksesta, Palonen, 2003b). Pätevyyden korostaminen istutti
politiikkaan myös ensisijaisesti työelämästä tutut meritokratian ja tulosajattelun pelisään-
nöt, joiden mukaan jokaisen – mutta erityisesti naisten – oli ansaittava paikkansa politiikas-
sa pätevyytensä perusteella, samaan aikaan kun naisten panosta pidettiin tärkeänä yhteisen
hyvän edistämisessä.

Pätevyys poliittisen toiminnan perustana nostaa esiin kysymyksen kansalaisuuden ja edus-
tuksellisen politiikan määrittelystä ja rajoista suomalaisessa yhteiskunnassa. Poliittisen
toimijan pätevyyttä korostava näkökulma poikkeaa selkeästi kansalaisuudesta kaikille
kuuluvana perusoikeutena, jota ei tarvitse ansaita. Sitä vastoin keskiössä ovat kansalaisen
ominaisuudet ja meriitit, joiden perusteella heidät valitaan edustamaan muita (ks. kansalai-
suuden kategorisesta ja kontingentista periaatteesta, Dahl, 1989, 120–126). Samalla kyse
on siitä, minkälaiset toimijat rakennetaan tasa-arvolain kohderyhmäksi: vahvat ja pätevät
suomalaiset naiset vai naisten moninainen kirjo, jolloin myös heikommassa asemassa ole-
villa naisilla on oikeus olla edustettuina poliittisessa päätöksenteossa.

Pätevyyteen perustuvassa tasa-arvoprojektissa kuuluu kaikuja myös Suomessa vahvasti vai-
kuttaneessa hyvän kansalaisen mallista, jossa kansalainen saattoi sivistykselliset ja asian-
tuntemukseen liittyvät voimavaransa kansakunnan käyttöön. Aktiivinen kansalainen liittyi
suurempaan kokonaisuuteen toiminnassa, jota ei leimannut niinkään deliberaatio ja erilais-
ten näkemysten esiintuominen kuin yhteisymmärrykseen perustuva kansallisen sivistyksen
ja yleensä yhteiskunnan kehittäminen (Stenius, 2003).
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Kiintiökeskustelun pätevyyttä korostavaa näkökulmaa voi toki selittää osittain tasa-arvolain
kohdistumisella poliittisen päätöksenteon valmisteluun ja suunnitteluun ja tätä kautta pi-
kemminkin asiantuntijatoimintaan kuin poliittisen edustuksen kysymyksiin.161 Toisaalta
kiintiösäännöksiä sovelletaan myös kuntien lautakunnissa ja kunnanhallituksissa, jotka
eivät ole asiantuntijaelimiä, vaan eri puolueiden edustukseen perustuvia poliittisia valmis-
telu- ja toimeenpanoelimiä. Tästä näkökulmasta kiintiökeskustelussa olisivat voineet nousta
esiin esimerkiksi kunnallisen demokratian ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien vah-
vistamista korostavat argumentit. Kiintiöiden lisäksi eduskuntakeskustelussa käsiteltiin
myös laajemmin suomalaista poliittista päätöksentekoa, ja tässäkin yhteydessä politiikkaa
hahmotettiin vahvasti asiantuntemukseen perustuvana toimintana eikä poliittisen edustuk-
sellisuuden kysymyksenä.

Pätevyysnäkökulman vahvaan jalansijaan suomalaisessa tasa-arvopuheessa viittaavat myös
muut, sukupuolta ja politiikkaa 1990–2000-luvun vaihteessa tarkastelleet tutkimukset
(Holli – Luhtakallio – Raevaara, 2003; 2004; Pohjola, 1997). Pätevyyden ja sukupuolten
tasa-arvon linkittäminen näyttäisikin asettuvan osaksi 90-luvulla vahvistunutta yleisempää
suuntausta määritellä politiikka nimenomaan asiantuntemukseen ja toimijoiden pätevyyteen
– ja samalla puolueettomaan tietoon ja yhteen totuuteen – perustuvana toimintana (Kantola
A., 2002; Möttönen, 1997).

Myös ranskalaisessa parlamentin parité-keskustelussa sukupuolten tasa-arvon edistäminen
liitettiin kiinteästi yhteisen hyvän ajamiseen ja koko demokraattisen järjestelmän kehittämi-
seen. Yhteisen edun näkökulmaa tasa-arvon edistämiseen vahvisti erityisesti vaalilainsää-
dännön vastustajien kysymyksenasettelu, jossa paritén nähtiin uhkaavan Ranskan kansal-
lista erityisyyttä ja edustuksellisen järjestelmän sekä sukupuolten välisten suhteiden eri-
tyislaatua.

On huomattava, että myös parité-liike korosti alusta alkaen sitoutumistaan universalismin
ja republikanismin periaatteisiin. Liikkeen aktivistien mukaan uusi vaalilainsäädäntö ei
asettanut kyseenalaiseksi ranskalaisen poliittisen järjestelmän perustaa, vaan oli päinvastoin
yksi tärkeä keino pelastaa Ranska edustuksellisesta kriisistä ja vahvistaa demokratiaa.
Kuitenkin paritén kannattajien määritteleminen Ranskaa ja ranskalaisuutta uhkaavaksi
vaaraksi vahvisti eittämättä koko kansakunnan etua korostavaa argumentaatiota myös
lakiesitystä kannattavien kansanedustajien piirissä. Parité ja sukupuolten tasa-arvo määri-
teltiin osaksi republikanistista kehystä ja samalla välineeksi sellaisten tasavaltalaisten arvo-
jen kuten yleisen tasa-arvon edistämisessä. Uusi lainsäädäntö nähtiin keinona mm. pienen-
tää poliitikkojen ja kansalaisten välistä kuilua ja modernisoida poliittinen päätöksenteko.
Sukupuolten tasa-arvosta muotoutui osa me-puhetta, jossa korostettiin tasa-arvon merki-
tystä kansallisen yhtenäisyyden luojana – ei niinkään arvona sinänsä tai keinona naisten
aseman parantamiseksi.

                                                     
161  Toisaalta myös valtionhallinnon valmistelua ja siihen liittyvää korporatismia voidaan tarkas-
tella demokraattisena ja osallistavana prosessina, jonka tarkoituksena on erilaisten näkökulmien ja
intressien esiintuominen ja poliittinen deliberaatio eri vaihtoehdoista.
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Ranskassa demokratian ja erityisesti ranskalaisen republikanismin ja tasa-arvon yhteen-
kietouminen viritti toki Suomesta poikkeavan kehyksen tasa-arvon edistämistä ja laajemmin
politiikkaa koskeville määrittelyille. Hyvän kansalaisuuden ja samalla hyvän naiskansalai-
suuden määrittely liitettiin ensisijaisesti aktiiviseen poliittiseen toimintaan demokraattisessa
järjestelmässä ja poliittisten oikeuksien käyttämiseen; painotus, joka on laajemminkin
vaikuttanut kansalaisuuden muotoutumiseen Ranskassa (ks. Siim, 2000, 44–46; Sadoun,
2000b, 409–410). Paritén kannattajien tasa-arvoa edistävä ja samalla universalismia vah-
vistava projekti pyrki legitimoimaan naiset ranskalaisen kansakunnan edustajina ja näin
saattamaan heidät osaksi yleisen edun ajamista. Kuitenkin Suomen tavoin tässä parité-
keskustelun republikanistisen kansalaisen mallissa oli olennaista yksilön asettuminen osaksi
kansallista poliittista yhteisöä ja naisten osallistuminen yleisen edun ja kansakunnan yhte-
näisyyden edistämiseen.

Tällainen järjestelmän vahvistamista korostava näkökulma antoi vain vähän tilaa käsitellä
poliittisten ja muidenkin toimijoiden vastuuseen liittyviä ongelmia, ja kysymystä syrjinnän
subjekteista tai tasa-arvon vastustajista ei esitetty. Republikanismin demokratiakäsitys oli
tasa-arvon politisoimisen kannalta ongelmallinen, kun politiikka nähtiin ensisijaisesti ylei-
sen edun ilmaisemisena vastakohtana kansalaisten tai varsinkin ryhmien erillisintressien
ajamiselle. Suomessa puolestaan keskustelua naisten intresseistä liudensi naisten erityisyy-
den valjastaminen yhteiskunnan resurssiksi. Tällaisten kehysten sisällä oli vaikea nostaa
esiin kysymyksiä naisten ja miesten välisistä valtasuhteista ja tasa-arvon edistämisen hyöty-
jistä ja häviäjistä.

Parité- ja kiintiölainsäädännön puolustamisen Ranskassa ja Suomessa tekikin hankalaksi
se, että lakiesitysten kannattajien oli samalla todistettava olevansa kunnon tasavaltalaisia
tai arvostavansa asiantuntemusta keskeisenä poliittisten toimijoiden ominaisuutena. Tällai-
nen asetelma johti molemmissa maissa samantyyppiseen sukupuolten tasa-arvon epäpoliti-
soimiseen ja politiikan tilan kaventumiseen, jos poliittisuus ja politisointi nähdään erotte-
lujen, luokitusten ja vastakkainasettelujen tekemisenä (ks. Palonen, 1988, 31). Republika-
nismin ja pätevyyden tulkintakehykset suuntasivat keskustelua siihen, kuka oli "oikealla"
tavalla sitoutunut yhteisen hyvän ajamiseen ja poliittisen järjestelmän kehittämiseen. Sa-
malla ne rajasivat mahdollisuuksia arvioida kriittisesti itse ranskalaisen ja suomalaisen
poliittisen järjestelmän toimintamekanismeja ja sukupuolittavia käytäntöjä tai tuoda esiin
yleisen edun erilaisia merkityksiä.

6.3.2 Meidän ja muiden välissä: vertailu kansallisen tuottajana

Kansallinen yhtenäisyys ja ranskalaisuuden ja suomalaisuuden tuottaminen homogeenisinä
kulttuureina korostuivat erityisen selvästi vertailuissa, joissa kansanedustajat määrittelivät
Ranskaa ja Suomea suhteessa "vieraaseen", toisiin kulttuureihin ja poliittisiin järjestelmiin.
Tällaista vertailua tehtiin sekä erilaisten vastamallien kautta että liittämällä Ranska ja Suo-
mi osaksi kansainvälisiä muutoksia naisten asemassa ja tasa-arvopolitiikassa. Näissä ver-
tailuissa näkyi erityisen selvästi kansallisen yhteisön tuottamisen relationaalisuus (Keränen,
1998, 10), se, miten kansallinen "me" rakentui suhteessa kansallisiin "toisiin", mutta myös
ylikansalliseen, kansalliset rajat ylittävään yhteisöön.
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Kansainvälinen vertailu oli alusta lähtien vahvasti läsnä molempien maiden politiikan tasa-
arvoa koskevassa keskustelussa. Maiden välisiin vertailuihin antoivat mahdollisuuden mm.
EU:ssa ja pohjoismaisessa yhteistyössä tuotetut tilastotiedot, joita sekä lakiesitysten kan-
nattajat että vastustajat käyttivät molemmissa maissa hyväkseen. Vertailua tehtiin kuitenkin
myös laadullisemmalta pohjalta, ja samalla keskustelussa tuotettiin erilaisia käsityksiä
kansallisista ja alueellisista kulttuureista ja malleista.

Kansainvälistä vertailua parlamenttikeskusteluissa voidaankin tarkastella myös diskursiivi-
sena ja kulttuurisena käytäntönä, jonka avulla tuotettiin ja uusinnettiin kansallisia identi-
teettejä, käsityksiä ranskalaisuudesta ja suomalaisuudesta ja Ranskan ja Suomen poliittisista
järjestelmistä. Mielenkiintoista näissä vertailuissa on juuri tämä ylikansallisen ja kansalli-
sen välinen dynamiikka, se, miten kansainväliset tasa-arvotilastot tai Ranskan ja Suomen
tarkastelu EU:n tai Pohjoismaiden kontekstissa tuottivat samalla kansallista erityisyyttä.
Parlamenttien tasa-arvokeskustelut ovatkin yksi esimerkki siitä, millaiset kansalliset näkö-
kulmat sukupuolten tasa-arvoon ja tasa-arvon edistämiseen nousivat merkittävälle sijalle
1990-luvulla voimistuneen ylikansallisen tasa-arvopolitiikan – ja kiihtyneen kansainvälisen
"tasa-arvokilpailun" kontekstissa (ks. kansainvälisestä vertailusta kansallisena ja ylikansal-
lisena käytäntönä, Kettunen, 2001, 213–217).

Ranskalaisessa parité-keskustelussa kansainvälinen ja erityisesti EU-maita koskeva vertailu
tuotti sekä positiivista että negatiivista kansallista erityisyyttä. Lainsäädännön kannattajat
viittasivat useasti Ranskan häpeälliseen asemaan tilastojen hännänhuippuna verrattaessa
naisten osuutta parlamenttipaikoista EU-maissa. Tämä maan negatiivinen poikkeuksellisuus
muunnettiin kuitenkin positiiviseksi erityisyydeksi viittaamalla Ranskan mahdollisuuteen
nousta tasa-arvopolitiikan edelläkävijäksi koko Euroopassa.162 Kansalliseen erityisyyteen
kietoutui näin mallin ja universaaliuden idea, joka sai käyttövoimaa Ranskan kulttuurisesta
konstruktiosta tasa-arvon ja ihmisoikeuksien syntykotina (ks. Sadoun, 2000a, 9–10). Pa-
ritén ja uuden vaalilainsäädännön myötä Ranskan rooli demokraattisen ja tasa-arvoisen
poliittisen järjestelmän esikuvana vahvistui kahdessa merkityksessä: sekä alkuperäisenä
kansalaisten välisen tasa-arvon ja ihmisoikeuksien esitaistelijana että todellisen sukupuolten
tasa-arvon takaajana.

Jos paritén kannattajat Ranskassa halusivat palauttaa Ranskalle sen aseman tasa-arvon ja
demokratian mallimaana, tavoittelivat suomalaiset kiintiöiden puolustajat puolestaan Suo-
men säilymistä osana esimerkillistä pohjoismaista tasa-arvokulttuuria. Tällaisessa argu-
mentaatiossa kietoutuivat yhteen kilpailu paremmuudesta muiden Pohjoismaiden kanssa
ja pyrkimys Suomen määrittämiseksi osaksi pohjoismaista yhteisöä ja samalla sukupuolten
tasa-arvon "huippumaita".

                                                     
162  Tällaisen argumentaation käyttö ei rajoittunut vain parlamenttiin. Paritén kannattaja, tutkija
Janine Mossuz-Lavau viittasi Ranskan poikkeuksellisuuden määrittelyyn uudelta pohjalta: naisten
aliedustuksen sijaan Ranska voitiin muistaa merkittävästä uudistuksesta naisten oikeuksien puolus-
tamisessa (Picq, 2002, 13).
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Pauli Kettunen on tuonut esiin sen, kuinka jo 1800-luvulta lähtien pohjoismaisuus on
toiminut Suomessa kuten myös muissa Pohjoismaissa viitekehyksenä, jonka sisällä on
tunnistettu ja tuotettu kansallisia eroja ja yhtäläisyyksiä (Kettunen, 2001, 244). Suomalai-
sen erityisyyden ja pohjoismaisuuden rakentaminen olivat kiinteässä yhteydessä toisiinsa
myös kiintiöitä puolustavien kansanedustajien argumentaatiossa. Kiintiöiden hyväksyminen
oli tärkeää, jotta Suomi ei jäisi pohjoismaisia naapureitaan huonommaksi, mutta samalla
Pohjoismaat, ja tässä tapauksessa erityisesti Norja ja Tanska163 – toimivat positiivisina,
seuraamisen arvoisina esimerkkeinä.164 Muita Pohjoismaita käytettiin näin "normatiivisina
standardeina" (Kettunen, 2001, 248) onnistuneelle tasa-arvon edistämiselle, ja näiden
esimerkin asettamien ylikansallisten kriteerien täyttäminen nähtiin tärkeänä Suomen pitä-
miseksi tasa-arvokilpailun huipulla. 

Näin suomalaiskeskustelussa Pohjoismaista muodostui malli, joka suhteessa Pohjolan
ulkopuolisiin maihin merkitsi erilaisuutta mutta myös paremmuutta. Kiintiöiden kannatta-
jille Suomen putoaminen pohjoismaisen yhteisön ja samalla tasa-arvon mallimaiden ulko-
puolelle oli merkittävä uhka. Vaikka myös ranskalaiskeskustelussa muut EU-maat toimivat
vertailun välineenä ja standardin asettajina, näkemys Ranskasta mallina muille vaikutti
keskustelussa vahvana – sekä paritén kannattajilla että vastustajilla. Ranskalaisille lakiesi-
tyksen kannattajille uusi lainsäädäntö oli keino päästä eroon EU:n huonon oppilaan mai-
neesta, mutta samalla se olisi mahdollisuus korostaa Ranskan kansallista erityisyyttä ja
esimerkillisyyttä uudella tavalla. Uhaksi rakentui näin kansallisen erityisyyden menettämi-
nen.

Molempien maiden keskusteluissa viittaukset muihin maihin ja vertaileviin tilastoihin
määrittelivät kuitenkin Ranskan ja Suomen myös osaksi kansainvälistä kilpailua tasa-
arvoisen maan statuksesta ja samalla kansainvälisen vertailun kohteeksi. Tasa-arvon edis-
täminen oli näin myös osa maailmanlaajuista politiikkaa, jonka kansallista toteuttamista
arvioitiin ylikansallisin kriteerein.165 Kansallisvaltioiden omat kriteerit tasa-arvotilanteen

                                                     
163  Tällaisen argumentaation käyttöä ei estänyt se, että todellisuudessa Tanskan kiintiösäännökset
oli muotoiltu hyvin väljiksi, ja käytännössä tasapuolisen edustuksen toteutuminen komiteoissa oli
kiinni nimittävän ministerin aktiivisuudesta (Borchorst, 1999, 198–199).

164  Tapa, jolla erityisesti kiintiöiden kannattajat ottivat Norjan ja Tanskan esimerkiksi pohjoismai-
sesta, onnistuneesta tasa-arvon edistämisestä kertoo myös siitä, miten pohjoismaisuutta voidaan
rakentaa valikoivasti ja monesta näkökulmasta. Suomalaiset kiintiöiden vastustajat viittasivat puo-
lestaan ahkerasti Ruotsiin, jossa kiintiöiden sijasta käytettiin tavoiteaikatauluja naisten määrän
lisäämiseksi poliittisessa päätöksenteossa. Samanlainen valikoiva Pohjoismaiden käyttö näkyy
yllättävästi myös ranskalaisessa parité-keskustelussa. Sekä lakiesityksen kannattajat että arvostelijat
legitimoivat omaa kantaansa Pohjoismaihin viitaten: kannattajat viittasivat Pohjoismaiden edistyk-
sellisyyteen tasa-arvoasioissa, kriitikoiden mielestä Ruotsi oli esimerkki siitä, kuinka myös ilman
kiintiöitä voitiin päästä eteenpäin.

165  Pauli Kettunen (2001) on nostanut esiin, kuinka 1990-luvulla globalisaatio ja sen mukanaan
tuoma kilpailu on antanut uutta voimaa vertailulle kansallisen yhteisön kuvittelun kiihokkeena ja
samalla nostanut esiin uusia ylikansallisia vertailun perspektiivejä. Kettusen mainitseman globa-
lisaation vaikutus vertailuun näyttäisi ilmenevän myös tasa-arvopolitiikan alueella, jossa kansainvä-
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arvioimiseksi eivät riittäneet, vaan kansainväliset sopimukset ja kansainvälisten järjestöjen
tuottamat indikaattorit liitettiin osaksi kansallista tasa-arvopolitiikkaa ja samalla ranskalai-
suuden ja suomalaisuuden rakentamista.

Lisäksi kansallista erityisyyttä rakennettiin molemmissa maissa myös vastamallien avulla
ja kielteisesti määriteltyä vierautta vasten. Kuten edellä on käynyt ilmi, Yhdysvallat ja
amerikkalainen kulttuuri toimivat ranskalaiskeskustelussa keskeisenä vastamallina ranska-
laiselle demokratialle ja sukupuolten välisille suhteille. Paritén vastustajat eivät Ranskassa
olleet ensimmäisiä, jotka käyttivät hyväkseen ranskalaisen ja amerikkalaisen poliittisen jär-
jestelmän vastakkaisuutta leimatessaan vaalilakiehdotuksen amerikkalaistyylisiksi kiintiöik-
si. Antiamerikkalaisuudella ja Yhdysvaltojen käytöllä negatiivisena "toisena" yhteiskunnal-
lisessa keskustelussa on Ranskassa pitkät perinteet (Offen, 1992;166 Winock, 1982).

1980–90-luvulla Ranskan ja Yhdysvaltain vastakkaisuus tuotettiin osana keskustelua ame-
rikkalaisen kulttuurin voittokulusta Euroopassa, mutta se näyttäytyi myös amerikkalaiseksi
määritellyn identiteettipolitiikan ja poliittisen korrektiuden vastustuksena. Tässä kontekstis-
sa amerikkalainen feminismi ja sukupuolijärjestelmä asetettiin ranskalaisen universalismin
ja sukupuolten konsensukseen perustuvan ranskalaisen kulttuurin vastakohdaksi (Ozouf,
1995; ks. analyyseista, Ezekiel, 2002; Fassin, 2000). Samalla parité-liike yhdistettiin vas-
tustajien puhunnassa amerikkalaiseen feminismiin ja määriteltiin epäranskalaiseksi (ks.
Scott, 1997; Mathy, 2003). 1990-luvun sekä paritéa että monikulttuurisuutta koskevissa
keskusteluissa "Ranska" ja "Yhdysvallat" kasvoivat myyttisiin mittasuhteisiin ranskalaisen
republikanismin ja amerikkalaisen mallin vastakkainasettelussa (Wieviorka, 1997, 39).167

Mielenkiintoista on kuitenkin se, miten myöskään paritén kannattajat eivät halunneet kiel-
tää Ranskan kansallista poikkeuksellisuutta, mutta pyrkivät samalla määrittelemään tämän
poikkeuksellisuuden sisällön uudelleen. Myös vaalilakia kannattaneet kansanedustajat
korostivat ranskalaisen paritén ja ulkomaisten kiintiöiden ja niiden takana vaikuttavien
filosofisten lähtökohtien välistä vastakkaisuutta ja määrittelivät paritén ranskalaiseksi
innovaatioksi. Vaalilainsäädäntö ei johtanut Ranskan amerikkalaistamiseen, vaan pikem-
minkin aidon ranskalaisen demokratian vahvistumiseen.
                                                                                                                                            
lisillä sopimuksilla, EU-säätelyllä ja erilaisiin indikaattoreihin perustuvalla vertailulla on merkittävä
rooli.

166  Jo 1800–1900-luvun vaihteen ranskalaisessa keskustelussa naisten asemasta Yhdysvallat ja
angloamerikkalainen maailma yleensä toimivat ranskalaisen sukupuolimallin vastakohtana. Naisten
tasavertaiset, yksilölliset oikeudet ja niiden ajaminen leimattiin angloamerikkalaiseksi uhaksi erityi-
selle ranskalaiselle naisellisuudelle. Tässä asetelmassa myös "feministinen" ja "naisellinen" toimivat
angloamerikkalaisen ja ranskalaisen kulttuurin määreinä (Offen, 1992, 79).

167  Ranskan ja Yhdysvaltain myyttisistä piirteistä kertoo mm. se, minkälaisena amerikkalainen
kiintiöjärjestelmä näissä keskusteluissa kuvattiin. Paritén vastustajat viittasivat argumentaatiossaan
kiintiöiden käyttöön Yhdysvalloissa myös poliittisessa päätöksenteossa. Tosiasiassa kiintiöitä
käytetään Yhdysvalloissa työelämän ja koulutuksen rekrytoinneissa, ei vaaleissa tai muissa poliitti-
sissa valinnoissa. Yhdysvaltojen käyttö ranskalaiskeskustelussa onkin hyvä esimerkki siitä, miten
"Toinen on itse itseä varten keksitty" (Keränen, 1998, 10).
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Suomalaisessa kiintiökeskustelusta ei löydy samanlaista, vieraan kansallisuuden pohjalta
rakennettua vastamallia suomalaiselle poliittiselle järjestelmälle tai sukupuolikulttuurille.
Vieraan uhka oli kuitenkin suomalaiskeskustelussa läsnä feminismiä koskevan konstruktion
kautta. Vaikka viittaukset feminismiin ovat suomalaiskeskustelussa vähäisiä, määrittyi
feminismi poikkeuksetta suomalaisten tasa-arvon ja yleensä sukupuolten välisten suhteiden
vastamalliksi ja kannattajia ja vastustajia yhdistäväksi vieraan edustajaksi. Kun tasa-arvon
edistämisessä oli kyse naisten ja miesten yhteistyöhön perustuvasta toiminnasta tasa-arvon
saavuttamiseksi, oli feminismille puolestaan ominaista yltiöpäisyys ja naisten intressien
edistäminen. Feministinen separatismi uhkasi näin sekä suomalaisen sukupuolijärjestelmän
että koko yhteiskunnan rauhanomaista kehittämistä. Kiintiökeskustelussa feminismin kiel-
teisyys perustuikin erityisesti sen aiheuttamaan uhkaan naisten ja miesten välisille suhteille
(ks. vastaava piirre feminismistä käydyssä aikakauslehtikeskustelussa, Lempiäinen, 2001,
25–26).

Eduskunnan kiintiökeskustelu toistaa Suomessa vahvana vaikuttanutta tasa-arvon ja femi-
nismin vastakkainasettelua (Holli, 2003, 16–17; Julkunen, 1997, 58), joka ei myöskään
mahdollista feminismin määrittelyä yhtenä poliittisen toimijuuden tapana.168 Feminismin
vastinpari, sukupuolten tasa-arvon edistäminen, määrittyy ainoaksi oikeaksi tavaksi muuttaa
sukupuolten välisiä suhteita Suomessa. Samalla feminismin ja tasa-arvon vastakohtaisuus
vahvistaa sukupuolten tasa-arvoa osana kansallisen konsensuksen rakentamista: tasa-arvolla
ei edistetä vain sukupuoli- vaan myös yhteiskuntarauhaa, kun taas feminismi ei ole uhka
vain sukupuolten välisille suhteille vaan koko kansakunnalle (Holli, 2003, 16–17; Julku-
nen, 1997, 58). Kiintiökeskustelu vertautuukin mielenkiintoisella tavalla samaa sukupuolta
olevien parisuhdelaista käytyyn keskusteluun muutamaa vuotta myöhemmin. Tässä kes-
kustelussa homoseksuaalisuus määriteltiin feminismin tavoin sukupuolten tasa-arvon ulko-
puolelle, ja samalla se konstituoitiin uhaksi suomalaiselle sukupuolijärjestelmälle ja koko
yhteiskunnalle (ks. Charpentier, 2001, 93–99; Kantola J., 2002, 298).

Ranskalaista tasavaltaa ja sukupuolijärjestystä tai suomalaista tasa-arvoa ja yhteiskuntaa
uhkaavan vaaran määritteleminen ulkomaalaiseksi tai muutoin vieraaksi siirtää huomion
tehokkaasti pois tasa-arvoa, mutta myös ranskalaisuutta ja suomalaisuutta koskevista po-
tentiaalisista konflikteista maiden sisällä. Samalla kun Yhdysvallat ja feminismi typistetään
homogeenisiksi ja muuttumattomaksi ulkoisiksi uhiksi, voidaan ranskalainen ja suomalai-
nen tasa-arvo rakentaa yhtenäisinä ja kaikkien jakamina arvoina. Uhan määrittely vieraaksi
ja ulkopuoliseksi kieltää sen mahdollisuuden, että myös Ranskassa ja Suomessa voi olla
sukupuolten tasa-arvoa ja feminismiä koskevia erilaisia tulkintoja. Sen myöntäminen, että
kansallista harmoniaa voisi häiritä myös jokin tuttu, joku "meistä" ranskalaisista tai suo-

                                                     
168  Suomalainen kiintiökeskustelu tarjoaa mielenkiintoisen kontrastin nykypäivän ruotsalaiseen
politiikkaan, jossa feminismistä on tullut suosittu toimijuuden malli poliitikoille kautta puolueken-
tän. Tosin feminismin legitimointi näyttää myös Ruotsissa olleen mahdollista kansallisen projektin
kautta: feminismistä on tullut tasa-arvon rinnalla ruotsalaisen politiikan yhteinen päämäärä ja vien-
tituote. Voidaankin kysyä, onko tulevaisuuden Suomessakin feminismi mahdollista valjastaa osaksi
kansallista tasa-arvon edistämistä ja suomalaista erityisyyttä.
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malaisista, toisi esiin myös itse kansallista yhteisöä ja "meitä" koskevat erimielisyydet ja
konfliktit (Mathy, 2003, 255). 

6.3.3 Ajassa: edistyksen aika konsensuksen rakentajana

Kia Lindroos ja Kari Palonen näkevät ajan yhtenä resurssina, jonka avulla uusia kysymyk-
siä voidaan politisoida ja luoda valtaosuuksia poliittisessa kamppailussa (Lindroos – Palo-
nen, 2000, 10). Toisesta suunnasta katsottuna aika ja ajallisuuden erilaiset tulkinnat voivat
toimia myös epäpolitisoinnin tai politiikan paikaltaansiirtämisen välineinä ja toiminnan
tilan rajoittajina. Tietty sukupuolten tasa-arvon "aikajärjestys" asettaa myös rajoja sille,
millaisena tasa-arvon edistäminen169 nähdään ja minkälaista muutosta pidetään mahdollise-
na (Tollin, 2005).

Ranskan parité-keskustelu näyttää vahvistavan käsitystä ranskalaisesta politiikasta "pitkäai-
kaisten muistojen pelikenttänä" (Abélès, 1991, 265). Viittaukset kansalliseen historiaan ja
historiallinen lukutaito olivat tärkeä resurssi tasa-arvoa koskevassa argumentaatiossa. Liit-
tämällä sukupuolten tasa-arvon edistäminen osaksi Ranskan vallankumousta ja tasavallan
uudistamisen historiaa tasa-arvo määriteltiin koko kansakuntaa koskettavan toiminnan
jatkumona. Vaikka historian kautta merkityksellistettiin myös parité-keskustelun jakoja
erityisesti oikeiston ja vasemmiston välillä, viittaukset kansalliseen historiaan sulkivat
puhujat yhteisen kehyksen sisälle.

Ranskan ja Suomen keskusteluista löytyy kuitenkin myös yhteisiä ajan perspektiivejä, jotka
keskustelijat laajasti jakoivat ja jotka saavuttivat merkittävän aseman sukupuolten tasa-
arvoa koskevien kysymyksenasettelujen rajaajina. Sekä ranskalaisessa että suomalaisessa
parlamenttikeskustelussa kansanedustajat rakensivat yhteisymmärrystä tasa-arvon edisty-
mistä ja pikaista toteutumista korostavan näkökulman kautta. Tämä ajan jäsennyksen tapa
toimi keskustelussa argumentoinnin välineenä ja avasi samalla erityisen horisontin tasa-
arvon määrittelyyn poliittisena ongelmana ja toimintaan tasa-arvon puolesta (ks. Lindroos
– Palonen, 2000, 13).

Ranskassa paritén kannattajat olivat alusta lähtien määritelleet sukupuolten tasa-arvon
edistämisen osaksi ranskalaisen politiikan modernisointia. Sukupuolten tasa-arvo oli näin
edistyksen projekti, keino ranskalaisen poliittisen järjestelmän kehittämiseksi ja "ranskalai-
sen viiveen" (le retard français) kuromiseksi umpeen suhteessa muihin EU-maihin. Toi-
saalta myös itse sukupuolten tasa-arvoa kuvattiin eteenpäinmenona, marssina eteenpäin.
Tasa-arvo oli edennyt jo pitkälle muilla yhteiskunnan aloilla ja sen puolesta oli tehty jo
paljon, mutta politiikassa tarvittiin vielä toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.

                                                     
169  Käytän väitöskirjassani toistuvasti ilmaisua "tasa-arvon edistäminen". Olen näin itsekin uusin-
tamassa tiettyä näkökulmaa ajallisuuteen. Toisenlaisen näkökulman tasa-arvon ajallisuuteen loisivat
sellaiset käsitteet kuin "toiminta tasa-arvon puolesta" tai "syrjivien käytäntöjen esiinnostaminen ja
vastustaminen".
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Vaikka Suomessa linkki yhteiskunnan ja poliittisen päätöksenteon uudenaikaistamiseen ei
ollut niin selkeä, näkemys edistyksestä ja eteenpäinmenosta leimasi kuitenkin myös suo-
malaista kiintiökeskustelua. Ranskan tavoin ajateltiin lainsäädännön nopeuttavan prosessia,
joka oli jo käynnissä. Ranskalaisesta ja suomalaisesta keskustelusta on tältä osin löydettä-
vissä jopa samoja metaforia: uudessa lainsäädännössä oli kyse prosessin vauhdittamisesta
tai sysäämisestä eteenpäin tai askelista kohti tasa-arvoa170. (Vrt. Holli, 1991, 153–155.)

Siitä huolimatta, että myös tasa-arvon ongelmista ja syrjinnästä puhuttiin molempien mai-
den parlamenttikeskusteluissa, itse edistyksen prosessia ja sen liikettä eteenpäin olennaise-
na, yhteiskuntaa ohjaavana voimana ei asetettu kyseenalaiseksi. Ongelmissa ja naisten
kohtaamissa esteissä oli kyse poikkeuksesta tai häiriöstä, joka haittasi tai hidasti jo vauhdis-
sa olevaa yhteiskunnan tasa-arvoistumista. Nämä erilliset poikkeamat eivät kyseenalaista-
neet yleistä suuntausta parempaan.

Suomessa tätä edistyksen näkökulmaa voimisti myös näkemys kiintiöiden väliaikaisuudes-
ta, jota kiintiöiden kannattajat painottivat puheenvuoroissaan. Kiintiöt väliaikaisina toi-
menpiteinä tuottivat erityistä näkökulmaa ajallisuuteen ja erityisesti tulevaisuuteen, jonka
myötä edessä häämötti pysyvästi harmoninen suomalainen yhteiskunta. Kiintiöistä raken-
nettiin poikkeama, välttämätön paha, jota piti käyttää yhteiskunnan häiriötilan poistamisek-
si. Tasa-arvon edistyminen määrittyi kuin yhteiskunnan aikuistumisen prosessina, jonka
päässä tasa-arvo toteutui oikealla tavalla eli luonnollisesti – tai kuten Katharina Tollin
(2005)171 asian ilmaisee – ilman ulkonaista pakkoa, sisäsyntyisesti. Näin tavoitteena oli
pysyvä tasa-arvon tila, josta konfliktit olivat poissa ja joka määrittyi pikemminkin olemisen
kuin toiminnan kautta.

Ranskalaisessa keskustelussa enemmistö lakiesityksen kannattajista näki parité-
lainsäädännön pysyvänä toimenpiteenä ja olennaisena osana ranskalaisen universalismin
toteutumista.172 Kuitenkin myös Ranskassa paritén kannattajien mielestä laki johti sellai-
seen tasa-arvon edistymisen tilaan, josta kehitys ei enää voisi kulkea taaksepäin. Erityisen
myönteistä tässä tilassa oli naisten ja miesten yhä harmonisempi rinnakkainelo (mixité) ja

                                                     
170  Ranskassa käytettiin mm. sellaisia termejä kuin accélérer le processus (nopeuttaa, jouduttaa
prosessia), une marche (marssi) tai un pas (askel) vers l’égalité.

171  Katharina Tollin on analysoinut ruotsalaisia, mm. parlamentissa käytyjä tasa-arvokeskusteluja.
Näistä keskusteluista on löytynyt hämmästyttävän samankaltaisia ajallisuuden ulottuvuuksia kuin
Ranskasta ja Suomesta.

172  Tämä lainsäädännön pysyvyyden korostaminen liitettiin näkemykseen paritésta ihmiskunnan
kaksinaisuuden tunnustamisena, tosin osa paritén kannattajia oli valmis ajamaan myös väliaikaisia
toimenpiteitä (ks. luku 3.3.3). Näissä Ranskaa ja Suomea koskevissa eroissa on nähtävissä myös
kansainvälisen tasa-arvopolitiikan erilainen soveltaminen kansallisella tasolla. Suomessa tärkeänä
viitekehyksenä toimineessa CEDAW-sopimuksessa positiiviset erityistoimet ovat mahdollisia juuri
niiden väliaikaisuuden perusteella. Viittaukset siihen, että positiiviset erityistoimet ovat vain väliai-
kainen poikkeama liberaalin tasa-arvoajattelun normista eivätkä aseta itse normia kyseenalaiseksi,
ovat toimineet laajemminkin tällaisten tasa-arvotoimien oikeuttamisen välineenä (Bacchi, 2004,
133).
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yhteistyö ranskalaisen yhteiskunnan hyväksi. Myös tätä tulevaisuudennäkymää sävytti
ajatus konfliktien poissaolosta ja tasa-arvoiseksi kehittyneestä ihmisestä.

Tällaisesta ajallisuuden näkökulmasta sukupuoleen perustuva syrjintä näyttäytyy pikem-
minkin yhteiskunnan – ja yksilöiden – ohimenevinä kasvukipuina kuin valtakysymyksenä
tai intentionaalisena toimintana. Kasvun myötä myös syrjintä häviää, joten kysymystä
syrjinnän uusintamisen mekanismeista tai systemaattisuudesta ei tarvitse esittää. Tasa-arvo
muuttuu luonnolliseksi järjestykseksi ja samalla sukupuolten tasa-arvon ja poliittisuuden
välinen kytkös katkeaa – tasa-arvopolitiikka muuttuu näin tyhjäksi käsitteeksi.

(Kansallisen) edistyksen ja lineaarisen aikakäsityksen voimakas läsnäolo ranskalaisessa ja
suomalaisessa tasa-arvokeskustelussa vaikeuttaa eriarvoisuutta tuottavien käytäntöjen ja
arkipäivän syrjinnän tarkastelua. Toisiansa seuraavat tasa-arvon menneisyys, nykyisyys ja
tulevaisuus eivät anna tilaa pohtia tasa-arvoa jatkuvuudesta irrotetun nykyisyyden tai het-
kellisyyden näkökulmasta, syrjinnän ja tasa-arvon tekoina tässä hetkessä (ks. Lindroos,
2000, 75).173 Samalla häviää näkyvistä mahdollisuus tasa-arvon ajalliseen monikerroksi-
suuteen sekä tasa-arvon ja syrjinnän samanaikaiseen läsnäoloon.

6.3.4 Harmoniassa: sukupuolten Suomi ja Ranska

Miten sitten sukupuoli kietoutui näihin ranskalaisiin ja suomalaisiin tasa-arvon rakentamis-
projekteihin? Minkälaisia naisen ja miehen sekä sukupuolten välisten suhteiden normatiivi-
sia määrittelyjä tasa-arvokeskustelut ja niiden kansallisen yhtenäisyyden painotukset tuotti-
vat?

Paritén ja kiintiöiden kannattajat olivat joutuneet pitkin matkaa vastaamaan syytöksiin,
joiden mukaan lakiesitykset olisivat rapauttamassa paitsi ranskalaista ja suomalaista poliit-
tista järjestelmää, myös sukupuolten rinnakkainelon perusteita. Tästä syystä ei olekaan ehkä
yllättävää, että sekä Ranskassa että Suomessa lainsäädäntöä kannattavassa argumentaatiossa
korostui sukupuolten välisten suhteiden harmonia ja esitettyjen uudistusten tätä harmoniaa
vahvistava vaikutus.

Toisaalta tämä sukupuolten harmonian ja yhteisymmärryksen painottaminen parlamentti-
keskusteluissa ei ollut itsestäänselvyys, koska paritén ja kiintiöiden kautta keskusteluun
nousi yhteiskunnallinen ongelma, naisten vähäinen edustus poliittisessa päätöksenteossa,
ja samalla tämän aliedustuksen syyt. Ranskalaisen parité-keskustelun yksi keskeinen teema
olikin naisten myöhään toteutunut äänioikeus ja naisten räikeä aliedustus poliittisen päätök-
senteon eri tasoilla. Tämän kysymyksen merkittävyyttä ei kukaan keskustelijoista kieltänyt,
vaan kaikkien kansanedustajien mielestä kyseessä oli vakava yhteiskunnallinen ongelma.
 

                                                     
173  Lindroos puhuu Walter Benjaminiin ja Paul Virilioon viitaten juuri "nykyisestä" poliittisena
aikana. Hetken ja nykyisen korostaminen avautuu pluralistisen aikakokemuksen suuntaan ja prob-
lematisoi ajan lineaarisuuden ja yksitasoisuuden (Lindroos, 2000).



234   Tasa-arvo ja muutoksen rajat

Naiset syrjinnän kohteina olivatkin näkyvästi keskustelussa esillä. Samassa yhteydessä itse
syrjinnän tai epätyydyttävän aseman taustalla vaikuttavat toimijat nousivat kuitenkin vain
marginaalisesti tarkastelun kohteeksi. Ranskalaisessa keskustelussa olikin yleistä puhua
naisiin kohdistuvasta syrjinnästä passiivissa, syrjinnän subjekteja identifioimatta. Suku-
puolten välistä harmoniaa loi myös syrjinnän paikallistaminen Ranskan historiaan tai koko
ranskalaisen yhteiskunnan tasolle. Tällöin naisten syrjinnän subjekti oli ranskalainen yh-
teiskunta kokonaisuudessaan, tai syrjintä nähtiin rakenteellisena ongelmana, joka oli irral-
laan yksittäisistä toimijoista, myös poliitikoista. Tällainen puhetapa rakensi tehokkaasti
yhteiskunnallista konsensusta, kun tasa-arvon edistämisestä muotoutui poliitikkojen ja
kaikkien ranskalaisten yhteinen taistelu syrjintää vastaan.

Suomalaisessa kiintiökeskustelussa sukupuolten suhteita koskevat harmonisointistrategiat
kohdistuivat erityisesti lain vaikutuksiin suhteessa naisiin ja miehiin. Kiintiöiden kannatta-
jat korostivat lain merkitystä miesten aseman turvaajina tulevaisuudessa ja varsinkin tilan-
teessa, jossa naisten koulutustaso oli noussut entisestään. Kiintiöissä ei näin ollut kyse
naisten aseman edistämisestä, vaan keskiössä oli kiintiöiden tuoma hyöty miehille. Kiintiöt
edistivät näin tasapuolisesti molempien sukupuolten poliittista osallistumista ja samalla
koko päätöksenteon kehittämistä. Huomionarvoista tällaisessa kiintiöpuheessa on lisäksi
se, että juuri miesten saama hyöty kiintiöistä voitiin liittää koko järjestelmän kehittämiseen
ja yhteisen hyvän ajamiseen. Kiintiöiden yhdistäminen erityisesti naisten aseman paranta-
miseen tulkittiin puolestaan kiintiöiden vastustajien puolella epäoikeudenmukaiseksi nais-
ten suosimiseksi.

Sukupuolten harmoniaa molemmissa maissa vahvistivat myös erityiset näkökulmat tasa-
arvon edistämiseen. Sekä Ranskassa että Suomessa tasa-arvon edistäminen nähtiin toimin-
tana, joka perustui naisten ja miesten yhteisymmärrykseen ja yhteistyöhön. Vaikka mo-
lemmissa maissa juuri naiset nähtiin tasa-arvotyön primus motoreina, tasa-arvon (parem-
man) edistämisen kannalta naisten ja miesten yhteistyötä pidettiin olennaisena. Lisäksi
lakiesitysten kannattajille juuri uusi lainsäädäntö oli myös tae sukupuolten välisen yhteis-
ymmärryksen vahvistamisesta, eli parité tai kiintiöt olivat omalta osaltaan takaamassa
sukupuolten rauhanomaista yhteistyötä yhteisen hyvän puolesta myös tulevaisuudessa.

Kiintiöiden näkeminen molempien sukupuolten aseman edistäjänä ja tasa-arvon edistämi-
sen hahmottaminen naisten ja miesten välisen yhteistyön näkökulmasta väistää kysymyksen
tasa-arvoon ja sukupuolten välisiin suhteisiin mahdollisesti liittyvistä konflikteista. Tasa-
arvo nähdään naisten ja miesten yhteisenä tavoitteena, johon ei kohdistu vastarintaa. Vaik-
ka rakenteellisen syrjinnän näkökulma voi kääntää huomion itse poliittiseen järjestelmään
eriarvoisuuden tuottajana, vastuuta syrjinnästä ja myös sen lopettamisesta on vaikeaa pai-
kantaa mihinkään tai kehenkään toimijaan (Bacchi, 1996, 19–20). Harmoninen tasa-arvon
edistäminen yhdistyy näin historiassa ja rakenteiden tasolla vaikuttaneeseen syrjintään, joka
poistuu uuden lainsäädännön myötä.

Parlamenttikeskustelujen näkökulmilla sukupuolten välisiin suhteisiin Ranskassa ja Suo-
messa on mielenkiintoisia yhtymäkohtia siihen, miten tutkimuksessa mutta myös laajem-
massa yhteiskunnallisessa keskustelussa on arvioitu ranskalaisen ja suomalaisen sukupuo-
lijärjestelmän tyypillisiä piirteitä ja jatkumoita. Ranskalaisessa julkisessa keskustelussa
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toistuvan – mutta myös kiistellyn – näkemyksen mukaan ranskalaiselle sukupuolikulttuu-
rille on tyypillistä naisten ja miesten välinen yhteistoiminta ja mutkaton sosiaalinen kanssa-
käyminen, joka perustuu sukupuolten keskinäiseen vetovoimaan ja komplementaarisuuteen
(Ozouf, 1995; Offen, 1992; Saguy, 2002, 80–81). Suomessa puolestaan on korostettu
sukupuolten välistä kumppanuutta ja yhteistä työntekoa yhteiskunnan puolesta. Lisäksi
suomalaiselle sukupuolimallille on nähty tyypilliseksi sukupuolikonfliktin välttäminen
(Holli, 1991, 165–168; Julkunen, 1997, 58–60; Rantalaiho, 1994; myös Sulkunen, 1990,
52–53).

Vaikka molempien maiden parlamenttikeskusteluissa puhuttiin naisiin kohdistuvasta syr-
jinnästä, näyttäisivät keskustelut ammentavan myös näistä kulttuurisista, sukupuolten
yhteistyötä ja samalla kansallista erityisyyttä koskevista käsityksistä. Ranskassa tähän viitta-
si mm. naisten ja miesten yhteisen yhteiskunnallisen toiminnan painottaminen erityisesti
historiallisesta näkökulmasta, Suomessa sekä nykypolitiikan että tasa-arvotyön näkeminen
ensisijaisesti naisten ja miesten yhteistyöhön perustuvana toimintana. Näiden käsitystapo-
jen voimaa vahvistivat kielteiset vastamallit, kuten "amerikkalainen sukupuolikulttuuri"
Ranskassa ja "feminismi" Suomessa. Molemmissa keskusteluissa sukupuolten välinen
yhteistyö ei ollut näin kulmakivi vain tasa-arvon edistämiselle vaan myös koko kansallisen
kulttuurin ja poliittisen järjestelmän säilymiselle. Ranskalaisen mixité- ja suomalaisen
kumppanuus-puheen samankaltaisuudet kyseenalaistavatkin ainakin joiltain osin174 niiden
erityisen "ranskalaisuuden" ja "suomalaisuuden" ja kiinnittävät pikemmin huomiota siihen,
miten näkemystä naisten ja miesten välisestä harmoniasta jonkin kansallisen kulttuurin
sisäänrakennettuna piirteenä käytetään moninaisiin tarkoituksiin sukupuolten tasa-arvoa
koskevassa keskustelussa.

Huomionarvoista on kuitenkin myös se, minkälaisia ristiriitaisuuksia tähän harmonian
rakentamiseen liittyi ja mihin tarkoituksiin tällaista puhetta oli mahdollista käyttää. Tältä
osin huomio kiinnittyy maiden välisiin eroihin mm. feminismiä koskevissa puhetavoissa,
ja erityisesti ranskalaisen kumppanuuspuheen käyttömahdollisuuksiin feminismin legiti-
moinnissa. Liittämällä feminismi ja feministit osaksi Ranskan kansallista historiaa ja sa-
malla molempien sukupuolten yhteiskunnallista aktivismia feminismi ei näyttäytynyt uhka-
na miehille eikä sukupuolten harmonisille suhteille. Feministi tai tasa-arvoa puolustava
nainen rakentui sitä vastoin aktiivisen kansalaisen ja muutostoimijan malliksi, joka osallis-
tui yhteiskunnan kehittämiseen miesten rinnalla.

Pelkkä parlamenttikeskustelujen analyysi ei kuitenkaan kerro feminismin legitimiteetistä
tai laajemmista käyttömahdollisuuksista ranskalaisessa yhteiskunnassa, jossa Suomen
tavoin feminismi sekä toimintana että käsitteenä on kohdannut myös runsaasti vastustusta
(ks. Bard, 1999; Klejman – Rochefort, 1989). Toisaalta jo ennen paritésta käytyjä parla-
menttikeskusteluja 1980–90-luvun vaihteen ranskalainen keskustelu naishistoriasta ja
naisliikkeen vanhojen raja-aitojen kaatuminen loi pohjaa feminismin käsitteen ainakin

                                                     
174  Toisesta näkökulmasta juuri maiden välisiä eroja voisi korostaa kiinnittämällä huomiota siihen,
kuinka Suomessa nimenomaan naisten ja miesten yhteinen työnteko toimi kulttuurisena resurssina
tasa-arvopuheessa. Ranskassa puolestaan viittauksilla sukupuolten keskinäiseen vetovoimaan ja
naisten ja miesten yhteistoimintaan luotiin ranskalaista erityisyyttä.
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osittaiselle "hovikelpoisuudelle", mutta myös samanaikaiselle käsitteen radikaalin potenti-
aalin vähenemiselle.  Feminismin erilaiset käyttötavat ja merkitysten muutokset 1980- ja
90-lukujen aikana kertovat omalta osaltaan sukupuolten tasa-arvon ja myös sukupuolen
määrittelyyn liittyvistä muutoksista ja ristiriidoista sekä muutosten avaamista mahdolli-
suuksista.

Seuraavaksi lähdenkin tarkastelemaan tapoja, joilla sukupuolta ja sukupuolieroa koskevat
määrittelyt moninaistuivat ja ristiriitaistuivat Ranskan ja Suomen parlamenttikeskusteluissa
ja sitä, mitä tiloja tämä avasi – ja sulki – tasa-arvosta puhumiselle.

6.4 Monenlaista eroa: sukupuoliero ja
tasa-arvon ristiriitaistuminen

Sekä ranskalaisessa parité-keskustelussa että suomalaisessa kiintiökeskustelussa kysymys
sukupuolen merkityksestä poliittisessa päätöksenteossa oli yksi keskeisiä keskustelua jä-
sentäviä ulottuvuuksia. Keskusteluissa kysyttiin, oliko ja tulisiko sukupuolella olla merki-
tystä demokraattisen järjestelmän toiminnassa? Entä mikä merkitys sukupuolella tulisi olla
päätettäessä vaaleilla valittavien ja korporatististen elinten kokoonpanosta? Sukupuolta ja
erityisesti sukupuolen ja politiikan suhdetta koskevat erilaiset tulkinnat avasivat ovet myös
vastakkainasetteluille ja konflikteille.

Ranskassa kysymys sukupuolierosta oli eksplisiittisemmin läsnä keskustelussa sekä parla-
mentissa että parlamentin ulkopuolella, ja se yhdistettiin universalismin ja partikularismin
välille rakennettuun kahtiajakoon. Samalla esiin nousivat ranskalaista, edellisten vuosi-
kymmenten naisliikettä hajottaneet konfliktit, erityisesti sukupuolten yhteistä ihmisyyttä ja
sukupuolieroa korostavien suuntausten välillä (Picq, 1997; 2002). Juuri nämä keskustelun
kytkökset näyttäisivät vahvistaneen vastakkainasettelua sukupuolten samanlaisuutta ja
sukupuolieroa painottavan näkökulman välillä Ranskassa: keskustelua ei käyty sukupuolten
samanlaisuudesta ja erilaisuudesta abstraktina kysymyksenä, vaan kyseinen dikotomia
liitettiin yhtäältä ranskalaisen poliittisen järjestelmän perusperiaatteiden muuttamiseen sekä
toisaalta ranskalaisen naisliikkeen historiallisiin jakoihin ja itse feminismin määrittelyyn.

Myös suomalaisessa kiintiökeskustelussa löytyy vastakkainasettelua sukupuolen merkitystä
ja politiikan sukupuolineutraaliutta korostavan näkökulman välillä. Kahtiajako sukupuo-
lineutraalin pätevyyden ja sukupuolta korostavien kiintiöiden välillä voidaan nähdä yhtenä
ilmentymänä tästä problematiikasta. Samalla puhujia jakoivat kysymykset siitä, vaikuttiko
sukupuoli poliittista päätöksentekoa koskevissa valinnoissa ja toisaalta pitäisikö sukupuoli
kiintiöiden kautta ottaa yhdeksi valintojen kriteeriksi.

Naistutkimuksessa on varsinkin 1990-luvulta alkaen korostettu tasa-arvon ja sukupuolieron
välisen vastakkainasettelun ongelmallisuutta. Tutkimuksessa on pyritty pääsemään irti
tämän käsiteparin abstraktista käytöstä ja kiinnittämään huomiota sekä tasa-arvon että
sukupuolieron käsitteiden saamiin erilaisiin merkityksiin (esim. Bock – Thane, 1992; von
der Fehr – Rosenbeck – Jónasdóttir, 1998; Holli, 2003; Scott, 1996). Lisäksi on korostettu
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niitä konkreettisia ja monimutkaisia tilanteita, joissa tasa-arvoa ja naisten asemaa koskevia
argumentteja muotoillaan (mm. Bacchi, 1990; Carlsson Wetterberg, 1998; Ravn, 1995).

Myös parité- ja kiintiökeskustelujen analyysi osoittaa, että niitä ei voida kumpaakaan luon-
nehtia puhtaasti sukupuolten samanlaisuus vs. sukupuoliero -erottelun pohjalta. Pikemmin-
kin huomio kiinnittyy sukupuolieroa koskeviin moninaisiin tulkintoihin ja muutoksiin
keskustelun aikana. Lisäksi sekä lainsäädännön kannattajat että puolustajat yhdistelivät
molemmissa maissa sekä sukupuolieron että naisten ja miesten yhteistä ihmisyyttä korosta-
via argumentteja keskustelun aikana. Kysymykset sukupuolten erosta ja samanlaisuudesta
muotoutuivat pikemminkin osaksi keskustelujen dilemmoja ja ristiriitaisuuksia kuin valin-
naksi kahden vaihtoehdon välillä. 

Näiden moninaisten tulkintojen ja ristiriitojen lisäksi on tärkeää analysoida keskustelussa
vaikuttaneiden kysymyksen- ja vastakkainasettelujen rajaavaa voimaa. Parlamenttikeskus-
telun analyysi tuo esiin sen, miten lakiesitysten kannattajat pyrkivät yhtäältä välttämään
aiempien keskustelun rajanvetoja ja karikkoja ja toisaalta miten keskusteluissa vakiintunei-
den kahtiajakojen ylläpitäminen oli itsessään argumentaation väline. Dikotomisessa ajatte-
lussahan kyse ei ole vain toistensa poissulkevista vaihtoehdoista, vaan siitä, että kyseiset
vaihtoehdot nähdään yhdessä tyhjentävinä, jolloin ne pyyhkivät näkyvistä kaikki muunlai-
set kysymyksenasettelut (Squires, 2000, 127). Tätä kautta voidaan kysyä, miten esimerkiksi
universalismin ja sukupuolieron asettaminen vastakkain ranskalaiskeskustelussa tai suku-
puolineutraalia pätevyyttä ja sukupuolikiintiöitä koskevan ristiriidan korostaminen suoma-
laisessa kiintiökeskustelussa vaikuttivat tasa-arvoa koskevien määrittelyjen rajoihin ja
politisoinnin mahdollisuuksiin. Samalla huomio kiinnittyy kamppailuun erilaisten kysy-
myksenasettelujen vakiinnuttamiseksi tai murtamiseksi.

6.4.1 Ranskan parité : universalismin uudelleentulkinnan
ja sukupuolierojen välillä

Sukupuolieron moninaisista tulkinnoista ranskalaiskeskustelussa kertovat ensiksikin ne
erilaiset suunnat, mistä paritén kannattajat ja vastustajat lähestyivät kysymystä naisten
suhteesta poliittiseen edustukseen ja erityisesti ranskalaiseen universalismin ideaan. Paritén
vastustajien keskeinen kritiikkihän kohdistui parité-liikkeen näkemykseen naisista "ihmis-
kunnan" toisena puolikkaana, ja naisten poliittisen edustuksen legitimoimiseen tältä poh-
jalta. Liikkeen kritisoijien mielestä parité merkitsi paluuta traditionaaliseen käsitykseen
sukupuolten luonnollisesta erosta ja komplementaarisesta roolista, ja tämän luonnollisen
sukupuolieron sisällyttäminen lakiin oli ongelmallista ja vaarallista. Sukupuolieroa korosta-
van differentialismin vuoksi paritéa pidettiin haitallisena myös naisten aseman parantami-
selle.

Parité-liikkeen perustajat kuitenkin kielsivät kannattavansa differentialismia ja käsitystä
sukupuolten komplementaarisista tehtävistä. Niin kuin Joan Scott toteaa, liikkeen perustaji-
en keskeinen argumentti perustui tavoitteeseen universaalin yksilön kaksinaisuudesta,
yksilön näkemisestä sekä naisena että miehenä. He hahmottivat paritéa oikeuksien näkö-
kulmasta: kyse oli naisten yhtäläisestä oikeudesta edustaa ihmisyyttä ja ranskalaista kansa-
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kuntaa ja samalla universalismin tekemisestä todelliseksi ja molemmat sukupuolet katta-
vaksi (Scott, 2004, 42). Todellisen universalismin saavuttamiseksi – jolloin sukupuolella
ei enää ollut merkitystä – tarvittiin kuitenkin sukupuolen huomioon ottamista politiikassa
ja niiden eriarvoistavien prosessien ymmärtämistä, joiden kautta miehistä oli tullut univer-
saalin ihmisyyden ja samalla kansakunnan ainoita edustajia.

Samalla parité-liikkeen edustajat pyrkivät kyseenalaistamaan vanhoja rintamalinjoja ja
jaotteluja. Heidän mukaansa paritén käsite irtautui ranskalaista naisliikettäkin jakaneesta
vastakkainasettelusta tasa-arvon ja sukupuolieron välillä. Parité oli vastaus sukupuolten
samanlaisuutta ja erilaisuutta koskevaan dilemmaan tai ainakin väline käsitellä samanlai-
suuden ja eron välistä jännitettä. 

Yhtä paljon kuin itse sukupuolierosta, parité-keskustelussakin käytiinkin kamppailua siitä,
missä määrin paritéa ja liikkeen vaatimuksia tulisi tulkita perinteisten kahtiajakojen ja
kysymyksenasettelujen kautta. Syytökset differentialismista ja essentialistisesta sukupuoli-
käsityksestä olivat Ranskassa tehokas tapa kyseenalaistaa vastapuolen argumentaatio ja
suunnata keskustelua joko–tai -asetelmiin. Samalla huomio siirtyi pois parité-liikkeen
muista esiin nostamista kysymyksistä, kuten syrjinnän mekanismeista ja uusintamisesta
ranskalaisessa republikanistisessa järjestelmässä.

On huomattava, että vastakohtaisuus sukupuolten samanlaisuuden ja sukupuolieron välillä
sai erityistä voimaa tavasta, jolla se liitettiin kysymykseen ranskalaisen poliittisen järjestel-
män ja poliittisen ajattelun erityisyyden määrittelystä. Tämän liitoksen kautta paritésta
muodostui uhka paitsi ranskalaiselle naisliikkeelle ja tasa-arvon edistämiselle, myös laa-
jemmin koko ranskalaisen republikanismin tulevaisuudelle. Paritén vastustajat näkivät
paritén kirjaamisen lakiin johtavan ranskalaisen poliittisen järjestelmän perusperiaatteiden
muuttamiseen.

Keskustelu paritésta ja naisten poliittisesta edustuksesta asettui tältä osin ristiriitaiseen
maaperään, jossa vaikuttivat sekä Ranskassa vahva unitaristinen käsitys kansan kokonai-
suuden ja samalla kansakunnan poliittisesta edustamisesta että toisaalta kysymys edustajien
ja edustettavien välisestä suhteesta ja edustuksellisuudesta (Millard – Ortiz, 1998; Rosan-
vallon, 1998; myös Duverger, 1996, 193–195). Abstraktin kansakunnan ja konkreettisten
kansalaisten edustamisen välinen jännite virittyi parlamenttikeskustelussa, jossa lainsää-
dännön muutoksia vastustettiin vetoamalla edustuksen erottamiseen edustuksellisuuden
kysymyksistä: paritén vastustajat korostivat argumentaatiossaan poliittisten instituutioiden
ja erityisesti parlamentin määrittelyä yleisen edun ja kansakunnan kokonaisuuden, ei eri-
laisten yhteiskunnallisten (etu)ryhmien edustajana. Tämän käsityksen mukaan kyse ei ollut
siitä, että poliittiset elimet heijastaisivat kokoonpanossaan väestön moninaisuutta ja yksit-
täinen edustaja olisi tilivelvollinen äänestäjilleen, vaan olennaista oli kansakunnan yhtenäi-
syyden ja kansan tahdon muotoutuminen itse poliittisen edustuksen prosessissa (Millard
– Ortiz, 1998, 189–193; Rosanvallon, 1998, 38–41). Tässä näkökulmassa poliittiseen
edustukseen näkyi republikanismin korostama yleisen edun, yhtenäisen kansakunnan ja
universalismin liitto: tasa-arvoiset kansalaiset olivat suorassa yhteydessä valtioon ja samalla
kaikkia välittäviä eturyhmiä ja korporaatioita kohtaan tunnettiin epäluuloa (Brubaker, 1992,
39–44; Rosanvallon, 2004, 13–15).
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Jännitteen vastakkaiselta puolelta löytyi puolestaan republikanismin historiaa yhtä lailla
leimannut – tai pikemminkin edelliseen näkökulmaan tiukasti yhteenkietoutuva – kysymys
itse edustettavan kansan ja yhteiskunnan "tunnistamisesta" tai "rakentumisesta" sekä edus-
tettavien ja edustajien välisestä vastaavuudesta (Rosanvallon, 1998). On huomattava, että
sekä paritén kannattajille että vastustajille edustuksellisuuden kysymys oli relevantti, ko-
rostivathan he molemmat naisten poliittisen aliedustuksen ongelmallisuutta (ks. Achin,
2001, 243–244). Lainmuutoksen vastustajat asettivat kuitenkin selkeästi vastakkain repub-
likanismin abstraktin universalismin ja yhteiskunnallisten ryhmien edustuksellisuuteen
perustuvan näkemyksen. Heille parité merkitsi edustuksen määrittymistä sukupuoleen
perustuvan jaon mukaan, ja se tulisi johtamaan myös yleisemmin ryhmäkohtaisen tai eri
"kansanosiin" perustuvan edustuksellisuuden toteutumiseen. Tätä taustaa vastaan argu-
mentointia paritén puolesta ei ollut yksinkertaista rakentaa, ja keskustelijat myös parla-
mentissa joutuivat suhteuttamaan puheensa tähän vastakkainasetteluun.
 
Tällaisesta näkökulmasta myös naisten poliittisen edustuksen legitimointi naisten erillisten
intressien pohjalta oli helppo määritellä koko republikanistisen poliittisen järjestelmän
vastaiseksi näkökulmaksi. Samalla hyvän kansalaisen vastakohdaksi tuotettiin sukupuolen
pohjalta järjestäytyneet, vain omaa etuaan ajavat naiset. Paritén kannattajien puolella rans-
kalaiskeskustelua leimasikin intressiargumentaation lähes täydellinen poissaolo. Heille
paritéssa ei ollut kyse naisten käsittämisestä ryhmänä muiden yhteiskunnallisten ryhmien
tapaan, vaan universalismin kaksinaisuuden ymmärtämisestä ja naisten oikeudesta edustaa
kansakuntaa. Tällä tavoin lainsäädännön kannattajat pyrkivät löytämään ratkaisun yllä
mainittuun jännitteeseen: miten lähestyä poliittista edustusta samalla kertaa abstraktin
poliittisen subjektin, "kansan kokonaisuuden", ja toisaalta kansalaisia jakavien konkreettis-
ten erojen näkökulmasta (Rosanvallon, 1998, 40). Samalla paritén kannattajat pyrkivät
sisällyttämään näkemyksensä osaksi ranskalaista poliittista ajattelua ja ottamaan etäisyyttä
amerikkalaiseksi määriteltyihin poliittisen kulttuurin piirteisiin. Näin sukupuolieroa ja
politiikan välistä suhdetta koskevat tulkinnat kietoutuivat myös ranskalaisuutta koskeviin
rajankäynteihin ja normatiivisiin käsityksiin hyvästä kansalaisesta ja poliittisesta toimin-
nasta.

Parlamenttikeskusteluja voi tarkastella myös areenana, jossa parité-liikkeen sisällä pitkin
1990-lukua vaikuttaneet erilaiset argumentointitavat kohtasivat ja näyttäytyivät yksittäis-
tenkin kansanedustajien puheessa ristiriitaisina elementteinä. Joan Scott kiinnittää artikke-
lissaan (2004, 45–48) huomiota siihen, kuinka parité-liikkeen aktivistien alkuperäiset
painotukset paritésta universalismin kaksinaisuutena (duality) saivat rinnalleen sukupuo-
lieron määrittelemisen kahden tasa-arvoisen ja toisiaan täydentävän osan muodostamaksi
yhteisyydeksi. Vaikka parité-liikkeen sisältä löytyi pitkin matkaa hyvin monenlaista argu-
mentaatiota, vahvisti erityisesti Sylviane Agacinskin vuonna 1998 ilmestynyt kirja komp-
lementaarisuuteen perustuvaa näkemystä sukupuolierosta. Samalla vahvistui heteronorma-
tiivinen näkökulma politiikan tasa-arvoa ja yleensä ranskalaista poliittista järjestelmää
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koskeviin kysymyksiin: heteroseksuaalisesta parista muotoutui ranskalaisen demokratian
ja koko yhteiskunnan perusyksikkö (Agacinski, 1998; Scott, 2004, 45).175

Agacinskin näkemyksiä lähimpänä olivat ne kansanedustajat, jotka korostivat naisten eri-
tyistä panosta ja sukupuolten komplementaarista roolia ranskalaisessa politiikassa. Juuri
tällaisiin näkemyksiin lakiesityksen kritisoijien oli helpointa tarttua ja syyttää myös kansan-
edustajia essentialistisen sukupuolieron sisällyttämisestä lainsäädäntöön.176 Toisaalta myös
parlamenttikeskustelu voidaan nähdä lakiesitystä kannattavien kansanedustajien tasapai-
noiluna erilaisten sukupuolieron määrittelytapojen välillä. Lisäksi monilla kansanedustajilla
argumentaatio liikkui yhdenkin puheenvuoron sisällä universalismin ja oikeudenmukaisuu-
den korostamisesta naisten erityisyyttä koskeviin viittauksiin. Samalla uudelleenmäärittelyn
kohteena ei ollut vain sukupuoliero vaan myös universalismi ja kansalaisten välinen tasa-
arvo.

On lisäksi huomattava, että ranskalaiskeskustelussa sukupuolieroa rakennettiin myös syr-
jintäpuheen kautta. Tällöin sukupuolieron keskiössä oli naisten erityinen asema syrjinnän
kohteena. Tämä historiallinen ja rakenteellinen syrjintä oli estänyt naisia osallistumasta
politiikkaan tasavertaisesti miesten rinnalla, ja lakia tarvittiin korjaamaan tämä tilanne.
Erityisesti syrjinnän näkökulman kautta kysymys sukupuolierosta laajeni myös politiikan
ulkopuolelle: naiset kohtasivat syrjintää ja olivat heikommassa asemassa myös työelämässä
ja yksityisen alueella. Poliittista päätöksentekoa muuttavan lain nähtiin käynnistävän pro-
sessin, jonka kautta myös muihin naisiin kohdistuviin syrjinnän muotoihin voitaisiin puut-
tua.

Puhe naisten syrjinnästä linkittyi Ranskassa kuitenkin harvoin keskusteluun moniperustai-
sesta syrjinnästä ja naisten välisistä eroista. Sukupuolten tasa-arvon yhdistäminen muuhun
yhteiskunnallisen eriarvoisuuden poistamiseen oli kansanedustajille erityisen ongelmallinen
kysymys, koska tällöin oli vaikea välttää naisten rinnastamista muihin alistettuihin ryhmiin
ja vastata kritiikkiin parité-lain republikanismin periaatteita rapauttavista seurauksista. Jos
paritén kannattajat kamppailivat universalismin ja sukupuolieron yhdistämisessä, oli mui-
den yhteiskunnallisten erojen huomioonottaminen tässä kehyksessä vieläkin vaikeampaa.

                                                     
175  Tässä suhteessa parité-keskustelulla on selkeä yhteys ns. PACS (Pacte Civile de Solidarité)
-laista käytyyn keskusteluun vuosina 1998–99 (ks. esim. Stychin, 2001; Fassin, 2000; Borrillo –
Fassin, 2001). Laki säätelee avoliitossa elävien sekä hetero- että homoseksuaalisten parien asemaa.
Sekä Joan Scott että Eric Fassin ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että samalla kun Sylviane Aga-
cinski käytti argumenttiaan heteroseksuaalisesta komplementaarisuudesta puolustaakseen parité-
lakia, näki hän samasta näkökulmasta homoseksuaalisuuden satunnaisena ja poikkeuksellisena ja
vastusti mm. homoseksuaalisten parien oikeutta vanhemmuuteen (Scott, 2004, 46–47, Fassin, 2000,
62–63).

176  Scott kysyy artikkelissaan, miksi juuri Agacinskin näkemys sukupuolierosta sai niin paljon
julkisuutta ja merkittävän aseman paritéa puolustavassa argumentaatiossa. Samalla Agacinskin
näkemysten on nähty edustavan parité-liikettä kokonaisuudessaan, ja vähemmälle huomiolle on
jäänyt paritéa puolustavan argumentaation moninaisuus.
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Kyse ei ollut kuitenkaan vain lainsäädännön kannattajien kohtaamasta dilemmasta, vaan
parlamenttikeskustelun kysymyksenasettelut ja lainsäädännön vastustajien argumentaatio
vaikeuttivat laajemminkin keskustelua kansalaisten välisistä eroista ja erojen yhteenkietou-
tumisesta, liittyivätpä erot sitten sukupuoleen, uskontoon tai etniseen taustaan. Tasa-arvo-
keskustelujen ristiriitaisuudet olivatkin kiinteässä yhteydessä laajempiin ranskalaisen po-
liittisen järjestelmän paradokseihin ja erityisesti republikanismin tarjoamaan rajoitettuun
tilaan puhua yhteiskunnallisista eroista ja tasa-arvon ja pluralismin yhdistämisestä (ks.
Wieviorka, 1997, 5–8; myös Scott, 1996, 168–169). Tässä kontekstissa paritén kannatta-
jien syyttäminen anti-republikanismista oli tehokas argumentaation strategia, joka samalla
esti syrjinnän syiden ja moniulotteisuuden käsittelyä. Lain kannattajien haluttomuus puhua
eri yhteiskunnallisten ryhmien asemasta on ymmärrettävä tätä taustaa vasten, ei vain ky-
vyttömyytenä rakentaa koherenttia argumentaatiota.

6.4.2 Sukupuoli Suomen kiintiökeskustelussa: resurssista
naisten kollektiivisen toiminnan perustaksi

Ensi katsomalta suomalaisen kiintiökeskustelun ja ranskalaisen parité-keskustelun väliltä
on löydettävissä merkittäviä eroja suhteessa sukupuolieroa koskeneisiin kysymyksenaset-
teluihin. Suomalaiskeskustelussa naisliikkeen rajalinjat tasa-arvoa tai sukupuolieroa koros-
tavan suuntauksen välillä eivät näytelleet kiintiökeskustelussa minkäänlaista roolia, myös-
kään universalismi ja naiset yhteiskunnallisena tai poliittisena ryhmänä eivät asettuneet
keskustelussa vastakkain. Sitä vastoin jo ennen eduskuntakeskustelua muotoutunut vastak-
kainasettelu sukupuolineutraalin pätevyyden ja sukupuolikiintiöiden välillä rajasi niitä
tapoja, joilla sukupuolierosta puhuttiin.

Suomalaiskeskustelussa kiintiöiden kannattajat vetosivat runsaasti kiintiöiden positiivisiin
vaikutuksiin päätöksenteossa ja laajemmin yhteiskunnassa. Kiintiöiden myötä päätöksente-
kijöiden asiantuntemus monipuolistuisi, ja yhteiskunnan käyttöön saataisiin sekä naisten
että miesten kokemukset ja voimavarat. Tässä yhteydessä viitattiin usein myös naisten
erityisiin näkökulmiin tai asiantuntemukseen.

Poliittisen edustuksen ja sukupuolieron välinen suhde muotoutuikin Suomessa eri tavalla
kuin Ranskassa: naiset sukupuolensa erityisten kokemusten ja tietojen edustajina oli mah-
dollista kuvitella osana poliittista järjestelmää niin kauan kuin he edistivät koko yhteiskun-
nan hyvää. Yhteiskunnan saamaa hyötyä korostava resurssinäkökulma tarjosi Suomessa
legitiimin tilan puhua sukupuolierosta ja naisten erityisyydestä poliittisina toimijoina. Ku-
ten aiemminkin suomalaisessa poliittisessa järjestelmässä, ajatus naisista erityisenä ryhmä-
nä oli tässä kontekstissa mahdollista yhdistää poliittisen edustuksen ja yhtenäisen kansa-
kunnan käsitteisiin (ks. Kuusipalo, 1999, 57; myös Alapuro, 2002; Sulkunen, 1987).  

Kokemusten ja asiantuntemuksen moninaisuutta päätöksenteossa pidettiin tärkeänä, ja
tämän näkemyksen jakoivat yhtälailla sekä kiintiöiden kannattajat että vastustajat. Jakolinja
kiintiölain puolustajien ja kritisoijien välillä ei kulkenutkaan yksiselitteisesti sukupuolieron
korostamisen ja sukupuolineutraaliuden välillä. Merkittävää on pikemminkin se, minkälai-
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sissa konteksteissa sukupuolieron korostaminen toimi puhujia yhdistävänä tekijänä ja
milloin sukupuoli poliittisena kategoriana muuttui kiistanalaiseksi. 

Sukupuolten erilaisuutta korostavassa resurssinäkökulmassa naisten ja miesten erityisyys
ei aiheuttanut ristiriitoja, vaan niiden tunnistaminen ja käyttäminen lisäsivät yhteiskunnan
koheesiota ja toimintakykyä. Tällaisessa yhteydessä puhe sukupuolierosta kiinnittyi hyvin
harmoniseen näkemykseen yhteiskunnasta ja sukupuolten välisistä suhteista. Tämä harmo-
ninen yhteiskunta- ja sukupuolinäkemys kiinnittyi joissakin puheenvuoroissa selkeän
komplementaristiseen sukupuolikäsitykseen ja samalla heteroseksuaaliseen näkökulmaan
yhteiskunnan ja politiikan toiminnasta. Heteroseksuaalinen pari muodostui malliksi perhe-
elämälle, mutta myös politiikalle. Tämän mallin mukaan toimiva poliittinen päätöksenteko
ei ollut mahdollista ilman naisten ja miesten yhteistyötä ja toisiaan täydentävää panosta.
Tällaisessa kehyksessä oli hyvin vaikeaa keskustella naisten välisistä eroista, ja samalla
kehys vahvisti suomalaiseen sukupuolijärjestelmään ja tasa-arvoon liitettyä heteronormatii-
visuuden oletusta (ks. Holli, 2003, 19; Kantola J., 2002). Lisäksi on huomattava, että tämä
sukupuolten komplementaarisuuteen viittaava ajattelutapa kietoutui kiintiökeskustelussa
mielenkiintoisella tavalla samuuden ja yhteisen ihmisyyden ideaan: sukupuolieroon perus-
tuvasta naisten ja miesten yhteistyöstä tuli suomalaisuuden ja suomalaisen yhteiskunnan
jatkuvuuden tae (ks. Honkanen, 1997, 8). 

On kuitenkin huomattava, että myös suomalaiskeskustelussa kiintiöiden kannattajat jättivät
itse sukupuolieron tarkemman sisällön usein avoimeksi ja puhujat viittasivat naisten ja
miesten erilaisista kokemuksista ja elämänpiireistä nouseviin eroihin, ei niinkään luonnolli-
seen sukupuolieroon. Samoin kansanedustajat yhdistivät puheessaan sekä naisten ja mies-
ten erilaisuutta että yhteistä ihmisyyttä painottavia argumentteja. Sukupuolieron muuttu-
vuuden korostaminen avasi muutoksen perspektiivin myös tulevaisuuden suhteen: kiintiöi-
den kautta naisten ja miesten toiminta-alueet politiikassa sekoittuisivat ja samalla asiantun-
temuksen sukupuolenmukainen segregaatio heikentyisi.

Ranskan tavoin myös Suomessa sukupuoliero asettui erityisesti vasemmistopuolueiden ja
vihreiden naiskansanedustajien, mutta myös joidenkin oikeistonaisten puheessa, naisten
syrjinnän kontekstiin. Nämä samat kansanedustajat viittasivat myös naisten erityisiin tarpei-
siin ja etuihin, jotka voivat poiketa miesten intresseistä ja asettua niiden kanssa vastakkain.
Tästä näkökulmasta poliittisen päätöksenteon sukupuolineutraalius kyseenalaistui ja yhtei-
sen hyvän käsite problematisoitui, jolloin myös miehet poliittisina toimijoina tulivat näky-
viin. Samalla jännite naisten intressien edustamisen ja poliittisen edustuksen kokonaisuu-
den välillä tiivistyi.

Näkökulma sukupuolieron merkitykseen politiikassa toimi myös perustana naisten kollek-
tiiviselle toimijuudelle. Kiintiöitä kannattaneet naiset korostivat naispoliitikkojen yhteisen
toiminnan merkitystä naisten aseman parantamisessa ja syrjinnän vastustamisessa. Kiintiöt
toisivat myös helpotusta "ainokaisnaisten" asemaan, kun naisilla olisi jatkossa turvana
muita saman sukupuolen edustajia. Ranskasta poiketen tämä naisten kollektiivinen toimi-
juus rajoittui kuitenkin vain institutionaalisen politiikan sisälle, eikä politiikan ja laajem-
man naistoiminnan mahdollisia yhteyksiä nostettu esiin.



Tasa-arvon rajat ja mahdollisuudet   243

Viittaukset naisiin kohdistuvaan syrjintään avasivat kuitenkin oven kysymykselle itse poli-
tiikan pelisääntöjen oikeudenmukaisuudesta ja sukupuolineutraaliudesta. Tässä kontekstis-
sa suomalainen kiintiökeskustelu polarisoitui politiikan sukupuolineutraaliutta korostavien
kansanedustajien ja päätöksenteon sukupuolittaviin käytäntöihin viittaavien kiintiöiden
kannattajien välille. Kiintiöiden vastustajien mukaan sukupuoli ei vaikuttanut poliittisten
päätöksentekijöiden valintoihin – eikä sen tulisikaan vaikuttaa. Kiintiöiden kannattajat eivät
kiistäneet pätevyyden merkitystä valintakriteerinä, mutta kiinnittivät huomiota sukupuoleen
syrjinnän perusteena poliittisessa päätöksenteossa.

Näin kysymys sukupuolten samanlaisuudesta ja sukupuolierosta ei asettunut Suomessa vain
vastakohtaisuudeksi yhteisen ihmisyyden ja naisten ja miesten erilaisuuden välillä. Politii-
kan toimijoiden valinnoissa ei ollut kyse kaikkien yhtäläisestä mahdollisuudesta osallistua
päätöksentekoon vaan pätevien ja ansioituneiden henkilöiden tasavertaisesta kohtelusta.
Kiintiöiden arvostelijat onnistuivatkin siirtämään keskustelun kysymyksenasettelua suun-
taan, jossa politiikan tasa-arvo-ongelmaa käsiteltiin pitkälti yksilötason kysymyksenä, ja
poliittisia päättäjiä tarkasteltiin pikemminkin työnhakijoina kuin poliittisina toimijoina.
Sukupuoli ja sukupuolieron tulkinnat ristiriitaistuivat Suomessa näillä yksilön ja ryhmän,
mutta myös politiikan ja työelämän rajapinnoilla.

6.5 Eroista konflikteihin: tasa-arvon monet maat

1990-luvun Ranskassa ja Suomessa sukupuolten tasa-arvolla näyttäisi olleen vain vähän
vastustajia. Molemmissa maissa kansalaiset ilmaisivat tukensa tasa-arvolle ja Ranskassa
vielä tarkemmin politiikan tasa-arvon edistämiselle lainsäädännöllisin toimin (Tremblay,
2002, 44; Melkas, 1998). Parité- ja kiintiökeskustelujen aikana kukaan poliitikoistakaan
ei ilmoittanut vastustavansa sukupuolten tasa-arvoa. Naisten ja miesten välinen tasa-arvo
näytti olevan sekä ranskalaista että suomalaista kansakuntaa yhdistävä arvo.

Parité- ja kiintiölainsäädännön parlamenttikäsittelyt eivät olleet kuitenkaan vain yksimieli-
syyteen perustuva prosessi. Molemmissa maissa lakiesityksen vastustajia oli runsaasti, ja
esitysten hyväksymisestä ja sisällöistä käytiin kiivasta poliittista kamppailua.

Sukupuolten tasa-arvoa koskeva kansallinen konsensukseen ilmestyikin halkeamia, kun
esiin nousivat konkreettiset kysymykset tasa-arvon edistämisestä ja toimista, joihin edistä-
mistyössä voitaisiin ryhtyä. Erimielisyydet eivät kuitenkaan rajoittuneet vain tasa-
arvopolitiikan keinoja koskeviin kysymyksiin: kansanedustajien puheessa alkoi hahmottua
hyvinkin erilaisia näkökulmia sukupuolten tasa-arvoon, mutta myös Ranskaan ja Suomeen
poliittisina yhteisöinä.  Liikkeessä olivat myös ranskalaisuutta ja suomalaisuutta koskevat
määrittelyt, se miten "me" ja "meidän" tasa-arvomme nähtiin.

Jo itse käsiteltävä ongelma, sukupuolten tasa-arvo ranskalaisessa ja suomalaisessa politii-
kassa, sai monia merkityksiä. Tasa-arvoa hahmotettiin tasa-arvoisten mahdollisuuksien
näkökulmasta tai asenteisiin liittyvänä kysymyksenä, mutta osalle puhujista keskiöön aset-
tui naisiin kohdistuva syrjintä. Nämä erilaiset näkökulmat liittyivät kiinteästi erilaisiin
tapoihin hahmottaa paitsi ranskalaisen ja suomalaisen politiikan keskeisiä periaatteita, myös
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itse politiikan ja julkisen vallan rajoja. Samalla esiin nousivat kysymykset sukupuolten tasa-
arvon suhteesta muihin periaatteisiin ja arvoihin, jotka nähtiin keskeisiksi demokraattiselle
poliittiselle järjestelmälle.

Parité- ja kiintiökeskustelujen vastakkainasettelut ja konfliktit eivät olleet irrallaan Ranskan
ja Suomen 1990-luvun yhteiskunnallisesta murroksesta, jossa valtion, mutta myös kansalai-
sen toimintarajoja määriteltiin uudelleen. Erimielisyydet koskivat myös sitä, mikä rooli
kansainvälisille sopimuksille ja EU-lainsäädännölle tulisi antaa kansallisessa poliittisessa
ohjauksessa. Tässä kansallisen ja ylikansallisen rajankäynnissä nousivat myös kansallista
erityisyyttä koskevat määrittelyt ja näitä määrittelyjä koskevat konfliktit: mikä Ranskassa
ja Suomessa oli erityistä, mikä ja kuka tätä erityisyyttä uhkasi ja mikä ranskalaisuudessa
ja suomalaisuudessa oli säilyttämisen arvoista? Näihin kysymyksiin myös parité- ja kiin-
tiökeskustelujen osallistujat tarjosivat erilaisia vastauksia.

Ranskalaisissa parlamenttikeskusteluissa konfliktit ja vastakkainasettelut asettuivat sel-
keämmin vasemmiston ja oikeiston välille. Sekä perustuslainmuutosta että vaalilakiesitystä
vastusti systemaattisimmin oikeistolainen senaatti, mutta myös parlamentin alahuoneessa
oikeistolaiset kansanedustajat kritisoivat voimakkaasti vasemmistolaisen hallituksen esi-
tystä. Erot näkyivät myös diskurssin tasolla: juuri vasemmistolaisten (nais)kansanedustajien
puheessa painottui naisten syrjintää korostava näkökulma, kun taas oikeiston lakiesitystä
kritisoivat puheenvuorot korostivat vapautta, joustavuutta ja pragmaattisuutta sukupuolten
tasa-arvon edistämisessä.

Myös Suomessa on nähtävissä samankaltaista polarisoitumista vasemmistolaisten tai vih-
reiden naiskansanedustajien syrjintäpuheen ja oikeiston kansanedustajien pätevyyttä ja
yksilöiden omaa vastuuta korostavan näkökulman välillä. Huomion kiinnittäminen vain
vasemmiston ja oikeiston väliseen vastakkainasetteluun hävittää kuitenkin kummassakin
maassa näkyvistä erityisesti oikeistolaisten naiskansanedustajien tuen lakiesityksille ja
heidän tasapainottelunsa erilaisten tulkinnallisten kehysten välillä. Keskustelun ja yksit-
täisten puheenvuorojen ristiriitaisuudet kertovatkin perinteisten ideologisten rajalinjojen
hämärtymisestä ja uusien vastakkainasettelujen syntymisestä. 

Vertailen seuraavassa ranskalaisen ja suomalaisen parlamenttikeskustelun halkeamia ja
konflikteja, joissa erilaiset näkökulmat niin tasa-arvon ongelmaan kuin toimijuuteen ja
poliittiseen yhteisöön asettuvat vastakkain. Samalla tarkastelun kohteena on se, miten nämä
konfliktit panivat liikkeelle ranskalaista ja suomalaista poliittista järjestelmää – mm. repub-
likanismia ja meritokratiaa – koskevat määrittelyt ja toisaalta, mitkä olivat näiden uudel-
leenmäärittelyjen rajat: mitä voitiin kyseenalaistaa keskusteluissa, minkälaiset vastak-
kainasettelut olivat mahdollisia?

Ristiriitojen ja konfliktien tarkastelun avulla on mahdollista analysoida myös sukupuolten
tasa-arvon ja kansallisen välistä kytköstä ja sen mahdollista murtumista tai ainakin nyrjäh-
tämistä paikaltaan. Jos sukupuolten tasa-arvo onkin konfliktien kenttä, mitä seurauksia tällä
on käsityksille Suomesta "tasa-arvon mallimaana" tai Ranskasta "tasa-arvon edistämisen
edelläkävijänä"? Esiin nousevat myös kysymykset siitä, mihin tasa-arvon edistämisessä
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ollaan käytännössä valmiita – ja mistä loppujen lopuksi ollaankaan samaa mieltä kansalli-
sen poliittisen yhteisön sisällä (ks. Skjeie – Teigen, 2003, 11–12).

6.5.1 Menetelmistä yhdessäolon ehtoihin

Ranskan ja Suomen parlamenttikeskusteluissa sekä lakiesityksiä puolustavat että vastusta-
vat kansanedustajat korostivat usein, että suurimmat lakia koskevat erimielisyydet liittyivät
tasa-arvon edistämisen keinoihin, ei itse sukupuolten tasa-arvoon periaatteena. Tämä oli
tehokas tapa kiinnittäytyä sekä Ranskassa että Suomessa kulttuurisesti hegemoniseen tasa-
arvon diskurssiin ja asettua "hyvien ihmisten" puolelle (ks. Holli – Luhtakallio – Raevaara,
2003, 15; ks. myös Magnusson, 2000).

Molemmissa maissa onkin löydettävissä puhujien välillä merkittäviä eroja siinä, minkälai-
set keinot nähtiin sopivimmiksi tai toimivimmiksi tasa-arvon edistämisessä poliittisessa
päätöksenteossa. Ranskassa lakiesitystä kritisoivien kansanedustajien puheenvuoroissa
vilahtivat sellaiset käsitteet kuin joustavuus, pragmatismi ja realismi; määreet, jotka kiin-
tiöiden vastustajat myös Suomessa liittivät tasa-arvon edistämiseen.

Suomessa keskeinen jakolinja kulki kiintiöiden vastustajien ja kannattajien välillä myös
suhteessa kasvatukseen ja lainsäädäntöön tasa-arvon edistämisen välineinä. Kiintiöiden
vastustajille tehokkain ja sopivin keino viedä tasa-arvoa eteenpäin oli asenteiden muuttami-
nen ja jo lapsuudesta alkava tyttöjen ja poikien kasvatus tasa-arvoiseen suhtautumiseen
toiseen sukupuoleen. Tältä osin kiintiöiden vastustajat käyttivät samanlaisia diskursiivisia
resursseja kuin suomalaiset työnantajat ja muut aktiivisen tasa-arvopolitiikan ja tasa-
arvolain vastustajat jo 1980-luvulla: tasa-arvolainsäädäntöä ei pidetty tarpeellisena eikä
suotavana, koska sukupuolten tasa-arvo etenisi parhaiten asenteita muuttamalla (Holli,
2003, 75). Jo tuolloin asenteiden korostamisen taustalla oli näkemys tasa-arvosta "jo lähes
saavutettuna" tilana, joka vaatisi vain muutamia viimeisteleviä toimia. Tällaisen argumen-
taation avulla puhujan oli mahdollista samanaikaisesti korostaa sitoutumistaan tasa-arvoon
tavoitteena ja vastustaa konkreettisia toimia tasa-arvon edistämiseksi (ibid., 75).

Kuitenkin jo nämä eriävät käsitykset tasa-arvon edistämisen keinoista sisältävät erilaisia
näkemyksiä itse yhteiskunnan ja politiikan toimintamekanismeista ja näiden suhteesta
sukupuolten tasa-arvoon. Tasa-arvon edistämisen hahmottaminen yksilöiden kasvatuksena
siirsi sukupuolten tasa-arvon politiikan ulkopuolelle ja riisui käsitteen myös mahdollisiin
toimijoiden välisiin suhteisiin liittyvistä valta-aspekteista. Kyse oli yksisuuntaisesta kasva-
tusprojektista, joka onnistuessaan mahdollistaisi tasa-arvon lopullisen ja pysyvän toteutu-
misen.

Parité- ja kiintiölakeja koskevissa keskusteluissa puhujat tuottivatkin myös erilaisia näke-
myksiä itse sosiaalisen rakentumisesta ja ihmisten tavoista kuulua yhteen (ks. Thévenot –
Lamont, 2000, 307). Toimijoiden ja toiminnan tapojen "biologisoinnin" tai essentialisoin-
nin lisäksi erilaiset tulkintakehykset toimivat parlamenttikeskustelussa myös luomalla
erilaisia näkökulmia yhteiskunnan toimintamekanismeihin, ihmisten kanssakäymiseen ja
sosiaalisen järjestyksen muotoutumiseen (ks. Wetherell – Potter, 1992, 149–150). Ranskan
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ja Suomen parlamenttikeskusteluissa kerrottiinkin ristiriitaisia kertomuksia ranskalaisesta
ja suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen toiminnasta. Nämä kertomukset määrittelivät myös
eri tavoin itse Ranskaa ja Suomea sukupuolittuneina yhteisöinä ja sukupuolten suhteita
koskevan muutoksen areenoina.

6.5.2 Parité  ja republikanismin rajat

Edellä tarkastelin sitä, miten puhe sukupuolierosta kietoutui ranskalaiskeskustelussa repub-
likanismia koskeviin tulkintoihin ja paritén ja republikanismin vastakkainasetteluun. Tämä
vaikeutti paritén kannattajien argumentaation rakentamista, koska kritiikki kohdistui näin
myös lakiesityksen koko poliittista järjestelmää horjuttaviin piirteisiin. Paritén ja republi-
kanismin suhdetta voi kuitenkin tarkastella myös toisesta suunnasta ja arvioida, miten tasa-
arvolainsäädännön kannattajien tulkinnat republikanismista liikuttivat itse republikanismia
ja ranskalaista poliittista järjestelmää määrittäviä rajoja.  

Kuten edellä on käynyt ilmi, keskustelu ranskalaisesta republikanismista ja sitä koskevista
tulkinnoista oli vilkastunut Ranskassa jo 1980-luvulla. Tässä keskustelussa olivat voimistu-
neet vaatimukset paluusta alkuperäisiin tasavaltalaisiin arvoihin ja viittaukset erityiseen
ranskalaiseen republikanistiseen malliin (Birnbaum, 2001; Rosanvallon, 1998; Fassin,
2000). Globalisaation uhkakuvia ja monikulttuurisuuden vaatimuksia torjuttiin vetoamalla
ranskalaiseen erityisyyteen ja vähemmistöjen oikeuteen tulla kohdelluksi kuin "kuka tahan-
sa ranskalainen" (droit à l'indifférence) (Stychin, 2001, 353). Myös parlamenttikeskustelus-
sa parité-lainsäädännön vastustajat vetosivat tämän alkuperäisen republikanismin ja erityi-
sesti abstraktin universalismin säilyttämisen puolesta. Tässä kontekstissa sukupuolen huo-
mioon ottaminen politiikassa muotoutui uhaksi luonnolliselle ja muuttumattomalle, lähes
pyhälle järjestykselle (ks. Charpentier, 2001, 29, 93). Pelkona oli ranskalaisen poliittisen
järjestelmän erityisyyden menettäminen ja koko yhteiskunnan hajoaminen.

Lainsäädännön vastustajat pitivät uuden tasa-arvolainsäädännön uhkaa sitäkin merkittä-
vämpänä, koska se oli heidän mielestään alku järjestelmän murtumiseen johtavalle ketjure-
aktiolle. Paritén – jonka he tulkitsivat naisten erityiskohteluksi – myötä myös muut yhteis-
kunnalliset ryhmät, kuten homoseksuaalit ja etniset vähemmistöt vaativat oman poliittisen
edustuksen turvaamista. Poliittisen järjestelmän yhden periaatteen muuttuminen johti näin
koko järjestelmän kaatumiseen. Parité, PACS ja etnisten vähemmistön huomioon ottami-
nen seurasivat toisiaan vääjäämättömällä tavalla.

Parité-keskustelua koko 1990-luvun hallinnut ranskalaisen republikanismin ja paritén
voimakas vastakkainasettelu sai parlamenttikeskustelussa rinnalleen argumentaation, joka
perustui tasavaltalaisten arvojen, vapauden ja tasa-arvon, hierarkisointiin. Lakiesityksen
arvostelijat kritisoivat vaalilain muutosta asettamalla Ranskan vallankumouksen yhden
symbolin, vapauden, sukupuolten tasa-arvon edelle. Hierarkisoinnin kautta kyseenalaistet-
tiin myös tiukkojen lainsäädännöllisten menetelmien käyttö tasa-arvon edistämisessä (ks.
samanlaisesta argumentaatiosta suomalaisessa tasa-arvokeskustelussa, Holli, 2003, 76).
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Lakiesityksen kannattajat löysivät puolestaan monenlaisia keinoja todistaakseen sitoutumi-
sensa republikanismiin, ei vähiten viittaamalla vallankumouksen ja tasavallan keskeisiin
symboleihin kuten vapauteen, veljeyteen ja tasa-arvoon ja Marianneen. Samalla he kuiten-
kin nostivat esiin vaihtoehtoisia tulkintoja ranskalaisesta republikanismista, sen historiasta
ja toimintaperiaatteista.177 Tämä näkyi mm. tavassa, jolla lakiesitystä puolustavat kansan-
edustajat hyödynsivät lakiesityksen vastustajien korostamaa näkemystä alkuperäisistä tasa-
valtalaisista arvoista ja historiallisesta perinnöstä. Parité-lainsäädännön hyväksyminen oli
näille kansanedustajille paluuta vallankumouksen tai republikanismin todelliseen sanomaan
tai sellaisten vallankumouksen merkkihenkilöiden kuin Condorcet'n opetuksiin.178 Heidän
mukaansa paritén vastustajat tulkitsivat näin väärin republikanismin keskeisiä periaatteita
ja samalla Ranskan vallankumouksen historiaa.

On huomattava, että tällainen näkökulma republikanismin tulkintaan pitäytyy paritén vas-
tustajien kysymyksenasettelun sisällä. Kuten lainsäädännön vastustajilla, kyse on republi-
kanismin aidosta ja oikeasta tulkinnasta ja samalla vastapuolen määrittelemisestä "väärän"
republikanismin edustajiksi. Paritén kannattajilla oli kuitenkin käytössään myös kaksi
muuta tapaa tarkastella ranskalaista republikanismia ja sen rajoja. Näistä ensimmäinen
kiinnitti huomiota republikanismin ristiriitoihin, erityisesti epäsuhtaan vallankumouksen
keskeisten periaatteiden ja naisten elämän todellisuuden välillä. Samalla Ranskan kansalli-
nen historia(nkirjoitus) problematisoitui: naisten kannalta menneisyyttä leimasivat sekä
tasa-arvon lupaukset että rakenteellinen ja arkipäiväinen syrjintä. Vain näiden ristiriitojen
ymmärtämisen kautta oli mahdollista uudistaa republikanismia.

Huomion kiinnittäminen republikanismin ristiriitoihin liittyi usein myös toiseenkin republi-
kanismin uudelleenmäärittelyn tapaan, jossa republikanismia ei tarkasteltu niinkään peri-
aatteiden kuin käytännön kautta. Vallankumouksen ja republikanismin lupausten lunasta-
minen oli mahdollista vain vaikuttamalla niihin institutionaalisiin ja arkipäiväisiin käytän-
töihin, jotka estivät periaatteiden toteutumista poliittisessa päätöksenteossa ja laajemmin
ranskalaisessa yhteiskunnassa. Tällainen lähestymistapa avasi mahdollisuuden arvioida
republikanismia periaatteiden sijasta prosessina, jossa tasa-arvon esteinä olivat toimijoiden
lisäksi sukupuolittuneet rakenteet ja käytännöt.

Republikanismin käytäntöjä korostavan näkökulman kautta paritén kannattajat kyseen-
alaistivat myös hierarkisoinnin vapauden ja tasa-arvon välillä. Ensiksikin heidän mielestään
tasa-arvoa ja vapautta ei voinut asettaa vastakkain, vaan republikanismin ihanteet toteutui-
vat näiden periaatteiden ollessa tasapainossa. Toiseksi tasa-arvoa ja vapautta ei voinut
arvioida vain abstrakteina periaatteina, jolloin lakiesityksen arvostelijoiden vaatimukset

                                                     
177  Paritén kannattajat olivat Ranskan historiaa koskevilla tulkinnoillaan osa laajempaa keskuste-
lua näkökulmista, joista Ranskaa kansallista historiaa tulisi kirjoittaa. Uudelleenarvioinnin kohteeksi
olivat joutuneet niin toisen maailmansodan aika Ranskassa kuin Algerian sotaa koskevat tulkinnat.
Myös juutalaisen yhteisön näkökulmat Ranskan sodanaikaisista tapahtumista olivat tulleet uudella
tavalla esiin (Wieviorka, 1997, 37). 

178  Markiisi de Condorcet oli yksi harvoja Ranskan vallankumouksessa vaikuttaneita filosofeja,
joka kannatti myös naisten poliittisia oikeuksia.
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vapauden kunnioittamisesta kääntyivät pyrkimyksiksi estää ranskalaisen republikanismin
ja demokraattisen järjestelmän kehittämistä.

6.5.3 Kiintiöt ja pätevyyden sukupuoli

Kuten edellä olen tuonut esiin, suomalainen kiintiökeskustelu polarisoitui jo ennen tasa-
arvolain eduskuntakäsittelyä pätevyyden ja kiintiöiden väliseksi vastakkainasetteluksi.
Eduskunnassa pätevyyden tulkintakehys ulotettiin poliittiseen päätöksentekoon yleensä, ja
samalla itse poliittisen toiminnan rajoja määriteltiin uudelleen. Tämä erityinen näkökulma
politiikkaan vaikutti myös siihen, minkälaisia ristiriitoja ja konflikteja keskustelussa syntyi.
Erimielisyyden näyttämöksi muodostui poliittinen järjestelmä, joka ihannetilassa toimisi
meritokraattisten ja samalla sukupuolineutraalien sääntöjen mukaisesti. Suurimmat kon-
fliktit koskivat suomalaiskeskustelussa tämän ihannetilan toteutumisen astetta. 

Niinpä kiintiöitä vastustavat suomalaiset kansanedustajat eivät olleetkaan huolissaan kan-
salaisten yleisen yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja universalismin periaatteiden noudat-
tamisesta, vaan siitä, miten kiintiöt rapauttaisivat pätevyyteen ja asiantuntemukseen perus-
tuvaa valintajärjestelmää poliittisiin tehtäviin. Mielenkiintoista on se, että kiintiöiden ar-
vostelijat onnistuivat esittämään tämän politiikan ja poliittisen päätöksenteon hahmotta-
mistavan ainoana oikeana ja luonnollisena näkökulmana. Meritokratiasta ja meritokratian
ihanteesta muodostui näin politiikan pyhä ja muuttumaton järjestys, jota sukupuolten tasa-
arvon vääränlainen edistäminen uhkasi.

Kiintiöiden vastustajien kritiikissä poliittisessa päätöksenteossa käytettävät kiintiöt rinnas-
tettiin naisten erityiskohteluun virantäytössä, ja keskeiseksi huomion kohteeksi nousi yksi-
löiden ansioihin perustuva vertailu. Erityisen huolestuneita kiintiöiden vastustajat olivat
mieshakijoiden kohtaamasta epäoikeudenmukaisuudesta ja syrjinnästä, jos kiintiöitä sovel-
lettaisiin valmistelu- ja suunnitteluelinten valinnoissa.

Kiintiöiden vastustajien kritiikki muistuttaa erityisesti Yhdysvalloissa työelämän kiintiöihin
suunnattua arvostelua, jonka mukaan kiintiöt kohtelevat epäoikeudenmukaisesti niitä,
joihin kiintiöitä ei sovelleta. Samalla vastustetaan yhteen ryhmään tai sukupuoleen kohdis-
tuvaa tasa-arvopolitiikkaa.179 (Teigen, 2000, 65.) Suomalaisessa kiintiökeskustelussa yksi-
löiden tasavertaisen kohtelun painottaminen saikin lisävoimaa tavasta, jolla kiintiöiden
vastustajat sulauttivat työelämän ja politiikan tasa-arvon kuin yhdeksi ja samaksi ongel-
maksi.180 Jännite yksilöiden tasavertaisen kohtelun ja ryhmien välistä tasa-arvoa painottavi-

                                                     
179  Vaikka suomalainen kiintiölakiesitys ja myös lopullinen laki olivat sukupuolineutraaleja, kiin-
tiöiden vastustajille kyse oli naiskiintiöistä ja samalla miesten syrjinnästä.

180  Mari Teigen on tarkastellut artikkelissaan positiivisia erityistoimia vastustavan ja puolustavan
argumentaation eri tyyppejä. Teigenin mukaan yksilöiden oikeudenmukaiseen kohteluun ja tasa-
arvoon perustuvaa argumentaatiota on käytetty erityisesti työelämän ja koulutuksen osalta käydyssä
kiintiökeskustelussa (Teigen, 2000, 64–65). Mielenkiintoista on kuitenkin myös se, miten työelämän
ja politiikan kiintiökeskusteluissa käytetyt argumentit ja kysymyksenasettelut sekoittuvat ja miten
rajanvedot – tai rajojen hävittäminen – työelämän ja politiikan välillä on yksi argumentaation keino
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en näkökulmien välillä yhdistyi kiintiöiden vastustajien puheessa itse politiikan määritte-
lyyn työelämän termein: asiantuntemuksen, ansioiden ja suorittamisen pohjalta.

Politiikan meritokratiassa ja rekrytointi-ihanteissa ei kuitenkaan ollut kyse vain abstrak-
teista pelisäännöistä, vaan kiintiöiden vastustajat liittivät sen suomalaiseen menestyksen
ja pärjäämisen projektiin. Suomen – ja samalla suomalaisten naisten – menestyksen nähtiin
perustuvan tähän "omilla kyvyillä eteenpäin" -aatteeseen, jota kannatteli myös usko koulu-
tuksen voimaan sosiaalisessa nousussa ja politiikassa etenemisessä. Kiintiöiden arvosteli-
joiden mielestä koulutukseen ja yrittämiseen perustuva kansalaisten ja myös sukupuolten
tasa-arvo oli jo likimain toteutunut, ja mitään erityisiä toimenpiteitä ei enää tarvittu. Heidän
mielestään kiintiöiden hyväksyminen asetti kyseenalaiseksi kansalliset ihanteet ja arvot ja
samalla suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvoisuuden. Meritokratian toimivuutta koskevissa
konflikteissa oli kyse näin myös Suomea ja Suomen tasa-arvotilannetta koskevista tulkin-
noista.

Kiintiöiden puolustajien ensimmäinen vastaus tähän kiintiöihin suunnattuun kritiikkiin
pysyi selkeästi vastapuolen määrittelemässä meritokratian kehyksessä. Kiintiöt eivät uhan-
neet politiikan pelisääntöjä, koska suomalaiset naiset olivat koulutettuja ja päteviä poliitti-
siin tehtäviin. Kyse ei näin ollut naisten suosinnasta vain päinvastoin sen takaamisesta, että
kaikkein pätevimmät tulivat valituiksi sukupuolesta riippumatta.

Kiintiöiden kannattajien argumentaatio ei kuitenkaan pysähtynyt valittavien poliittisten
toimijoiden pätevyyteen. He myös siirsivät huomion toimijoista itse politiikan pelisääntöjen
noudattamiseen ja kyseenalaistivat valintamenettelyjen sukupuolineutraaliuden. Keskiöön
nousi spesifisti naisiin kohdistuva syrjintä politiikassa ja erityisesti poliittisia valmistelu-
ja suunnitteluelimiä koskevissa valinnoissa.

Vaikka tässäkään argumentaatiotavassa pätevyyttä poliittisten toimijoiden valintakriteerinä
ei kyseenalaistettu, kiintiöiden kannattajien Suomi poikkesi olennaisesti maasta, jossa
kiintiöiden vastustajat asuivat. Naisten vähäinen määrä politiikassa ei johtunut naisista
itsestään, vaan sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä. Näin suomalaisen politiikan toimin-
nassa oli jotain korjattavaa, ja tasa-arvo ei toteutunut lopullisesti vain odottamalla, vaan
konkreettisilla lainsäätäjän toimilla.

Väite naisiin kohdistuvasta syrjinnästä teki Suomessa vielä syvemmän kuilun kiintiöiden
kannattajien ja vastustajien välille kuin Ranskassa. Päinvastoin kuin Ranskassa, Suomessa
monet lakiesityksen vastustajat eivät pitäneet naisten aliedustusta poliittisena ongelmana,
ja tätä kautta myös väite syrjinnästä oli heidän mielestään yksinkertaisesti väärä. Täten jo
kiintiöiden kannattajien diagnoosi itse ongelmasta – ei vain esitetyt keinot kuten Ranskassa
– horjutti kiintiöiden vastustajien mielestä Suomen ja suomalaisuuden peruspilareita. Puhe
syrjinnästä ja kiintiölainsäädäntö uhkasivat poliittista päätöksentekoa, mutta myös pitkä-
jänteisesti rakennettua suomalaista tasa-arvomallia ja naisten ja miesten tasavertaista ja
harmonista suhdetta. Tällainen näkemys oli täysin vastakkainen kiintiöiden kannattajien
                                                                                                                                            
(vrt. myös tapa, jolla paritén vastustajat viittasivat ranskalaiskeskustelussa "amerikkalaiskiintiöi-
hin").
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näkemyksille Suomea uhkaavista vaaroista: kiintiöesityksen puolustajien mielestä kun juuri
naisten syrjinnän jatkuminen vaaransi Suomen aseman tasa-arvon edelläkävijänä.

Syrjinnän painottamisen myötä kiintiöesityksen kannattajat toivat myös uuden näkökulman
itse poliittisia elimiä koskeviin valintatilanteisiin. Kuten Ranskassa osalla paritén kannatta-
jia, huomio kiinnittyi politiikan prosesseihin ja toimintamekanismeihin. Sukupuolten tasa-
arvon toteutuminen ei ollut mahdollista ilman erityishuomiota niihin olosuhteisiin, esteisiin
ja vastustukseen, jota naiset politiikassa kohtasivat. Näkökulma siirtyi näin yksilöstä ja
pätevistä naisista naisiin ryhmänä ja samalla naisille haitallisiin sosiaalisiin käytäntöihin
ja rakenteisiin. Tällainen tasa-arvon hahmottamisen tapa tuli lähelle kansainvälisessäkin
tasa-arvopolitiikassa ja ihmisoikeussopimuksissa yleistynyttä painotusta, jossa huomiota
kiinnitettiin kokonaisten ihmisryhmien asemaan ja (välillisesti) syrjiviin toimiin ja rakentei-
siin (Nousiainen – Pylkkänen, 2001, 237).

Kaikkein selkeimmin pätevyyden tulkintakehyksestä irrottautui kuitenkin itse poliittisen
toimijuuden kriteerejä problematisoiva näkökulma, joka oli tosin hyvin marginaalisessa
roolissa suomalaiskeskustelussa. Tällainen näkökulma purki auki itse pätevyyden eri mer-
kityksiä ja pätevyyden ja sukupuolen välistä suhdetta. Pieni osa kiintiöiden kannattajista
kysyi, minkälaista tietoa poliittisessa päätöksenteossa tarvittiin ja mikä suhde tällä tarvitta-
van tiedon, asiantuntemuksen ja kokemuksen määrittelyllä oli sukupuoleen. Samalla kes-
kustelussa avautui tila pohtia asiantuntemuksen ja poliittisen edustuksen välistä suhdetta
ja itse edustuksen perusteita: miten poliittisten toimijoiden pätevyyden ja asiantuntemuksen
vaatimus suhteutui kysymykseen toimijoiden moninaisuudesta ja erilaisten intressien muo-
toutumisesta poliittisessa prosessissa?

6.6 Sukupuoli konfliktissa: kamppailu
toimijuuden määrittelystä

Sukupuolten tasa-arvoa ja politiikkaa koskevissa rajanvedoissa tuotettiin myös monenlaista
sukupuolittunutta toimijuutta. Erilaisissa toimijuutta koskevissa käsityksissä oli kyse erityi-
sesti siitä, mihin ja keihin vastuu ja muutoksen vaatimukset paikannettiin: kenen ja minkä
tulisi muuttua – ja minkä pysyä ennallaan – ja kuka tätä muutosta vei eteenpäin? Samalla
keskustelussa määriteltiin hyvän kansalaisen normatiivisia rajoja mm. sellaisten nimeämis-
ten kuin "kiintiönainen" (femme quota) ja "hyvä veli" kautta. Konflikteissa normatiiviset
määrittelyt nousivat kuitenkin myös selkeämmin näkyviin ja niiden kyseenalaistaminen tuli
mahdolliseksi.

6.6.1 Kiintiönainen ja näkymätön mies

Ranskalaisten ja suomalaisten parlamenttikeskustelujen konfliktien ja vastakkainasettelujen
muotoutumiseen vaikuttivat edellä analysoimani demokratian ja pätevyyden tulkintakehyk-
set, jotka ristiriitaistivat Ranskassa erityisesti republikanismin ja paritén ja Suomessa päte-
vyyden ja kiintiöiden välisen suhteen. Lakiesitysten arvostelijoiden näkökulmissa poliitti-
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seen toimijuuteen näissä kahdessa maassa on kuitenkin löydettävissä myös paljon yhteisiä
piirteitä. Sekä Ranskassa että Suomessa arvostelijoiden puheessa yhdistyivät liberalismin
yksilöpainotteinen näkemys poliittisesta subjektista ja naisten erityisen roolin korostaminen
sekä tasa-arvon edistämisessä että kansakunnan yhtenäisyyden ylläpidossa.

Kutsuin lakiesitysten vastustajien diskursseja Ranskassa republikanismin uhan ja vapauden
tulkintakehyksiksi ja Suomessa yksilöiden tasa-arvoisen Suomen ja asennekasvatuksen
tulkintakehyksiksi. Näissä kaikissa tulkintakehyksissä yksilö ja tämän vapaus saivat mer-
kittävän sijan. Ranskassa painotettiin erityisesti yksilön vapautta toimia ja muuttaa toimin-
taansa ilman lain pakkoa, Suomessa puolestaan korostettiin kaikkien (ansioituneiden)
yksilöiden yhdenvertaista kohtelua poliittista päätöksentekoa koskevissa rekrytoinneissa
sekä yksilön kasvamista tasa-arvoon. Molemmissa maissa lakiesitysten kritisoijille paras
tapa edistää tasa-arvoa perustui toimijoiden vapaaehtoiseen aktiivisuuteen. Vapaaehtoisuus
liitettiin myös pragmatismiin, joustavuuteen ja asiallisuuteen. Näiden määreiden negatiivi-
sia vastinpareja olivat pakko ja äärimmäisyysajattelu, joita velvoittava tasa-arvolain-
säädäntö ja erityisesti kiintiösäännökset edustivat. Näkökulma ammensi näin pakkoa edus-
tavan valtion ja vapaan yksilön välisestä vastakkainasettelusta.

Liberalistinen yksilökäsitys sukupuolittui kuitenkin lakiesitysten arvostelijoiden puheessa
tavalla, joka siirsi huomion naisiin poliittisina toimijoina. Tasa-arvon puute tuotettiin nais-
ten erityisenä psykologisena ongelmana. Tällöin syy tasa-arvon puuttumiselle poliittisessa
päätöksenteossa olivat naiset itse, tai pikemminkin ne naiset, joilta puuttui itsetuntoa ja
tahtoa pyrkiä eteenpäin politiikassa. Juuri naisilta vaadittiin yksilön olennaisia hyveitä:
valintojen tekemistä ja vastuuta, sinnikkyyttä ja omiin ansioihin perustuvaa etenemistä
politiikassa. Tätä kautta naiset saivat myös ensisijaisen vastuun tasa-arvon edistämisestä
ja muuttumisesta. Tämän vastuun paikantamisen kautta tasa-arvon ongelma riisuttiin mah-
dollisista toimijoiden väliseen valtaan liittyvistä aspekteista ja myös ongelman ratkaisut
nähtiin naisiin kohdistuvina yksisuuntaisina toimenpiteinä, kannustuksena ja kasvatuksena.

Tällainen näkökulma sukupuolten tasa-arvoon yksilöllisti tasa-arvon ongelman ja siirsi sen
julkisesta yksityiseen. Tasa-arvossa ei ollut kyse yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuu-
desta vaan se muotoutui osaksi yksilöiden välistä kilvoittelua ja lopulta yksilön sisäiseksi
kamppailuksi vastuustaan ja omista ratkaisuistaan. Samalla naisten asema poliittisessa
päätöksenteossa ja sitä koskevat ratkaisut määriteltiin politiikan ja samalla tasa-
arvopolitiikan ulkopuolelle. Näin tasa-arvokeskusteluissa käytiin kamppailua julkisen ja
yksityisen rajankäynnistä, ja määrittelemällä tasa-arvon ongelma yksityiseksi voitiin sen
poliittinen merkitys kyseenalaistaa. Myös keskustelu tasa-arvosta haluttiin tätä kautta rajata
erityisille, mm. kasvatuksen ja koulutuksen areenoille, sivuun laajemmasta yhteiskunnalli-
sesta ja poliittisesta keskustelusta (ks. Fraser, 1997, 88). 

Sukupuolineutraali yksilön ja naisten erityisen vastuun retoriikka yhdistyivät näin lakiesi-
tysten arvostelijoiden puheessa, ja samalla myös yksilön oikeuksia ja velvollisuuksia pai-
notettiin sukupuolittavalla tavalla. Tähän puheeseen kietoutuivat erityisesti naista kansalai-
sena koskevat normatiiviset määrittelyt, jotka tiivistyivät kiintiönainen-käsitteeseen ja
vastakkainasetteluun pärjäävien ja kiintiönaisten välillä. Tätä kautta paritén ja kiintiöiden
arvostelijoiden retoriikassa ei ollutkaan kyse vain liberalististen näkökulmien painottami-
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sesta tasa-arvopolitiikassa, vaan retoriikkaa leimasivat hyvin konservatiivisetkin painotuk-
set naisten moraalista ja oikeasta tavasta edistää sukupuolten tasa-arvoa.

Molemmissa maissa positiiviseksi politiikan naissubjektiksi muotoutui lakiesitysten vas-
tustajien puheessa omilla ansioillaan ja sinnikkyydellään pärjäävä nainen, joka ei tarvinnut
erityistoimia edetäkseen poliittisessa päätöksenteossa. Tämä omillaan pärjäävä nainen
liitettiin kuitenkin myös kansakunnan kokonaisuuteen ja kansalliseen kuvastoon: hän oli
esimerkki miehen rinnalla pärjäävästä, vahvasta ranskalaisesta ja suomalaisesta naisesta.

Ranskalaisten ja suomalaisten paritén ja kiintiöiden vastustajien puheessa naisten poliitti-
nen toimijuus asettuikin hämmästyttävän samanlaisella tavalla osaksi kansakunnan ja kan-
sallisen määrittelyjä. Puhe pärjäävästä naisesta näytti molemmissa maissa tuovan yhteen
1990-luvulla vahvistuneen uusliberalistisen näkökulman kansalaisuuteen ja kansallisten
valioyksilöiden – ja tässä tapauksessa erityisesti valionaisten – esiinnostamisen (ks. uuslibe-
ralismin ja kansallisen "sankarienpalvonnan" yhdistymisestä 1990-luvun Suomessa, Hänni-
nen, 1998, 254). Sekä Ranskassa että Suomessa lakiesitysten vastustajien vahvan naisen
retoriikka yhdistyi näin kansalliseen kertomukseen sinnikkään ranskalaisen ja suomalaisen
naisen tuomasta kunniasta omalle maalleen (ks. vahvuuden ja kansallisen rakentamisen
sidoksista, Markkola, 2002, 85).

Vahvan naisen positiiviset piirteet korostuivat myös eron tekemisen kautta. Hänen vasta-
kohdassaan, kiintiönaisessa (la femme quota) tiivistyi kaikki, mitä naisen ei tulisi olla:
heikko nainen, joka ei luottanut omiin kykyihinsä, joka ei pärjännyt omilla ansioillaan ja
joka käytti kiintiöitä – ja siis sukupuoltaan – politiikassa etenemiseen. Tällainen näkökulma
ei siis vain tuottanut vahvuutta ja pärjäämistä normatiivisena naisen mallina, vaan myös
rakensi naisten välisiä eroja ja "toista naista".

Kiintiönaisen hahmon kautta lakiesitysten vastustajat siirsivät sukupuolten tasa-arvon
politiikan areenalta naisia koskevaksi moraaliseksi kysymykseksi. Jo kiintiöihin liitetyt
määreet molemmissa maissa kertovat tästä: kiintiöt olivat alentavia, halventavia ja loukkaa-
via, ne leimasivat ja tahrasivat. Itse kiintiönainen käsitteenä oli määritelty negatiivisesti, ja
hänessä oli häpeällistä erityisesti hänen sukupuolittuneisuutensa ja sukupuolen nostaminen
esiin politiikan toimintatavoissa. Kiintiöiden myötä kuitenkin myös hyvät ja vahvat "taval-
liset" suomalaiset ja ranskalaiset naiset joutuivat häpeään, kun heidän ansioitaan ei arvos-
tettu.

Kiintiöitä koskevat häpeän ja kunnian ulottuvuudet eivät kuitenkaan rajoittuneet vain nai-
siin poliittisina toimijoina, vaan niitä käytettiin myös merkitsemään ranskalaisen ja suoma-
laisen poliittisen yhteisön rajoja. Kiintiöiden ja kiintiönaisen kautta vaarassa olivat myös
ranskalaisen ja suomalaisen politiikan pelisäännöt ja moraalinen perusta. Näin ne olivat
uhka myös itse poliittiselle järjestelmälle ja varsinkin Ranskassa kansakunnan yhtenäisyy-
delle. Lakiesitysten vastustajien puheessa nainen asettui tuttuun rooliin symboloimaan
kansallista häpeää ja kunniaa kiintiönaisen ja pärjäävän naisen kautta (ks. Gordon et al.,
2002, 14; McClintock, 2002). Kiintiönaista käytettiin myös vetämään raja sille, mitä rans-
kalaisuuden tai suomalaisuuden ei haluttu olevan.
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On huomattava, että lakiesitysten vastustajien puheessa erityishuomio naisiin poliittisina
toimijoina linkittyi miesten näkymättömyyteen poliittisena kategoriana. Tässä näkymättö-
myydessä paradoksaalisella tavalla yhdistyi miesten itsestään selvä läsnäolo poliittisen
toimijuuden mittarina ja poissaolo sukupuolittuneena subjektina (Eduards, 2002, 106).
Toisin kuin naisten kohdalla, miesten poliittinen toimijuus ei näyttäytynyt ongelmallisena,
eikä miesten pätevyyttä asetettu kyseenalaiseksi. Myöskään häpeän ja kunnian kysymykset
tai muutoksen vaatimukset eivät tässä yhteydessä koskettaneet miehiä. Tätä kautta miehistä
muodostui hiljaisesti asetettu normi universalismiin tai pätevyyteen perustuvalle politiikas-
sa toimimiselle, jota vasten politiikkaan pyrkiviä naisia arvioitiin. Sukupuolten tasa-arvo
määritettiin vertailun kehyksessä, naisten pärjäämisenä miehen rinnalla (Lempiäinen, 2002,
32).

Paritén ja kiintiöiden vastustajien näkökulmissa tasa-arvoon kysymystä syrjinnästä tai
eriarvoisuuden tuottamisen prosesseista ei nähty oleellisena. Siksi onkin mielenkiintoista,
että niinä poikkeuksellisina kertoina, kun lakiesitysten arvostelijat nostivat miehen suku-
puolittuneena toimijana esiin, tekivät he sen juuri syrjinnän kontekstissa. Vastustajien
mielestä kiintiöiden myötä miehet joutuivat syrjinnän ja epäoikeudenmukaisen kohtelun
uhreiksi: mekaaninen tasa-arvon edistäminen syrjäytti päteviä tai muuten sopivia miehiä
tehtävistään. Paradoksaalisella tavalla tasa-arvosta rakennettiin tässä kontekstissa valtaky-
symys, mutta ongelmana oli naisten epäoikeudenmukaisesti hankittu (yli)valta suhteessa
miehiin.

6.6.2 Naisten syrjinnästä miehen ongelmaan

Minkälaisia subjektipositioita kiintiöiden ja paritén kannattajat sitten tarjosivat lakiesitysten
vastustajien "näkymättömän miehen" ja "kiintiönaisen" tilalle? Millä tavoin nämä toimi-
juuden rakentamisen tavat pystyivät haastamaan vastustajien kritiikkiä ja heidän näkökul-
miaan naisiin ja miehiin poliittisina toimijoina?

Kuten edellä on todettu, parité-liikkeen perustajien argumentaation keskiössä oli ihmiskun-
nan kaksinaisuus ja universalismin tekeminen todeksi – ja lopulta sukupuolen merkityksen
vähentäminen tämän kaksinaisuuden myöntämisen kautta. Vaikka näkemys ihmiskunnan
dualistisuudesta tai sukupuolieron universaaliudesta kyseenalaistaa miehen universaalin
subjektin mallina ja problematisoi myös sukupuolieron ja naisten erityisyyden välisen
kytköksen, on sillä myös selkeitä yhtymäkohtia lakiesityksen arvostelijoiden tapaan hah-
mottaa toimijuutta ja sukupuolten välistä suhdetta. Myös tästä näkökulmasta naiset ja mie-
het ovat kuin samalla viivalla, symmetrisessä suhteessa (Lépinard, 2004, 241–242). Suku-
puoli näyttäytyy staattisena ja yhtenäisenä, kaksinapaisuuden ympärille jäsentyvänä katego-
riana.

Suomalaisessa keskustelussa kiintiöiden kannattajat nostivat esiin koulutetun ja asiantunte-
van naisen, jolla oli paljon annettavaa suomalaisen yhteiskunnan kehittämisessä. Kun
kiintiöiden vastustajilla suomalainen pätevä nainen ei tarvinnut kiintiöiden turvaa politii-
kassa edetäkseen, muuntui pätevän naisen kategoria kiintiöiden kannattajien puheessa
perusteeksi kiintiöesityksen hyväksymisen puolesta. Tällaisen puheen kautta rikottiin kiin-
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tiöiden ja pätevyyden välistä vastakkainasettelua ja kiistettiin kiintiöiden epäoikeudenmu-
kaiset seuraukset miehille. Ongelmallista tällaisessa toimijuudessa on kuitenkin sen spesi-
fisti naisiin suunnattu vaatimus hyödyn tuottamisesta (ks. Skjeie – Teigen, 2003, 212).
Pätevän naisen oli ansaittava läsnäolonsa poliittisessa päätöksenteossa, ja näin epäpäteviksi
määritellyillä naisilla ei ollut asiaa päätöksentekoon.

Kuitenkin erityisesti naispuoliset paritén ja kiintiöiden kannattajat yhdistivät "ihmiskunnan
toisen puolikkaan" ja "pätevän naisen" puheeseen syrjitystä naisesta. Tämän kytköksen
kautta naisen toimijuuden merkitykset muuntuivat ja ristiriitaistuivat, ja samalla sukupuol-
ten välistä suhdetta ja lakiesitysten vaikutuksia alettiin arvioida myös konfliktien ja muut-
tuvien valta-asetelmien näkökulmasta.

Ranskassa jo parité-liikkeen käynnistäneessä manifestissa näkemys ihmiskunnan kaksija-
koisuudesta ja naisista syrjinnän kohteina kietoutuivat toisiinsa (Gaspard et al., 1992).
Todellisen universalismin saavuttamiseksi molempien sukupuolten osalta tarvittiin huomi-
on kiinnittämistä prosesseihin, jotka olivat sulkeneet naiset ulos ranskalaisesta demokraatti-
sesta järjestelmästä.

Ranskalaisessa parlamenttikeskustelussa varsinkin vasemmiston ja vihreiden naiskan-
sanedustajat liittivät yhteen nämä kaksi näkökulmaa ja tarkastelivat ranskalaista naista
syrjinnän kohteena erityisesti historiallisessa kontekstissa. Tätä kautta ranskalaisen demo-
kratian ja kansakunnan historia alkoi näyttäytyä sukupuolittuneena ja ristiriitaisena, vallan-
käytön ja valtasuhteiden historiana. Toisin kuin parité-lainsäädännön vastustajilla, häpeälli-
syyttä ei liitetty naisiin toimijoina vaan siihen, miten heitä oli kohdeltu ranskalaisessa po-
liittisessa järjestelmässä.

Syrjintäpuhe yhdistyi Ranskassa myös mielenkiintoisella tavalla naisten hahmottamiseen
syrjinnän vastustajina ja muutoksen subjekteina. Lainsäädännön kannattajat viittasivat
naisten toimintaan oikeuksiensa puolesta historiallisesta näkökulmasta, mutta toivat esiin
naisten aktiivisuuden myös 1990-luvun tasa-arvokeskustelussa. Tämä toiminta liitettiin
republikanismin aktiivisen kansalaisuuden hyveisiin yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja
poliittisesta toiminnasta (Siim, 2000, 45). Vaikka naisten aktivismi nähtiin yhtenä esimerk-
kinä kollektiivisesta toiminnasta koko kansakunnan hyväksi, tuotti se naiset myös oman
asemansa ajajina ja syrjinnän vastustajina. Samoin keskustelu lakiesityksen vaikutuksista
syrjinnän poistamisessa myös muilla yhteiskunnan alueilla kuin politiikassa loi sillan nais-
ten kasvavan poliittisen edustuksen ja syrjinnän vastaisen taistelun välillä. Puhe naisiin
kohdistuvasta syrjinnästä mahdollistikin Ranskassa naisten poliittisen toiminnan hahmot-
tamisen myös spesifisti naisten aseman parantamisena. Lisäksi tämä aktiivisen naisen sub-
jektipositio poikkesi merkittävästi paritén vastustajien hahmottamasta, yksilöiden välisessä
kamppailussa pärjäävän ja omillaan toimeen tulevan naistoimijan mallista.

Suomessa puolestaan puhe naisiin kohdistuvasta syrjinnästä tuotti pätevän ja syrjityn nais-
ten yhdistelmän, jonka kautta myös kuva vahvasta suomalaisesta naisesta monimutkaistui.
Erityisesti vasemmiston ja vihreiden, mutta myös muutamat oikeistopuolueiden naiskan-
sanedustajat nostivat esiin naisiin kohdistuvan syrjinnän, joka esti päteviä naisia etenemästä
politiikassa. Tästä näkökulmasta naisia yhdisti toimijoina sekä pätevyys että heihin koh-
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distuva syrjintä. Tämä kyseenalaisti mielenkiintoisella tavalla väitteen kiintiöiden ja yleensä
positiivisten erityistoimien tuottamasta uhrin positiosta, jota on pidetty ongelmallisena ja
naisten poikkeuksellisuutta ja huonommuutta korostavana. Pätevän ja syrjityn naisen toi-
mijuus purki näin auki vahvuuden ja pärjäämisen, mutta myös syrjittynä olemisen ja heik-
kouden sidoksia.

Kuten edellä on käynyt ilmi, nainen ei esiintynyt suomalaisessa syrjintäpuheessa vain
syrjinnän kohteena, vaan myös toimijana, joka oli tukena toisille naisille ja asettui vastus-
tamaan naisiin kohdistuvaa syrjintää. Poliittisessa päätöksenteossa vaikuttavien naisten
kollektiivista toimijuutta rakennettiin näin syrjinnän vastustamisen pohjalta. Puhe syrjin-
nästä laajeni Suomessa käsittelemään myös naisten intressien syrjäyttämistä politiikan
esityslistalta. Naisten vähäinen määrä politiikassa yhdistettiin miehisen näkökulman ylival-
taan politiikassa. Näin myös miehet nähtiin sukupuolittuneina toimijoina, jotka toimivat
oman sukupuolensa lähtökohdista ja omien etujensa puolesta poliittisessa päätöksenteossa.

Osalla kiintiöiden kannattajia sekä Ranskassa että Suomessa syrjintäpuhe nostikin esiin
myös miehet poliittisina toimijoina. Jos lakiesitysten kannattajia ja vastustajia oli yhdistänyt
molemmissa maissa miesten näkeminen naisten kumppaneina tasa-arvon edistämisessä,
poikkesi syrjintäpuheen mies merkittävästi paritén ja kiintiöiden vastustajien kaltoin koh-
dellun miehen subjektipositiosta. Naisiin kohdistuvan syrjinnän kontekstissa miehet tulivat
näkyviin myös poliittisina toimijoina, jotka olivat osallistuneet syrjinnän ylläpitämiseen
poliittisessa päätöksenteossa ja laajemmin yhteiskunnassa.

Tämän näkökulman vaihdoksen kautta kysymykset poliittisen ongelman määrittelystä ja
muutoksesta esitettiin myös suhteessa miehiin. Tällöin myös miesten suhde ranskalaiseen
republikanismiin tai suomalaiseen poliittiseen järjestelmään problematisoitui: miehiltä
kysyttiin, minkälainen ongelma he olivat ranskalaiselle ja suomalaiselle sukupuolten tasa-
arvolle ja demokratialle ja missä määrin he edistivät tai estivät tasa-arvon ja demokratian
toteutumista. Samalla miestoimijuuteen kohdistettiin myös vastuun ja muutoksen vaati-
mukset, sekä suhteessa omaan muuttumiseen että syrjinnän vastustamiseen.

Tällaisessa kontekstissa sukupuolten välistä suhdetta tarkasteltiin muusta kuin naisten ja
miesten välisen yhteistyön ja positiivisen, vapaaehtoisuuteen perustuvan tasa-arvon edistä-
misen näkökulmasta. Esiin nousivat naisten syrjintään liittyvät valta-aspektit ja se, kuka
syrjinnästä hyötyi. Myös tasa-arvon edistäminen näyttäytyi konfliktorisena ja valtaan liitty-
vänä prosessina, jonka hyödyt ja haitat eivät jakautuneet tasaisesti kaikille. 



256   Tasa-arvo ja muutoksen rajat



Lopuksi   257

7. Lopuksi

Suomen kiintiölain hyväksymisestä on kulunut vuosikymmen, ja Ranskassakin vietetään
parité-lain viisivuotissyntymäpäivää. Voidaanko nyt Suomea yhä paremmalla syyllä kutsua
tasa-arvon mallimaaksi ja arvioida Ranskan siirtyneen "tasa-arvon peränpitäjän" paikalta
tasa-arvopolitiikan suunnannäyttäjäksi?

Monet uuden lainsäädännön voimaantulon jälkeen valitut kunnanvaltuutetut sekä Ranskas-
sa että Suomessa ovat tätä mieltä: tasa-arvo on edennyt aimo harppauksin, ja Suomesta
löytyy valtuutettuja, joiden mielestä kiintiösäännöksistä voidaan jo turhina luopua. Toi-
saalta kunnallispoliitikot puhuvat myös naisiin kohdistuvan syrjinnän jatkumisesta, kunnal-
lisen tasa-arvotyön hiljaiselosta ja sukupuolen näkymättömyydestä kunnallispolitiikan
sisällöllisissä kysymyksissä (Holli – Luhtakallio – Raevaara, 2004; Lépinard, 2004; Heinen
– Lieber, 2004a).

Mikä selittää tämän ristiriidan, ranskalaisten ja suomalaisten voimakkaan sitoutumisen tasa-
arvoon ja määrällisen tasa-arvon etenemisen, mutta toisaalta konkreettiset esimerkit syrjin-
nästä ja tasa-arvon poissaolosta poliittiselta esityslistalta? Usein tällaista ristiriitaa koskevis-
sa selityksissä on viitattu osuuttaan kasvattaneiden naispoliitikkojen haluttomuuteen ja
kyvyttömyyteen edistää tasa-arvoasioita ja naisten elämään liittyviä kysymyksiä poliittisessa
päätöksenteossa. Arvostelijoiden mielestä kiintiölainsäädännön päätöksentekoon tuomat
naiset eivät ole lunastaneet lupauksiaan naisina, ja naisten määrän lisääntyminen ei ole
johtanut naisten intressien huomioonottamiseen politiikassa.

Selitysmallin helppous ja toistovoima panee kuitenkin etsimään myös vaihtoehtoisia tai
ainakin täydentäviä selitysmalleja. Voisiko tasa-arvon ristiriitaa koskevan kysymyksen
esittää myös suhteessa sukupuolten tasa-arvoa koskeviin puhetapoihin? Minkälaisia rajoja
Ranskassa ja Suomessa käytössä olleet näkökulmat tasa-arvoon ovat asettaneet konkreetti-
sille toimille tasa-arvon edistämiseksi ja syrjinnän vastustamiseksi? Entä miten näitä rajoja
on mahdollista liikuttaa ja muuttaa?

7.1 Tasa-arvon ja kansallisen sidoksesta

Saadakseen läpi paritéa ja kiintiöitä koskevat lakiesitykset niiden kannattajilta vaadittiin
strategisesti tärkeitä asemia ja verkostoja ja samalla kykyä vakuuttaa ja rakentaa yksimieli-
syyttä. Tasa-arvolainsäädännön uudistamista voimakkaasti vastustavassa ilmapiirissä si-
toutumista demokratian ja pätevyyden tulkintakehyksiin voidaan pitää tehokkaina strategi-
sina siirtoina, paritén ja kiintiöiden kannattajien harjoittamana strategisena kehystämisenä.
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Strategisen kehystämisen ja toimijoiden päämäärätietoisuutta korostava näkökulma siirtää
kuitenkin huomion pois diskurssien sidoksista jo olemassa olevaan ja niiden merkityksestä
tulkinnallisina resursseina, joita on tarjolla tietyssä historiallisessa ja yhteiskunnallisessa
kontekstissa. Samalla jää huomiotta diskurssien rajaava voima ja seuraukset, jotka eivät ole
yksittäisten puhujien hallittavissa ja määrättävissä.

Jos ranskalaisen ja suomalaisen tasa-arvopuheen tarkastelussa yhdistetään nämä molemmat
näkökulmat, parlamenttikeskusteluissa harjoitettu konsensuksen rakentaminen tuotti myös
jotain muuta kuin uutta tasa-arvolainsäädäntöä. Se vahvisti tiettyjä näkökulmia sukupuolten
tasa-arvoon, kansalaisuuteen ja politiikkaan, toisti jo "ennestään tunnettua", mutta myös
siirsi vanhaa paikaltaan.

Ranskan ja Suomen tasa-arvolainsäädännön uudistamisessa oli kyse tasa-arvon edistämi-
sestä tietyn kansallisvaltion sisällä, tietyn poliittisen yhteisön sääntöjen muuttamisesta.
Tämä tasa-arvon ja kansallisen kytkös ulottui myös kuitenkin siihen tapaan, jolla tasa-
arvosta keskusteltiin. Kyse ei näin ollut vain tarkkarajaisesta kansallisvaltiosta lainsäädän-
nön toimivallan rajana, vaan itse kansallista koskevista määrittelyistä: tasa-arvokeskuste-
luissa "tehtiin" suomalaisuutta ja ranskalaisuutta – ja myös suljettiin jotain niiden ulkopuo-
lelle. Tämän kansallisen ja tasa-arvon yhdistävän linkin kautta myös sukupuolten tasa-arvoa
tarkasteltiin osallisuutena ja yhteisöön kuulumisena (ks. Komulainen, 2002, 9).

Sekä Ranskassa että Suomessa keskeinen konsensuksen rakentamisen tapa oli tasa-arvon
määritteleminen kansalliseksi projektiksi, josta hyötyi koko kansakunta, eivät niinkään
yksittäiset naiset ja miehet. Vaikka tasa-arvon kansallisen hankkeen rakennusainekset
poikkesivat Ranskassa ja Suomessa toisistaan, asettui sukupuolten tasa-arvo tässä projektis-
sa samaan asemaan. Tasa-arvo määrittyi välineeksi laajemman kansallisen päämäärän ta-
voittelussa, resurssina pyrittäessä yhtenäisenä kansakuntana eteenpäin. 

Naisten ja miesten välinen harmonia ja yhteistyö – joiden nähtiin molemmissa maissa
leimaavan sukupuolten välisiä suhteita – toimivat vakuutena tasa-arvon kansallisen projek-
tin onnistumiselle.  Ranska ja Suomi rakentuivat myös vahvasti heteroseksuaalisuuteen
perustuvaksi sukupuolijärjestelmäksi niissä puhetavoissa, joissa harmonia yhdistettiin
käsitykseen sukupuolten komplementaarisista rooleista ja tehtävistä. Heteroseksuaalisesta
parista tehtiin tässä yhteydessä normatiivinen perusyksikkö, ei vain perheen, vaan myös
ranskalaisen demokratian tai suomalaisen poliittisen järjestelmän osalta. Tämä rinnastuu
mielenkiintoisella tavalla siihen, mikä rooli perheen ikonografialla on ollut kansallisen
rakentamisessa; Ranskan ja Suomen tasa-arvokeskusteluissa tämän paikan tasa-arvoisen
kansakunnan rakentamisessa sai puolestaan heteroseksuaalinen parisuhde (ks. McClintock,
2002, 90–91).

Mitä vaikutuksia näillä tavoilla määritellä ranskalaisuutta ja suomalaisuutta ja samalla
rakentaa yhteisymmärrystä tasa-arvokeskusteluissa on sitten tasa-arvon ja tasa-arvo-
politiikan rajoihin? Hege Skjeie ja Mari Teigen ovat norjalaisessa tasa-arvopolitiikkaa
koskevassa tutkimuksessaan arvostelleet sukupuolten tasa-arvoon liitettyä hyöty- ja resurs-
siargumentaatiota ja samalla tasa-arvon määrittelyä kansallisena hankkeena. Kun suku-
puolten tasa-arvoa ei nähdä arvona tai tavoitteena itsessään vaan sen pitää edistää myös
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muita päämääriä tai olla hyödyksi muulla tavoin, on se myös helppo jättää viimeiseksi
poliittisia prioriteetteja määriteltäessä.  Tasa-arvoa pidetään tärkeänä, mutta konkreettisen
päätöksenteon tilanteissa sen edistämiseen ei ole juuri sillä hetkellä varaa tai muut kysy-
mykset arvioidaan kiireellisemmiksi (Skjeie – Teigen, 2003, 212). Ranskalais- ja suoma-
laiskeskustelut osoittavat myös sen, minkälaista toimijuutta naisille on tarjolla tällaisessa
kehyksessä: naisten läsnäolo poliittisessa päätöksenteossa on legitimoitua vain, kun se
palvelee korkeampia (kansallisia) tavoitteita. Naisten on näin ansaittava paikkansa päätök-
sentekijöinä samalla kun miesten osalta koko kysymys läsnäolon oikeuttamisesta jää kysy-
mättä.

Myös tavat, joilla "meidän" suomalainen ja ranskalainen tasa-arvomme kontrastoitiin erilai-
seen ja vieraaseen tasa-arvopolitiikkaan antoivat vain vähän tilaa tasa-arvoa koskeville
erimielisyyksille ja vallan kysymyksille. Kun "meidän" ja "muiden" vastakkainasettelut
rinnastuivat oikeaan ja väärään tasa-arvon edistämisen tapaan, oli tällöin vaikeaa tarkastella
mahdollisia konflikteja kansallisen areenan sisällä ja kysyä, mitä ristiriitaisia merkityksiä
ranskalainen tai suomalainen tasa-arvo voi saada ja mitä eri toimijat ovat käytännössä
valmiita tekemään tasa-arvon edistämiseksi. Samoin jää huomiotta se, minkälaisia norma-
tiivisia naisen ja miehen määrittelyjä "meidän" tasa-arvon mallimme tuottavat: miten tasa-
arvon edistämisessä otetaan huomioon naisten ja myös miesten keskinäiset erot mm. seksu-
aalisuuden ja etnisyyden osalta ja minkälaiset naiset ja miehet rajautuvat kansallisen tasa-
arvon ulkopuolelle (ks. Holli, 2003: 19; Kantola J., 2002; Ducoulombier, 2002; de los
Reyes – Molina – Mulinari, 2003).

Ulossulkeva ja tiukkarajainen kansallinen näkökulma tasa-arvoon kaventaa myös tilaa
arvioida sitä, mitä uusia näkökulmia kansainvälinen tasa-arvoyhteistyö ja ylikansallinen
tasa-arvopolitiikka voisivat tuoda tasa-arvon edistämiseen Ranskassa ja Suomessa. Onhan
tämäkin tutkimus osoittanut, kuinka suuri merkitys kansainvälisellä tasa-arvoyhteistyöllä
on ollut politiikan tasa-arvon osalta 1980–1990 -luvulla. Jos ranskalainen parité ja suoma-
lainen tasa-arvo ovat lakien hyväksymisen jälkeen ensisijaisesti vientituotteita, mitä annet-
tavaa "ulkomaailmalla" on sukupuolten välisten suhteiden ja eriarvoisuuden tarkasteluun
Ranskassa ja Suomessa? Mitä uusia kysymyksiä ja tasa-arvopolitiikan välineitä muut maat
voisivat myös tulevaisuudessa tuoda näihin maihin, ja erityisesti mitä uusia puolia kansain-
välisen tasa-arvopolitiikan näkökulmat voisivat valottaa kotoiseksi määritellystä tasa-
arvosta tai sen puuttumisesta?

7.2 Ero, liike ja pysäyttämisen ongelma

Miten sitten sukupuolten tasa-arvoa koskevan argumentaation ja kansallisen sidoksia voisi
höllentää, tai ainakin tehdä sidoksesta monisäikeisempää ja liikkuvampaa? Kirsti Lempiäi-
nen peräänkuuluttaa sellaisia kansallisuuden määrittelyjä, joihin voidaan mahduttaa erilai-
sia sukupuolen positioita (Lempiäinen, 2002, 28). Skjeie ja Teigen ehdottavat puolestaan
Norjan kokemusten perusteella oikeusnäkökulman vahvistamista sukupuolten tasa-arvon
legitimoinnissa, mikä olisi samalla vaihtoehto harmonisointistrategioille ja tasa-arvon
määrittelylle kansallisena rakennusprojektina (Skjeie – Teigen, 2003, 10).
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Vertailevasta näkökulmasta voidaan kysyä, onko kansallisen ja tasa-arvon välisen sidok-
seen liikuttamiseen löydettävissä yleismaailmallisia ratkaisuja vai pitäisikö tässäkin kiin-
nittää huomiota myös kontekstuaalisiin ulottuvuuksiin. Ranskassa kun myös paritén oikeu-
denmukaisuutta korostava argumentaatio oli mahdollista valjastaa osaksi ranskalaisen
demokratian kehittämistä ja kansakunnan yhtenäisyyden vahvistamista. Tällä on selkeä
yhteys tapaan, jolla ranskalaisessa republikanismissa kansalaisten tasa-arvo ja muut univer-
saalit periaatteet ovat olleet kiinteä osa kansallisen erityisyyden rakentamista (ks. Rosan-
vallon, 2004). 

Sukupuolen ja sukupuolieron moninaiset määrittelyt ranskalaisessa ja suomalaisessa tasa-
arvokeskustelussa tarjoavat yhden näkökulman tasa-arvon ja kansallisen rajojen liikuttami-
seen. Niiden kautta nousee esiin myös kysymys tasa-arvoa koskevien määrittelyjen ja tasa-
arvopolitiikan keinovalikoiman "ranskalaisuudesta" ja "suomalaisuudesta".

Sekä ranskalaisessa parité-keskustelussa että suomalaisessa kiintiökeskustelussa löytyy
argumentaatiota, joka kiinnittyy näkemykseen naisten ja miesten välisistä eroista. Kuitenkin
suurin osa puhujista jätti sukupuolieron määrittelyn avoimeksi ja legitimoi paritéa tai kiin-
tiöitä sekä naisten erityisyyteen että naisten ja miesten yhteiseen ihmisyyteen vetoavin
argumentein. Lisäksi kysymys sukupuolierosta yhdistyi Ranskassa kiinteästi republikanis-
min ja paritén väliseen vastakkainasetteluun ja Suomessa kahtiajakoon kiintiöiden ja päte-
vyyden välillä. Tasa-arvopuheen erityisyys näyttäisikin syntyvän pikemmin tavoista, joilla
eri puhetavat ja näkökulmat sukupuoleen kiinnittyvät ja ovat jännitteisessä suhteessa toi-
siinsa.

Tässä suhteessa ranskalais- ja suomalaiskeskustelujen analyysi ei yksiselitteisesti tue erityi-
sesti pohjoismaisessa tutkimuksessa tehtyä jakoa ranskalaiseen parité-lainsäädäntöön ja
kiintiöihin erilaisina filosofisina näkökulmina ja strategioina naisten aseman edistämiseksi
politiikassa (Eduards, 2002, 60–63; Siim, 2000, 69–70, 76–77). Kuten ranskalaisessa
keskustelussa, paritén kannattajia on vertailevissa tutkimuksissa kritisoitu naisten poliitti-
sen subjektiuden rakentamisesta staattisen sukupuolen määrittelyn varaan, naisten moninai-
suuden ja muiden alistettujen ryhmien vaatimusten unohtamisesta sekä keskittymisestä
edustukselliseen politiikkaan (ks. Siim, 2000, 152; Allwood – Wadia, 2000, 224–225181).
Toisaalta paritén kannattajia on arvosteltu myös toisesta suunnasta, pitäytymisestä abstrak-
tissa universalismissa ja naisten määrittelemisestä ensisijaisesti yksilöinä (Eduards, 2002,
60–63). Samalla erityisesti Pohjoismaissa käytössä olevat kiintiöt on nähty parité-
lainsäädäntöä poliittisempana strategiana, jonka taustalla vaikuttaa näkemys naisten syrjin-
nästä historiallisena prosessina ja jonka tavoitteena on erilaisten yhteiskunnallisten ryhmien
osallistumisen edistäminen ja poliittisen pluralismin vahvistaminen (Siim, 2000, 69; Edu-
ards, 2002, 54, 61).

Pikemminkin molempien maiden keskusteluissa on nähtävissä viitteitä siitä, miten paritéa
koskeva argumentaatio liikkui – Anne Maria Hollin sanoin – sukupuolten samanlaisuuden
                                                     
181  Samalla Allwood ja Wadia (2000, 224–225) kuitenkin korostavat parité-käsitteen joustavuutta
ja paritén määrittelyn moninaisuutta. Näin paritén voi toimia viitekehyksenä myös laajemmille
poliittisille ja sosiaalisille uudistuksille.
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ja sukupuolieron välitilassa, jossa samalla sekä sukupuolten tasa-arvo että sukupuoliero
saivat moninaisia merkityksiä (ks. Holli, 2003, 63–67). Tämän tasapainottelun lisäksi
puhujat pyrkivät ulos vallitsevista kysymyksenasetteluista esimerkiksi nostamalla ekspli-
siittisesti esiin naisten erityisyys -puheen ongelmallisuuden ja korostamalla universalismin
ja republikanismin uudelleenmäärittelyä (Ranska) tai problematisoimalla pätevyyden po-
liittisen toiminnan kriteerinä (Suomi).

Ranskalaisen keskustelun ongelmat ja argumentaation rajoitukset eivät mielestäni liitykään
suoraviivaisesti paritéa koskevan argumentaation essentialismiin tai biologisen sukupuo-
lieron korostamiseen vaan tapaan, jolla sukupuoliero liitettiin republikanismia ja samalla
ranskalaisuutta koskeviin valintoihin. Tätä kautta sekä puhe ihmiskunnan kaksijakoisuu-
desta että sukupuolten komplementaarisuudesta liitti sukupuolten tasa-arvon "korkeampien"
päämäärien ajamiseen ja kansakunnan yhtenäisyyden vaalimiseen.

Suomalaiskeskustelun puhe kiintiöistä ja naisten poliittisista intresseistä ei puolestaan
sinällään ollut tae sukupuolen ja tasa-arvon "onnistuneemmalle" politisoimiselle kuin
Ranskassa. Myös suomalaiskeskustelussa naisten erityisyys liitettiin yleisesti laajempien
tavoitteiden ajamiseen ja konsensus-orientoituneeseen politiikkakäsitykseen. Keskustelu
kiintiöistä ei myöskään antanut tilaa keskustella naisten välisistä eroista ja moniperustai-
sesta syrjinnästä suomalaisessa politiikassa. Ongelmallista oli myös se tapa, jolla naisten
kollektiivinen toiminta rajautui suomalaiskeskustelussa perinteiseen politiikkaan ja naispo-
liitikkojen yhteistyöhön ja verkostoihin. Kiintiökeskustelu avasi näin vain vähän mahdolli-
suuksia pohtia laajemman naisten kollektiivisen toiminnan edellytyksiä sekä kiintiöiden
yhteyttä politiikan sisältöjen uudelleenmuotoiluun ja arvottamiseen. Tässä suhteessa kiin-
tiöpuhe vahvisti Suomessa vallitsevaa valtiosuuntautunutta näkökulmaa naisten poliittiseen
toimintaan ja laajemmin politiikkaan (ks. Bergman, 2002).

Voidaankin kysyä, miten suomalaisen kiintiökeskustelun tavat tuottaa naistoimijuutta
kietoutuivat yhteen kiintiöprosessin muiden ulottuvuuksien kanssa – keskustelun rajautu-
miseen pitkälti valtiollisille areenoille ja (naisten) laaja-alaisen mobilisoitumisen puuttumi-
seen kiintiöiden puolesta – ja mitä merkitystä tällä on tulevaisuuden kannalta (ks. luku
3.4.2). Kiintiölain toimeenpanosta tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että kiintiölaki on
antanut kunnissa välineitä tasa-arvoasioissa aktiivisille naispoliitikoille, mutta se ei ole
laajamittaisemmin edistänyt naisten mobilisoitumista kuntatasolla tai toimia sukupuolittu-
neiden ja syrjivien käytäntöjen poistamiseksi kunnallispolitiikassa (Holli – Luhtakallio –
Raevaara, 2004). Tämä on sitäkin huolestuttavampaa, kun tutkimustulokset eri maissa
korostavat ruohonjuuritason mobilisaation ja sen antaman tuen merkitystä poliittisissa
instituutioissa ja tasa-arvoelimissä tehtävälle tasa-arvotyölle.  Ilman tällaista, eri suunnista
tulevaa painostusta tasa-arvoa ja sukupuolittuneisiin valtasuhteisiin liittyviä kysymyksiä on
vaikea nostaa politiikan esityslistalle. (ks. Borchorst – Dahlerup, 2003, 189.)

Ranskalaisten lakiesitystä kannattavien kansanedustajien puheessa sitä vastoin näkyi parité-
liikkeeseen aiemmin kohdistettu kritiikki liikkeen elitistisyydestä ja tavoitteiden kapeudes-
ta. Osa vasemmiston naiskansanedustajista korosti parité-lainsäädännön yhteyttä naisten
syrjinnän vastustamiseen kaikkialla ranskalaisessa yhteiskunnassa ja sen avaamia ovia
muille konkreettisille poliittisille projekteille (vrt. Siim, 2000, 76–77). Tällaisen kysymyk-
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senasettelun kautta naisten poliittinen edustus liitettiin kysymyksiin naisten taloudellisesta
ja sosiaalisesta eriarvoisuudesta ja yksityisen ja julkisen rajankäynneistä (ks. myös Lépi-
nard, 2004, 234–238).  Kuitenkin myös ranskalaiskeskustelussa tämä näkökulma jäi toistu-
vasti marginaaliin tasa-arvoon liitettyjen koko kansakuntaa hyödyttävien tavoitteiden tieltä.
Tätä taustaa vasten ei ehkä ole yllättävää, että parité-lain hyväksymisen jälkeistä kunnallis-
politiikkaa koskevassa tutkimuksessa on tasa-arvon havaittu kapenevan kysymykseksi
naisten erityislaadusta politiikassa, ja samalla sukupuolta ei ole nähty relevanttina ulottu-
vuutena politiikan sisällöllisissä kysymyksissä (Lépinard, 2004).

Vaikka myös Suomessa muutama naiskansanedustaja yhdisti naisten poliittisen edustuksen
kysymykseen naisten aseman turvaamisesta talouden ja hyvinvointivaltion rakennemuutok-
sessa, oli politiikan tasa-arvon tarkastelu laajemman yhteiskunnallisen eriarvoisuuden
kontekstissa myös suomalaiskeskustelussa erittäin marginaalisessa asemassa. Tämä vaikeus
puhua samalla kertaa sekä naisten poliittisen edustuksen että taloudellisen eriarvoisuuden
kysymyksistä on sitäkin yllättävämpää aikana, jolloin taloudellinen lama oli vaikuttanut
merkittävästi naisten asemaan molemmissa maissa mm. työttömyyden ja pätkätöiden li-
sääntymisen kautta (Julkunen, 2001; Jenson – Sineau, 1995; Reuter – Mazur, 2003). 1990-
luvulla markkinoiden vapauttaminen ja valtion roolin vähentäminen rapauttivat sekä nai-
sille erityisen tärkeitä hyvinvointipalveluita että naisten merkittävää asemaa julkisen sekto-
rin työntekijöinä. Samalla kun sukupuolten edustusta koskeva poliittinen säätely kiristyi,
valtion asemaa talouden sääntelijänä heikennettiin molemmissa maissa.

Tämä kahtiajako näkyy myös tavoissa, joilla ranskalaisen ja suomalaiset kunnallispoliitikot
puhuvat sukupuolten tasa-arvosta parité- ja kiintiölakien hyväksymisen jälkeen. Uuden
lainsäädännön nähdään vieneen tasa-arvoa pitkälle, mutta samalla esimerkiksi kuntien
kohtaamaa taloudellista niukkuutta tai palvelurakenteen muutosta tarkastellaan harvoin
sukupuoli- tai tasa-arvonäkökulmasta. Tasa-arvo on rajattu omalle kapealle alueelleen,
jossa kaikki on lähestulkoon hyvin. (Holli – Luhtakallio – Raevaara, 2004; Lépinard,
2004.)

1990-luvulta lähtien sekä naisliike että naistutkijat ovat kritisoineet huomion siirtymistä
naisten poliittiseen edustuksen kysymyksiin ja toisaalta tiukan jaon tekemistä edustusta ja
taloudellista oikeudenmukaisuutta koskevien kysymysten välillä (Giraud – Jenson, 2001;
Fraser, 1997). Arvostelijoiden mielestä tällainen painopisteen siirtymä irrottaa naisten
poliittista edustusta koskevat kysymykset sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksistä
ja vaatimuksista itse poliittisen ja taloudellisen järjestelmän muuttamisesta. Samoin huomi-
on kiinnittäminen ensisijaisesti naisten edustukseen kansallisvaltion poliittisessa päätök-
senteossa unohtaa myös ne, jotka suljetaan kansallisen poliittisen yhteisön ulkopuolelle
(Squires, 2000, 188–192). 

Myös parité- ja kiintiölainsäädännön puolustajia voidaan osittain kritisoida tällaisen kah-
tiajaon vahvistamisesta. Heidän argumentaatiossaan korostuivat näkökulmat, jossa naiset
nähtiin pikemminkin poliittisen järjestelmän uudistamisen ja kansakunnan yhdistämisen
välikappaleina kuin yhteiskunnallisen rakennemuutoksen uhreina tai taloudellisen eriarvoi-
suuden vastustajina. Ranskan ja Suomen tasa-arvokeskustelut antoivat vain vähän vastauk-
sia siihen kysymykseen, jonka Nancy Fraser esitti tämän työn alussa: miten yhdistää yhteis-
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kunnallisia eroja ja ryhmiä ja niiden edustamista koskeva politiikka (politics of recognition)
toimintaan sosiaalisen ja taloudellisen oikeudenmukaisuuden puolesta (politics of redistri-
bution)?  

Huomion kiinnittäminen tältä osin vain lakiesitysten kannattajien argumentaatioon vai-
mentaa kuitenkin kysymykset siitä, miten ylipäätänsä keskustelua merkittävällä tavalla
jäsentäneet tulkintakehykset ja vastakkainasettelut vaikuttivat yllä mainitun kahtiajaon
voimistumiseen. Jos keskustelua molemmissa maissa hallitsivat jo ennen parlamenttikäsit-
telyä näkemykset sukupuolten tasa-arvosta kansallisen yhtenäisyyden, edistyksen ja suku-
puolten harmonian täydellistäjänä, miten tähän kehykseen olisikaan sopinut puhe taloudel-
lisesta eriarvoisuudesta, yhteiskunnallisesta epäoikeudenmukaisuudesta ja tulonjakoa kos-
kevista konflikteista? Lisäksi lainsäädännön vastustajien vahvistamat republikanismia ja
paritéa sekä pätevyyttä ja kiintiöitä koskevat dikotomiset kysymyksenasettelut edistivät
pikemmin jaottelua "oikeiden" ja "väärien" isänmaanystävien välillä kuin kysymyksiä
edustuksellisen politiikan, taloudellisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja sukupuo-
littuneen vallan yhteyksistä. Tästä näkökulmasta ei keskustelussa auennut tilaa käsitellä
esimerkiksi sukupuoleen perustuvan syrjinnän mahdollista jatkumista myös kiintiösään-
nösten hyväksymisen jälkeen. 

Tutkimus voisikin olla omalta osaltaan edistämässä tasa-arvon ja kansallisen kytköksen
problematisointia ja avaamista kiinnittämällä tarkempaa huomiota myös sukupuolten ja
kiintiöiden kohtaamaan vastarintaan ja vastustajien käyttämään argumentaatioon. Tasa-
arvolainsäädännön implementaation osalta tällaista vastarinnan strategioiden tutkimusta on
jo jonkin verran tehty (ks. Guldvik, 2002; Holli – Luhtakallio – Raevaara, 2003; 2004;
Pincus, 2002), mutta myös itse tasa-arvo- ja kiintiölakiesityksiin suunnattu vastustuksen
analyysi antaisi välineitä pohtia, miten sukupuolten tasa-arvo ja kansallinen liitetään yhteen
vastustajien puheessa ja miten tämä vaikuttaa aktiivisten tasa-arvotoimien puolustajien
argumentaation ja koko tasa-arvokeskustelujen jäsentymiseen (ks. Borchorst – Dahlerup,
2003, 193). Toisaalta olisi mahdollista kysyä myös vastustajien osalta, mitä heidän sitou-
tumisensa "ranskalaiseen" tai "suomalaiseen" tasa-arvoon ja sen edistämiseen käytännössä
merkitsee ja mitä he ovat valmiit tekemään tämän kansallisen projektin eteen? Näin olisi
mahdollista keskustella eksplisiittisemmin tasa-arvoa koskevista konkreettisista päämääristä
ja erilaisia poliittisia tavoitteita koskevista priorisoinneista – kuten myös halusta tai halut-
tomuudesta laaja-alaisiin muutoksiin sukupuolten tasa-arvon alueella (ks. Borchorst –
Dahlerup, 2003, 23). 

Lisäksi voidaan kysyä, onko naisten ja miesten tasa-arvoa politiikassa edistävän lain rat-
kaistava samalla kertaa laajempia, ranskalaista ja suomalaista poliittista järjestelmää koske-
via ongelmakohtia. Vaatimuksia siitä, että sukupuolten tasa-arvon edistämisen tulisi olla
sukupuolten tasa-arvoa ja sukupuolikiintiöitä laaja-alaisempaa ja monitasoisempaa, käytet-
tiin molemmissa maissa myös juuri tämän spesifin uudistuksen vastustamiseen. Tällöin
kuitenkin myös vastuu muutoksesta häviää jälleen kerran näkyvistä, kun tasa-arvon ongel-
ma rakennetaan monisyiseksi ilman ehdotuksia konkreettisista ratkaisuista ja uudistusten
toteuttamisaikataulusta.



264   Tasa-arvo ja muutoksen rajat

Parlamenttikeskustelijat ja erityisesti paritén kannattajat joutuivatkin pohtimaan, miten oli
mahdollista "pysäyttää" sukupuolten tasa-arvo ja tasa-arvopolitiikka selvärajaisiksi toimen-
piteiden ja lain kohteiksi ja jättää samalla sukupuolten tasa-arvon ja sukupuolten määritte-
lyihin tilaa, joka mahdollistaisi tasa-arvon ja naisten toimijuuden politisoinnin myös tule-
vaisuudessa. Kyse oli myös ristiriidasta, joka liittyi tasa-arvon rajaamiseen poliittiseksi ja
lainsäädännölliseksi kategoriaksi niin että ovia ei suljettaisi muiden eriarvoisuutta ja syr-
jintää koskevien kysymysten käsittelyltä. Dilemmaa voidaan kuvailla Stuart Hallin (1999,
14) sanoin: "Politiikka on mahdotonta ilman keinotekoista vallan käyttöä kielessä, ideolo-
gian viiltoja, asemien ottamista, linjojen ylittämistä, repeämiä.... Kaikkien yhteiskunnal-
listen liikkeiden, jotka ovat yrittäneet muuttaa yhteiskuntaa ja edellyttäneet uusien subjek-
tiviteettien rakentumista, on ollut pakko hyväksyä samaan aikaan välttämättä fiktiivinen
mutta myös fiktiivisesti välttämätön keinotekoinen sulkeuma, joka ei ole yhtä kuin loppu
mutta joka tekee sekä politiikasta että identiteetistä mahdollisia."

7.3 Tasa-arvo ja yllätyksen mahdollisuus

Keskeinen kysymys onkin se, voiko parité- tai kiintiöpolitiikka – joka jähmettää ainakin
hetkeksi naiset ja miehet selvärajaisiksi kategorioiksi – yhdistyä sekä laajempaan keskus-
teluun syrjinnän käytännöistä että näitä käytäntöjä muuttavaan toimintaan. Tällöin huomion
kohteena eivät olisi vain lain säätelemät naisten ja miesten lukumäärät poliittisessa päätök-
senteossa tai "kiintiönaisen" ongelmallinen positio. Parité- ja kiintiölakien jälkeinen aika
asettaa nämä kysymykset Ranskassa ja Suomessa konkreettiseen testiin: miten uusi lainsää-
däntö tulee horjuttamaan politiikan sukupuolenmukaista työnjakoa, mutta samalla myös itse
sukupuolen määrittelyä politiikassa? Voivatko kiintiöt sekä turvata erilaisten yhteiskunnal-
listen (vähemmistö)ryhmien edustuksen poliittisessa päätöksenteossa että olla keino ky-
seenalaistaa erojen pysyvyyttä ja vaikuttaa eriarvoisuuden tuottamisen käytäntöihin? Voi-
daanko paritén ja kiintiöiden yhteydessä keskustella myös vallasta ja ranskalaisen ja suo-
malaisen politiikan sukupuolittuneiden valtasuhteiden muuttamisesta?

Ranskalaisten ja suomalaisten parlamenttikeskustelujen ristiriidat ja konfliktit avaavat
yhden näköalan näihin kysymyksiin. Kun ranskalainen ja suomalainen tasa-arvo hajosi
moninaisiksi tulkinnoiksi ja ristiriitojen kentäksi, keskustelun kohteeksi nousivat poliittisen
järjestelmän pelisäännöt ja se, mitä ranskalaisella republikanismilla tai suomalaisella, asi-
antuntemukseen perustuvalla poliittisella kulttuurilla tarkoitettiin. Näin keskustelujen risti-
riidat problematisoivat ranskalaista ja suomalaista politiikkaa koskevia normatiivisia mää-
rittelyjä ja liikuttivat myös sukupuolittuneen kansalaisuuden ja poliittisen yhteisön rajoja
Ranskassa ja Suomessa. 

Ranskassa republikanismin abstrakti universalismi – ja sen renessanssi 1980-luvun Rans-
kassa sekä älymystön että poliitikkojen parissa – oli luonut kehyksen, jossa keskustelu mm.
maahanmuuttajiin tai naisiin kohdistuvasta syrjinnästä oli äärimmäisen vaikeaa. Käytännös-
sä tämä "tasavaltalaisen integraation malli" (le modèle républicain d’intégration)182, näke-

                                                     
182  Michel Wieviorka korostaa, että käytännössä tämä integraation malli pitää sisällään kaksi
erilaista ajattelutapaa republikanismin ja yhteiskunnallisten erojen välisestä suhteesta. Ensimmäi-
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mys kaikkien kansalaisen yhtäläisestä integroimisesta osaksi ranskalaista kansakuntaa,
vaikeutti tarkastelemasta niitä konkreettisia käytäntöjä, jotka tuottivat eroja ja eriarvoisuutta
kansalaisten välille (Wieviorka, 1997, 5–6). Joidenkin lakiesityksen kannattajien argumen-
taatiossa kuitenkin pyrittiin yhdistämään nämä kaksi näkökulmaa ranskalaiseen republika-
nismiin: kyse oli sekä naisten sisällyttämisestä universalismiin että abstraktiin universalis-
miin perustuvan tasa-arvokäsityksen haastamisesta kiinnittämällä huomiota konkreettisiin
syrjinnän prosesseihin. Nainen oli samalla kertaa ihmiskunnan toinen puolikas ja historial-
lisesti ja yhteiskunnallisesti muotoutuneen syrjinnän kohde. Tämä universalismin ja syrjin-
nän liittäminen toisiinsa joidenkin lakiesitystä kannattavien kansanedustajien puheessa ei
ratkaissut sukupuolten tasa-arvon ja republikanismin välisiä ristiriitoja, mutta asetti kysy-
myksiä tästä ristiriitaisesta suhteesta uusista näkökulmista.

On huomattava, että universalismin ja syrjinnän yhdistävän kysymyksenasettelun kautta
huomio siirtyi itse edustuksen kysymyksestä tasa-arvon määrittelyyn syrjinnän ja epäoikeu-
denmukaisuuden poistamisena. Kuten sosiologi Eric Fassin toteaa, kysymys tasa-arvon
merkityksestä poliittisessa päätöksenteossa ei koskenut tässä kontekstissa itse edustamisen
problematiikkaa – mitä tai ketä naiset edustivat, vaan naisten vähäistä määrää politiikassa
ja samalla tämän vähäisen määrän syitä (Fassin, 1997, 68). Keskiössä ei ollut näin naisten
essentialistinen erilaisuus, vaan republikanismin käytännöt, jotka estivät todellisen univer-
salismin toteutumisen. Samalla parité-lainsäädännön keskeisenä tehtävänä nähtiin syrjin-
tään vaikuttaminen. Tällainen näkökulma moninaisti ja ristiriitaisti väistämättä myös re-
publikanismia koskevia määrittelyjä, jolloin republikanismi ei toiminut vain kansallisen
yhtenäisyyden takaajana vaan yhteiskunnallisten erojen, konfliktien ja ristiriitojen kenttänä.

Myös Suomessa puhe naisiin kohdistuvasta syrjinnästä avasi mahdollisuuksia puhua suku-
puolten tasa-arvosta myös muun kuin sukupuolten välisen harmonian ja kansallisen kon-
sensuksen näkökulmasta. Pätevän ja syrjityn naisen yhdistelmä sekä syrjintää vastustavan
naisten subjektipositio liikuttivat suomalaisen naisten normatiivisia määrittelyjä mutta myös
vakiintuneita näkemyksiä suomalaisuuden ja tasa-arvoisuuden lähes essentialistisesta kyt-
köksestä.

Pätevän naisen merkittävä asema kiintiökeskustelussa kertoo vahvuusretoriikan uusintami-
sesta  suomalaisessa tasa-arvokeskustelussa, mutta myös siitä, kuinka kiintiöiden kannatta-
jien puheessa "vanha tuttu vahva nainen" (ks. Markkola, 2001, 85) voi esiintyä myös vää-
ryyden kohteena ja vääryyttä vastaan taistelevana toimijana. Vahvan naisen kategoriaa
voitiin näin samalla kertaa käyttää kiintiöitä puolustavan argumentaation resurssina, mutta
myös liittää kontekstiin, jossa itse vahvuuden ja sukupuolten tasa-arvon vakiintuneet sidok-
set ristiriitaistuivat (ks. vahvan naisen kontekstuaalisista merkityksistä, Markkola, 2002).
Pätevän ja syrjityn naisen yhdistelmä osoittaa näin muutoksen ja tasa-arvopuheessa avautu-
vien mahdollisuuksien suuntaan: miten puhua samalla kertaa naisten vahvuudesta ja syrjin-

                                                                                                                                            
sessä korostetaan ranskalaisuuden homogeenisuutta, ja tavoitteena on kulttuuristen erojen hävittä-
minen. Toinen määrittelytapa puolestaan hyväksyy erot, mutta tasavalta ja sen eroja integroiva
voima on paras suojavarustus yhteiskunnan hajoamista vastaan (Wieviorka, 1997, 5–6).
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nästä, tasa-arvosta yhteisenä tavoitteena ja sukupuolittuneiden käytäntöjen ja hierarkioiden
muuttajana.

Puhe naisiin kohdistuvasta syrjinnästä problematisoi merkittävällä tavalla myös suomalai-
suutta koskevia määrittelyjä. Suomalaisuuden representaatioiden keskeinen ulottuvuushan
on ollut näkemys sukupuolten rauhanomaisista suhteista ja (lähes) toteutuneesta tasa-
arvosta naisten ja miesten välillä (Julkunen, 1994; Rantalaiho, 1994; Markkola, 2001; ks.
myös naistutkimuksen sitoumuksista tässä suhteessa, Honkanen, 1997; Koivunen, 1998;
Parvikko, 1998). Syrjintäpuheen myötä suomalaista tasa-arvoa kannatellut naisten ja mies-
ten kumppanuus ja yhteinen työnteko vaihtuivat asetelmaan, jossa tasa-arvolla oli myös
esteitä ja vastustajia. Samalla tasa-arvoa ei tarkasteltu vain kansallisena arvona tai perintee-
nä vaan sukupuolittuneiden käytäntöjen ja erilaisten suomalaisten toimijoiden näkökul-
masta.

Puhe syrjinnästä problematisoi suomalaisuuden ja tasa-arvon kytköstä myös suhteessa
kansainvälisiin vertailuihin, jotka olivat toimineet Suomessa merkittävinä kansallisen tasa-
arvoidentiteetin rakentajina varsinkin Euroopan integraation myötä (Juntti, 1998). Naisiin
kohdistuvan syrjinnän painottaminen avasi toisenlaisen näkökulman suomalaisuuteen kuin
kiintiöiden vastustajien näkemys Suomesta esimerkkinä muille EU-maille (ks. myös Juntti,
1998; Holli, 2003). Kiinnittämällä huomion syrjintään kiintiön vastustajat kiistivät Suomen
positiivisen erityisyyden ja tekivät Suomesta muiden maiden kaltaisen.

Sekä Ranskassa että Suomessa naisiin kohdistuvasta syrjinnästä puhuttiin kuitenkin ylei-
simmin tavalla, joka ei vaatinut vastuun tai syrjinnän subjektin erittelyä. Naisia syrjittiin
passiivissa tai syrjintä oli rakenteellista. Naisten määrittely syrjityiksi ei välttämättä edel-
lyttänytkään miesten nimeämistä syrjijöiksi (ks. Jansson, sit. Eduards, 2002, 157). Hiljai-
suus miesten toimijuuden – tai pikemmin tietynlaisen, syrjintään liittyvän toimijuuden –
ympärillä oli keskeinen osa ranskalaista ja suomalaista tasa-arvopuhetta. Maud Eduards
näkee tämän miesten näkymättömyyden ryhmänä ja samalla poliittisena kategoriana vaka-
vana poliittisena ongelmana, koska se estää käsittelemästä sukupuoleen liittyviä vallan ja
vastuun kysymyksiä myös suhteessa miehiin (Eduards, 2002, 107, 157–158). Tässä suh-
teessa joidenkin kiintiöiden kannattajien syrjintäpuhe, jossa myös miesten toimijuus nos-
tettiin esiin, mahdollisti mieheyden, kansalaisuuden ja demokratian välisen kytköksen
käsittelyn.

Miesten toimijuuden tarkastelu problematisoi myös asetelman, jossa "mies" edusti ranska-
laisen tai suomalaisen poliittisen järjestelmän ääneenlausumatonta ihmisyyden mallia,
vastakohtana nimetylle, mallista poikkeavalle "naiselle" (Hall, 1996, 5). Samalla suku-
puolten tasa-arvo ei näyttäytynyt vain naisten tasavertaisena miesten rinnalla toimimisena
vaan konkreettisina kysymyksinä vallan uusjaosta ja etuoikeuksista luopumisesta. Tällai-
sesta näkökulmasta pelkkä tasa-arvon edistäminen yhdessä naisten kanssa ei riitä, vaan
myös miesten on otettava kantaa oman sukupuolensa merkitykseen politiikassa ja sen
muuttamisessa.

Tämä miesten toimijuuden näkyväksi tekeminen horjutti sekä ranskalaisen että suomalaisen
tasa-arvokeskustelun vakiintuneita kysymyksenasetteluja varsinkin vastuuttamalla miehet
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syrjinnästä mutta myös tasa-arvon edistämisestä. Kuitenkin verrattuna naisten moninaisiin
ja ristiriitaisiin subjektipositioihin Ranskan ja Suomen parlamenttikeskusteluissa miesten
toimijuus näyttäytyi yksiviivaisempana ja rajoitetumpana. Miesten harjoittaman syrjinnän
esiinnostaminen mahdollisti miesten ja naisten välisen suhteen tarkastelun vallan näkökul-
masta, mutta samalla se tarjosi hyvin yksinkertaistettuja vastauksia sukupuolittuneen vallan
kysymyksiin. "Ihmisyyden miehisen mallin" ja "syrjivän miehen" välille jäi vain vähän tilaa
muunlaiselle miestoimijuudelle ja sen arvioinnille, minkälainen miesten toimijuus edistää
sukupuolen, vallan ja politiikan välisten kytkösten tarkastelua ja minkälainen toimijuus
puolestaan asettuu tätä vastaan.

Sukupuolten tasa-arvoa koskevat muutoksen mahdollisuudet eivät avaudukaan vain naisten
syrjinnän ja yhtenäisen miestoimijuuden näkyväksi tekemisen välitilassa. Sekä ranskalai-
sessa että suomalaisessa parlamenttikeskustelussa purettiin auki myös itse republikanismin
ja pätevyyden näkökulmaa sukupuolten tasa-arvoon, jolloin huomio siirtyi koko poliittista
päätöksentekoa ohjaaviin pelisääntöihin molempien sukupuolten osalta. Tämän purkamisen
kautta kyseenalaistettiin myös klassista dikotomista kysymyksenasettelua siitä, onko suku-
puolten tasa-arvoa koskevassa muutoksessa kyse naisten pääsystä poliittisen päätöksenteon
ylimmille portaille vai itse politiikan uudelleenmäärittelystä ja muuttamisesta.

Ranskalaisen ja suomalaisen poliittisen järjestelmän pelisääntöjä kyseenalaistavien näkö-
kulmien marginaalisuus kertoo kuitenkin myös tasa-arvokeskustelujen vallan dynamiikasta
ja muutoksen sitkeistä rajoista. Puhe naisiin kohdistuvasta syrjinnästä ei sekään horjuttanut
kuin hiukan uskoa tasa-arvon edistämiseen positiivisena yhteistoimintana, jossa panostusta
tarvittiin (enää) vain vähän, mutta jonka tulokset olivat kaikille ylitsevuotavaiset. Tällaisen
tasa-arvon edistämisen kulmakivenä oli sekä Ranskassa että Suomessa tasa-arvon yksi-
tasoinen ja jatkuva aika, joka näyttäytyi monesti kansakunnan lineaarisena aikana ja taival-
tamisena kohti tasa-arvon toteutumista. Tämä näkökulma ajallisuuteen oli molemmissa
maissa ehkä kaikkein vaikeinta kyseenalaistaa, ja samalla sulkeutuivat monet mahdollisuu-
det sekä sukupuolten tasa-arvon että poliittisen toiminnan rajojen haastamiseen.

Syrjinnästä puhumisen kautta voidaan kuitenkin myös tasa-arvon ajallisuuden ulottuvuuk-
sia ajatella uudelleen. Syrjinnän näkökulmasta sukupuolten tasa-arvo ei edisty ja toteudu,
vaan tasa-arvo ja eriarvoisuus näyttäytyvät erilaisissa tilanteissa – eivät vain toistuvina,
vaan uusina, ristiriitaisina ja ennakoimattomina. Ehkä tällaisessa syrjinnän ja tasa-arvon
ajallisuuden sekoittumisessa myös sukupuolten tasa-arvo säilyttää yllättämisen ja samalla
poliittisuuden mahdollisuuden.  
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Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (1987) Sosiaali- ja terveysministeriö. Lausunto tasa-
arvolain 4 ja 9 §:n muuttamista koskevasta ehdotuksesta hallituksen esitykseksi. 29/52/87.
28.9.1987.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (1992) Kannanotto tasa-arvoministeri Elisabeth Rehnille.
Tasa-arvolakia uudistavan toimikunnan mietinnöstä pyydettävä lausunto myös naisjärjes-
töiltä. 3.12.1992

Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto – Liiketyönantajain Keskusliitto (1994) Lau-
sunto Eduskunnan työasiainvaliokunnalle. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun
lain muuttamista koskeva esitys  (HE 90/1994) sekä lakialoitteet 34 ja 35. 7.10.1994.

II LaVM  4/1986. Esitys n:o 57/1985 vp. Toisen lakivaliokunnan mietintö n:o 4 hallituksen
esityksestä naisten ja miesten välistä tasa-arvoa koskevaksi lainsäädännöksi.

II LaVM 2/1988 vp. Toisen lakivaliokunnan mietintö n:o 2 hallituksen esityksestä laiksi
naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 ja 25 §:n muuttamisesta.

TyVM 1/1993 vp.  Työasiainvaliokunnan mietintö n:o 1 valtioneuvoston tasa-arvolakia
koskevasta selonteosta (VNS 2/1992 vp).

TyVM 10/1994 Työasiainvaliokunnan mietintö n:o 10 hallituksen esityksestä laiksi naisten
ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta (HE 90/1994 vp).

Työasiainvaliokunta (1994) Pöytäkirja 14.12.1994.

Työasiainvaliokunta (1994) Pöytäkirja 15.12.1994.

Unioni Naisasialiitto Suomessa (1993) Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvolakityö-
ryhmän järjestämä kuulemis- ja keskustelutilaisuus Nytkis-järjestöille 25.3.

Valtioneuvoston tasa-arvolakia koskeva selonteko (1992) STM:n julkaisuja 1992:13. Hel-
sinki. STM. 29.10.1992.
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Valtioneuvoston tiedotusyksikkö (1994) STM Mäkinen, HE 90/1994 laiksi naisten ja
miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta. 27.5.1994.

Valtiovarainministeriö (1992) Lausunto tasa-arvolain uudistamistoimikunnan mietinnöstä.
30.11.1992.

Vihreän Liiton naisrahasto (1993) Lausunto tasa-arvolakityöryhmän muistiosta. 31.5.1993.

Yhteenveto tasa-arvoasiain neuvottelukunnan aloitteesta kunnallislain täydentämiseksi
annetuista lausunnoista (1984) Muistio 23.3.1984/Anita Haataja.

Äänestys 11, Istunto 179/1994 vp., 24.1.1995. Ehdotukset laiksi naisten ja miesten väli-
sestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta HE 90/1994.

Parlamenttikeskustelut

Ranska
Loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes
aux mandats électoraux et fonctions électives
Loi organique n° 2000-612 du 4 juillet 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes
et des hommes aux mandats de membres des assemblées de province et du congrès de la
Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale
des îles Wallis-et-Futuna

Assemblée nationale
– 1ère lecture
2ème séance du mardi 25 janvier 2000 : compte rendu intégral
3ème séance du mardi 25 janvier 2000 : compte rendu intégral
– Nouvelle lecture (loi ordinaire) et 2ème lecture (loi organique)
2ème séance du jeudi 30 mars 2000 : compte rendu intégral.
– Lecture définitive (loi ordinaire)
1ère séance du mercredi 3 mai 2000 : compte rendu intégral.
– Nouvelle lecture (loi organique)
séance du jeudi 25 mai 2000 : compte rendu intégral.
– Lecture définitive (loi organique)
séance du mercredi 21 juin 2000 : compte rendu intégral 

Suomi
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain
muuttamisesta HE 90/1994 vp
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Eduskunta
– Lähetekeskustelu
01.06.1994 PTK 49/1994 vp
– Ensimmäinen käsittely
19.1.1995 PTK 177/1994 vp
– Toinen käsittely
20.1.1995 PTK 178/1994 vp
– Kolmas käsittely
27.1.1995 PTK 185/1994 vp

Valtioneuvoston selonteko tasa-arvolaista VNS 2/1992

Keskustelu

4.11.1992

16.3.1993

Haastattelut

Sinikka Mustakallio, 4.4.2003

Päivi Varpasuo, 26.3.2003
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LIITE 1

Puolueiden lyhenteet

Ranska

Groupe Radical, Citoyen et Vert RCV (Vihreän puolueen eduskuntaryhmä)
Démocratie Libérale DL
Parti Communiste Français PC
Parti Socialiste PS
Rassemblement pour la République RPR
Union pour la Démocratie Française UDF

Suomi

Kansallinen Kokoomus kok.  
Ruotsalainen kansanpuolue RKP
Suomen Keskusta kesk.
Suomen Maaseudun Puolue SMP
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue SDP
Vasemmistoliitto vas.
Vihreä liitto vihr.
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LIITE 2

Ranskankieliset lainaukset

1. Johdanto

Une femme élue présidente de la République en Finlande Tarja Halonen, ministre so-
ciale-démocrate des affaires étrangères, a obtenu 51,6 % des suffrages . Le moindre des
mystères de la langue finnoise n'est pas l'existence d'un mot unique (hän) pour dire "il" et
"elle". Mais le fait que Tarja Halonen soit une femme aura pesé lourd dans sa victoire à
l'élection présidentielle de la République finlandaise. Après avoir dû se justifier de ses
convictions féministes auprès d'une partie de la population, elle a pu compter sur cette
"différence" pour l'emporter au second tour, dimanche 6 février.
(Antoine Jacob, Le Monde, 8.2.2000)

4.1.1 Näköala vuorelta: demokratian tulkintakehys konsensuksen rakentajana

"Ce jour, mes chers collègues, est un grand jour pour notre Parlement, un grand jour pour
les femmes et un grand jour pour notre démocratie. D'abord, c'est une grande et belle
victoire pour les femmes. C'est une loi concrète, enfin, qui vise de façon précise les élec-
tions municipales, régionales, sénatoriales et même les élections législatives de manière
indirecte. [...] C'est aussi une grande et belle victoire pour la démocratie, parce que cette
loi va apporter une véritable bouffée d'oxygène à nos institutions : au Parlement bien sûr,
au Sénat, qui ne bloquera sans doute plus les textes en faveur des femmes, à l'Assemblée
nationale, ainsi que dans les conseils municipaux."
(Frédérique Bredin, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

"[Q]u'est-ce qu'une République moderne? C'est une démocratie vivante, ouverte, qui
donne à chacun et à chacune sa place dans la société et sa part de responsabilité dans les
choix et les décisions publiques. L'avenir des femmes n'a jamais été un combat de pure
forme : il est au contraire au coeur de l'évolution de toute la société et, si l'on veut enfin
réhabiliter le politique, en renouveler l'esprit et en assurer une meilleure adéquation avec
les réalités du temps présent, cet avenir passe à l'évidence par un nouveau rôle joué par
les femmes de ce pays et par une nouvelle culture politique plus participative. "
(Nicole Ameline, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

"Le premier grand enjeu concerne la rénovation de notre démocratie. Une arrivée plus
massive des femmes dans la vie politique et publique, conjuguée à la limitation du cumul
des mandats, élargira l'accès de nos concitoyens, hommes et femmes, aux mandats et
fonctions électives et nous amènera à nouveau à débattre du statut de l'élu."
(Nicole Péry, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)
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"Ce sera une novation majeure de notre vie politique, un encouragement au renouvelle-
ment des équipes, un véritable saut qualitatif, un encouragement à la promotion de nou-
velles venues dans la vie politique, et, naturellement, l'occasion de renouveler la
représentation politique dans notre pays. Comme nous vivons dans une période de paix
prolongée, ce dont il faut se féliciter, il n'est pas mauvais que la représentation nationale
organise elle-même, non pas des mutations brusques, mais quelques sauts qualitatifs de
l'espèce que je viens de mentionner."
(Jean-Pierre Chevènement, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

4.1.2. Edistyvä yhteiskunta – kehittyvä ihminen

"Les inégalités existantes aujourd'hui sont aussi le reflet des freins de la société actuelle
dans son évolution progressiste."
(Patrick Malavieille, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

"Aujourd'hui, aux dates de 1880 - création d'un enseignement secondaire public féminin
-, de 1909 - libre disposition de leur salaire pour les femmes mariées -, de 1945 - obtention
de droit de vote et de l'éligibilité -, notre Parlement ajoutera 2000 : la parité." 
(Bruno Le Roux, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

"Ainsi, l'entrée dans le prochain millénaire constituera de fait une étape importante et
irréversible pour notre démocratie. Etape importante dans la mesure où émergeront
inévitablement des assemblées électives plus représentatives de la réalité sexuée de notre
société. Etape irréversible dans la mesure où les femmes, accédant ainsi aux responsabi-
lités, seront les meilleurs vecteurs pour briser le sentiment d'interdit politique qui hante
aujourd'hui encore l'esprit de nombre de nos concitoyennes."
(Cécile Helle, lopullinen käsittely (tl), 3.5.2000)

"Le temps où on affirmait que les femmes représentaient le "sexe faible" est révolu. Avec
la parité aux élections, elles entrent désormais en force dans nos assemblées, à égalité
avec des hommes pour exercer la lourde responsabilité de représenter de la souveraineté
populaire. C'est une évolution dans la logique de l'histoire qui a vu les femmes conquérir
progressivement le droit de voter aux élections et d'exercer les responsabilités naguère
réservées aux hommes."
(Emile Vernaudon, lopullinen käsittely (ol), 21.6.2000)

4.1.3 Politiikan tasa-arvosta tasa-arvoiseen yhteiskuntaan

"L'égalité en politique n'est malheureusement pas synonyme d'égalité dans la vie quoti-
dienne. De nombreuses discriminations demeurent dans tous les domaines : accès à l'em-
ploi, salaires, violence, précarité, etc. Inutile de toutes les énumérer : chacune et chacun
ici les connaît aussi bien que moi, chaque jour nous avons l'occasion de les affronter. Je
reste pourtant persuadée que la parité en politique peut devenir une locomotive pour tous



308   Tasa-arvo ja muutoksen rajat

les domaines de la vie tant publique que privée. La parité est un acte fort, un signal pour
l'ensemble de la société." 
(Martine Lignières-Cassou, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)   

"[...]la parité en politique n'est pas un but mais un moyen.[...]  son application sera un
formidable levier qui permettra d'assurer dans tous les domaines de la vie sociale, cultu-
relle et économique, une véritable égalité des chances entre les femmes et les hommes."
(Odette Casanova, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)   

"Je tiens enfin à souligner que le principe de parité ne peut se cantonner au domaine
politique. De nombreux chantiers sont à explorer, notamment dans le domaine de la vie
économique et sociale, et les réflexions en cours sur l'égalité professionnelle montrent, s'il
en était besoin, l'ampleur des progrès qui restent à accomplir."
(Nicole Ameline, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

"Ces difficultés sont bien réelles. Mais comment s'en étonner ? Le poids de l'histoire, de
la culture, la réalité concrète de la vie des femmes, notamment des jeunes femmes actives,
ne va pas disparaître avec l'adoption de la loi. Il est donc indispensable que d'autres
mesures soient prises par le Gouvernement, notamment au plan familial et social, pour
créer les conditions permettant aux femmes de s'engager. Il est aussi nécessaire de sensi-
biliser les hommes et les femmes à l'importance pour la démocratie de ce rééquilibrage
dans les instances élues."
(Chantal Robin-Rodrigo, lopullinen käsittely (tl), 3.5.2000)

4.1.4 Ranskalainen demokratia vertailussa: universaalin ja erityisen välissä

"Avec 6 ou 7 % seulement de femmes parmi les sénateurs et les conseillers généraux, force
est de reconnaître l'existence d'une anomalie qui fait que la France est la lanterne rouge
des pays démocratiques."
(Marie-Jo Zimmermann, uusi käsittely/toinen käsittely, 30.3.2000)

"Dans l'attente de l'ouverture de ces nouveaux chantiers, nous nous réjouissons que, dans
le champ, aujourd'hui européen, où la politique comparée mettait par trop en exergue une
exception française, il soit mis fin à cette exception. Nous voterons ce texte avec une autre
satisfaction : celle de voir, au-delà de la magie, ou plutôt de la sécheresse des chiffres et
des nombres, l'an 2000 et XXIe siècle ouvrir une nouvelle page, plus moderne, de la
démocratie française."
(Nicole Ameline, lopullinen käsittely (tl), 3.5.2000).

"La France, et nous l'avons tous et toutes dit, est aujourd'hui à l'avant-dernier rang de
l'Union européenne. Cette loi ne doit donc pas être une mesure de plus, mais un geste fort
pour l'ensemble des femmes européennes. Et notre objectif n'est pas simplement de rattra-
per notre retard, mais de devenir un véritable modèle d'égalité pour tous. Soyons non
seulement le pays des droits de l'homme, mais aussi celui de l'égalité entre les femmes et
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les hommes. Nous sommes attendus, et vous le disiez, madame la secrétaire d'Etat, nous
sommes attendus et observés."
(Martine Lignières-Cassou, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

4.2.1 Parité ja republikanismin ristiriitainen perintö

"Le Gouvernement ne peut évidemment qu'être favorable à ce souci d'égalité qui prolonge
le message de la République."
(Jean-Pierren Chevènement, lopullinen käsittely, 21.6.2000)

Christine Boutin. "La République est une et indivisible."
Yvette Roudy. "Tiens donc!"
Christine Boutin. "Nous sommes tous attachés à la République. Or, par cette loi, de façon
insidieuse, les principes d'unité et d'indivisibilité de la République sont profondément mis
en cause." (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et du
groupe Radical, Citoyen et Vert.)
Christine Boutin. "[...] L'indivisibilité ensuite. C'était le principe fondamental de ceux qui
ont installé la République dans notre pays. Aujourd'hui, ce que l'on nous propose, c'est de
rentrer dans une logique où chaque homme, chaque femme, aura comme vocation de
représenter non pas l'ensemble du corps électoral mais sa catégorie sexuelle." (Protesta-
tions sur les bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et du groupe Radical,
Citoyen et Vert.)
Odette Casanova. "Mais non ! Il ne s'agit pas de catégories!"
Christine Boutin. "Introduire le biologique dans la représentativité conduit naturellement
à accepter toutes les revendications de représentativité catégorielle."
Yvette Roudy. "C'est pire que tout !"
(Christine Boutin, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

"En outre, et c'est plus grave, le projet de loi porte atteinte aux fondements mêmes de la
République en battant en brèche le principe fondateur et stimulateur de l'égalité de tous
les citoyens. Il est la porte ouverte à d'autres quotas, que vous le vouliez ou non. La com-
munautarisation de la République est en marche, et votre responsabilité dans ce processus
est totale. En définitive, ce projet est à votre image, à l'image de votre esprit de système,
à l'image de votre idéologie qui veut plier la diversité du monde, enfermer la liberté de
choix dans un modèle construit et réducteur. Il est à l'image de vos préjugés : il tourne le
dos à la liberté."
(Jacques Myard, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

"Aux Etats-Unis, dont nous suivons décidément l'exemple sous la férule du gouvernement
socialiste, avec beaucoup de discipline et de zèle, en vingt ans d'affirmative action, on s'est
largement rendu compte des inconvénients de ce système et, aujourd'hui, un Noir y est
toujours suspect de devoir son poste à sa couleur de peau. Cette scission de l'humanité en
deux sexes se retournera finalement contre les femmes. [...] Le discours de la discriminati-
on est dangereux. Qu'elle soit positive ou négative, la discrimination consiste à mettre à
part. Quand le biologique fonde le droit et que la discrimination, même positive, fonde
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l'action politique, nous sommes tout près du meilleur des mondes ; tout près d'un régime
nouveau et gentiment oppressif; tout près de ce qu'on pourrait appeler un fascisme doux
reposant sur une inversion du droit, au nom d'une vision politiquement correcte de l'hu-
manité tout entière. C'est sans doute cela, le nouveau socialisme!"
(Philippe de Villiers, uusi/toinen käsittely, 30.3.2000)

"Si nous affirmons, avec ce projet, la volonté d'assurer une égale présence des femmes et
des hommes au sein de nos instances politiques, c'est bien pour respecter un principe: le
principe d'égalité inscrit dans le triptyque fondateur de notre République."
(Bernard Roman, uusi/toinen käsittely, 30.3.2000)

"Je le répète, la parité ne constitue pas à mes yeux une valeur en elle-même, pas plus
qu'elle ne constitue une finalité. L'idée de parité est un moyen au service d'une véritable
valeur de notre République, l'égalité."
(Catherine Tasca, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

"C'est là une considération qui permet de trancher le débat mal posé à propos de l'univer-
salisme qu'on voit quelquefois fleurir dans les colonnes de la presse. Certains objectent
que réserver une place particulière aux femmes serait prendre le chemin de la représenta-
tion obligatoire des minorités. Mais les femmes ne constituent en aucune manière, dois-je
le répéter, une catégorie, encore moins une minorité, puisqu'elles sont même en légère
majorité dans le corps électoral."
Mme Yvette Roudy. "Oui, mais elles ont un statut de minoritaires."
"La parité traverse donc toutes les catégories, qu'elles soient politiques, sociales, d'origi-
ne, de croyance. La sous-représentation des femmes est un défi lancé à l'universalisme
républicain. La parité, et non pas l'instauration de quotas, est le seul moyen de le relever
en restant fidèle au principe d'égalité qui n'a rien à voir avec une conception sexuée de la
politique, qui n'est ni celle du Gouvernement ni la vôtre."
(Jean-Pierre Chevènement, lopullinen käsittely (tl), 3.5.2000)

"Rappelons aussi que la parité, c'est, comme le dit très bien le texte, 50 50, parce que les
femmes constituent la moitié de l'humanité."
Marie-Thérèse Boisseau. "53 % !"
"La parité n'est pas un quota, ni un avantage, une discrimination positive, comme on dit,
donnée à une catégorie. Ainsi, l'universalisme n'est pas incompatible avec la parité et ceux
qui ne le croient pas sont ceux qui ont une vision aveugle de la République, toujours aussi
masculine et monolithique dans ses fonctionnements."
(Marie-Hélène Aubert, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)
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"Si Arthur Rimbaud glorifiait les mains de JeanneMarie, dont "la chair chante des Mar-
seillaises", si Louis Aragon affirmait  "qu'elle est l'avenir de l'homme", si, en juillet 1919,
la France a confié le symbole de la République à Marianne, une simple femme, il est une
évidence: le bilan qui s'offre à nous montre qu'elles portent encore trace de plusieurs
siècles d'esclavage. Quelle étrange société, que celle qui vit d'un buste féminin statuaire
mais qui recherche depuis l'aube des temps à maintenir les femmes de chair dans une
demicitoyenneté!"
(Muguette Jacquaint, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

"La société française est confrontée à un problème concret : la quasi-confiscation de la
chose publique par la moitié masculine de l'humanité. Cet état de fait appelle des solutions
efficaces. Or quelle efficacité a donc démontré l'universalisme républicain au cours des
deux derniers siècles ? Ce principe essentiel, proclamé par des hommes depuis plus de
deux cents ans, n'a pas permis d'instaurer l'égalité dans notre réalité quotidienne. Et à
trop vouloir demeurer dans la sphère des principes on finit par en oublier les injustices du
quotidien. L'universalisme républicain est une valeur essentielle, une abstraction magnifi-
que, une formidable hypothèse, une incantation fondatrice. Mais cette belle théorie répub-
licaine reste par principe intemporelle. Elle ignore la réalité, le poids des normes et la
force des contraintes sociales. Parce qu'il faut comprendre le réel pour aller vers l'idéal,
nous faisons aujourd'hui ce terrible constat : l'égalité ne se fera pas si la loi ne l'impose
pas ! "
René Dosière. "Très juste!"
Christine Boutin. "Toujours la contrainte!"
"Le législateur est là dans son rôle le plus noble, le plus essentiel pour faire vivre notre
idéal républicain: il inscrit dans les normes juridiques ce que la norme sociale ne permet
pas de garantir."
(Bernard Roman, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

"Ainsi que le soulignait Bernard Roman, il nous faut également rétablir les dispositions
votées en première lecture en ce qui concerne les DOM-TOM, car l'unité de la République
est indivisible. Monsieur Vernaudon, je ne sais quel a été le vote des assemblées territo-
riales, mais je peux vous dire que les femmes néo-calédoniennes, ces derniers jours, nous
ont clairement rappelé ce principe républicain."
(Martine Lignières-Cassou, uusi/toinen käsittely, 30.3.2000)

"Sur le principe, je ne peux souscrire à un projet qui balaie un peu vite le statut de terri-
toire d'outre-mer choisi par mes compatriotes en 1961. Inspiré par une logique d'assimila-
tion, le Gouvernement en oublie les coutumes et les traditions d'un archipel qui, pour des
raisons géographiques et historiques, est resté sociologiquement éloigné de la métropole."
(Victor Brial, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)
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4.2.2 Ranskalainen demokratia: vapautta ja/vai tasa-arvoa?

"Notre réflexion est confortée par les réflexions entendues quotidiennement sur le terrain.
Pour tout dire, nos concitoyens, pour la plupart extrêmement attachés à la parité en politi-
que, trouvent un peu puéril cet acharnement à réaliser les 50 % - 50 % en toute occasion,
et ne sont pas du tout convaincus que cela soit systématiquement souhaitable. Ils sourient
tous de tant d'intransigeance et auraient souhaité, eux aussi, plus de souplesse et de liberté
dans les modalités d'application de cette loi."
(Marie-Thérèse Boisseau, lopullinen käsittely (tl), 3.5.2000)

"Oui, cette loi est une mauvaise réponse à un vrai problème. Elle est d'abord une erreur
humaine. C'est une amputation de la liberté, la liberté de choisir, qui est fondamentale
dans notre démocratie. Les quotas sont, en soi, dévalorisants pour tous ceux qu'ils préten-
dent soutenir. Et comme le dit très bien la directrice des musées de France, Mme Françoi-
se Cachin: La parité est humiliante pour les femmes, car elles ne sont pas une espèce à
protéger."
(Philippe de Villiers, uusi/toinen käsittely, 30.3.2000)

"Enfin, le caractère obligatoire de votre dispositif révèle une fois de plus la démarche
préconisée par ce gouvernement : imposer, toujours et encore, sans tenir compte des
réalités. Nous aurions souhaité un peu plus de pragmatisme ! Comment les maires de
petites communes, dont le nombre d'habitants dépasse à peine le seuil prévu de 3 500 -
seuil que vous souhaitez ramener à 2 000 -, vont-ils pouvoir, dans un délai aussi court,
constituer leur liste ? Une véritable inquiétude a gagné certains élus de province, qui ne
peuvent, en l'état actuel des choses, respecter les quotas que vous leur imposez."
(Thierry Mariani, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

"Il est donc important d'imaginer une mise en oeuvre de la parité qui, en garantissant de
véritables résultats, puisse aussi permettre aux partis d'être responsabilisés en disposant
d'une certaine liberté. Cette liberté n'est pas gratuite, elle a une finalité importante dans
notre jeu démocratique: permettre aux partis qui concourent à l'expression des suffrages
d'afficher le choix des alliances comme de véritables choix politiques. Parce que cette
souplesse ne doit pas pour autant rendre possible le détournement de l'objectif de parité,
il me semble tout à fait judicieux de prévoir, comme le proposeront certains amendements,
un système d'organisation de l'égalité entre candidatures féminines et masculines par
tranche tout au long des listes."
(Catherine Tasca, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

"Ainsi Elisabeth Badinter avait défendu une conception, tout à fait respectable, du principe
d'universalité de la République ; ce à quoi notre Assemblée a répondu par un autre princi-
pe de la République, celui de l'égalité. Car la parité est un moyen propre à assurer dans
tous les domaines de la vie politique, économique et sociale une véritable égalité des chan-
ces entre les femmes et les hommes. Ce faisant, nous faisons également progresser le troi-
sième pilier de nos principes républicains, c'est-à-dire la liberté de toutes et de tous. Et
c'est bien la manière que nous avons choisie pour l'organiser dans notre démocratie que
nous appelons République. Mais ce débat n'a pas été mené par l'opposition. En revanche,
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lors de la deuxième lecture, elle avait choisi de faire une caricature du principe de l'uni-
versalité au nom des particularismes locaux. Elle a, ce faisant, nié la place active qu'ont
prise les femmes dans la vie sociale et économique des territoires d'outre-mer[ ...]."
(Nicole Bricq, uusi käsittely (lo), 25.5.2000)

"En refusant aujourd'hui d'adopter les dispositions de la loi organique, après s'être op-
posée aux avancées importantes contenues dans le projet de loi ordinaire, la droite ne fait
que confirmer sa volonté de ne favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux man-
dats électifs qu'à petites doses. C'est contraire à la démocratie que l'on doit construire
dans le respect de ce qu'elle est, c'est-à-dire pleine et entière. Elle suppose l'égalité de
tous, citoyens et citoyennes sur l'ensemble du territoire. L'inégalité entre hommes et fem-
mes, en politique, comme dans tous les autres domaines, constitue une entrave flagrante
à ces principes fondamentaux. Les beaux discours ne suffisent pas. Il y a une urgence à ce
qu'une démarche volontariste, contraignante certes, fasse basculer les vieilles tentations
et progresser la parité au sein des assemblées élues".
(Muguette Jacquaint, uusi käsittely (lo), 25.5.2000)

4.3.1 Rauhaa naisten ja miesten välille: kaksi tapaa tuottaa
sukupuolten välistä konsensusta

"Ce que nous devons affirmer, c'est qu'en dépit d'une égalité de fait, la société a durable-
ment placé la femme dans une situation de subordination inacceptable et que le poids des
traditions est si lourd qu'il faut par la loi le faire voler en éclat. Et cette loi nécessitera très
certainement d'autres textes permettant d'aboutir à l'objectif que nous nous sommes fixé."
(Bruno Le Roux, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

"Une évolution rapide de cette situation est manifestement souhaitable. En particulier dans
le domaine politique, il convient de briser les pesanteurs qui bloquent la représentation
des femmes. Lorsque, grâce à une législation incitative en faveur de la parité, les femmes
auront accédé à une véritable égalité des chances alors la raison d'être d'une loi en faveur
de la parité disparaîtra. L'objectif de base est donc de briser le décalage structurel qui
s'exerce en politique au détriment des femmes."
(Marie-Jo Zimmermann, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

"Enfin, la parité n'a pas pour objet de permettre à des femmes privilégiées d'accéder à des
postes de pouvoir, sans rien changer au fond. Elle doit être au contraire un élément essen-
tiel d'un vaste mouvement pour la mixité, pour l'égalité, toujours à conquérir, entre les
hommes et les femmes, dans la sphère publique comme dans la sphère privée, et, au-delà
du cadre forcément rigide de la loi, ramener l'imagination, la diversité, la créativité, le
souci de la proximité dans une vie politique menacée de sclérose, qui en a bien besoin.
Même si les femmes, en soi, ne sont ni meilleures ni pires que les hommes, elles amèneront
forcément une différence que nous espérons féconde et porteuse d'espérance pour nos
concitoyennes et nos concitoyens."
(Marie-Hélène Aubert, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)
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"Cette sous-représentation affecte la qualité même des politiques menées. Hommes et
femmes, nous pouvons avoir des approches différentes des problèmes et des solutions à
leur apporter. Une assemblée municipale appliquant une authentique mixité sera, par
nature, plus riche de ses diversités, de ses sensibilités. Pour remplir notre rôle d'élu, pour
être à l'écoute des aspirations et des attentes de nos concitoyens, pour identifier les besoins
présents et à venir d'une collectivité locale, pour arbitrer entre des projets concurrents et
faire des choix budgétaires, il est essentiel que des hommes et des femmes réfléchissent
ensemble et se déterminent collectivement."
(Jacques Pélissard, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

"Cette loi fera date dans l'histoire des femmes et de leur marche vers l'égalité. Mes der-
niers mots seront pour toutes celles à qui nous devons d'être là aujourd'hui. Je ne citerai
que deux de ces figures d'autrefois : Olympe de Gouges, dont le nom a été déjà évoqué lors
de la révision de notre Constitution, et Aubertine Auclair, grande figure du féminisme, sur
laquelle je viens de lire un article et qui présenta sa candidature aux législatives en 1910
- candidature qui fut rejetée. [...] Il n'y a dans cette conquête politique à laquelle nous
accédons aujourd'hui ni jubilation ni arrogance de notre part, mais simplement acte de
justice. J'ai conscience que l'application concrète de la loi sur la parité provoquera quel-
ques secousses. Mais n'ayons pas peur de l'avenir que les hommes et les femmes vont
pouvoir enfin construire ensemble."
(Nicole Péry, lopullinen käsittely (tl), 3.5.2000)

4.3.2 Sukupuoliero liikkeessä: erojen tuottamisen dilemmat ja kontekstit

"Il ne s'agit pas de vider les relations entre les hommes et les femmes de toute fantaisie,
de toute poésie, voire de quelques archaïsmes inoffensifs et somme toute sympathiques. Il
s'agit simplement d'instaurer une situation normale, d'en finir avec la préhistoire. Et vien-
dra bien ce jour où nous serons si nombreuses que nos problèmes de femmes et de mères
seront tellement normaux que les structures devront les prendre en charge. C'est ainsi que
nous entendrons des gazouillis et des chants dans la haltegarderie de l'Assemblée na-
tionale, et que, dans la cantine familiale, nous croiserons des enfants et des adolescents
venus partager le repas avec leur maman pour ne pas renoncer à tous les instants de
convivialité."
(Christiane Taubira-Delannon, uusi/toinen käsittely, 30.3.2000)

"Plus qu'un pouvoir, souvent stérile, la politique est d'abord l'expérience d'un débat où des
individus libres, sexués apparaissent et se mesurent les uns les autres dans leur pluralité
pour mieux penser l'intérêt public. Tel est d'ailleurs l'idéal de la cité grecque, cher à Han-
nah Arendt, dont nous pourrions essayer de nous rapprocher à l'occasion de cette discus-
sion sur la parité en politique."
(Marie-Thérèse Boisseau, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

"A travers cette loi, nous lançons un appel aux femmes pour qu'elles s'investissent massi-
vement dans la vie publique, et cela, au moment où la politique suscite méfiance et scepti-
cisme, en particulier de leur part. D'après un récent sondage, plus de 60 % d'entre elles
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pensent que les élus sont éloignés de leurs préoccupations et ne les prennent pas en comp-
te. Ce paradoxe rend d'autant plus pressante la mise en oeuvre de la modernisation de la
vie publique, la réflexion sur les finalités du politique et de son mode d'exercice. Je ne sais
pas s'il existe une conception et une pratique typiquement féminines du pouvoir. Cela nous
renvoie à un débat qui traverse le mouvement féministe depuis plus d'un siècle sur la
différenciation des sexes, sur la nature et l'essence des genres. En revanche, je sais qu'il
est urgent de faire bouger les choses, de transformer la société. Et pour accomplir cette
oeuvre-là, il faut dire aux femmes et surtout leur montrer que nous avons besoin de toutes
les énergies, que nous avons besoin d'elles tout simplement."
(Martine Lignières-Cassou, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

"Chacun a conscience que l'application de la parité par nos partis politiques est un moyen
efficace d'avancer rapidement vers des assemblées plus conformes à ce qu'est la société,
car il s'agit bien d'agir pour plus de justice et de démocratie. On l'a dit et redit, les femmes
sont anormalement absentes des lieux de décision et de la vie politique. [...] Les femmes
et les hommes de notre pays ne se reconnaissent pas suffisamment dans notre société
politique, qu'ils souhaitent voir modernisée, rénovée, féminisée. 1:25 [...] L'arrivée des
femmes en politique permettra l'émergence de sujets trop peu visibles aujourd'hui ou un
meilleur traitement de certains, non pas parce que nos différences biologiques auraient
forcément des effets sur nos pratiques politiques, mais parce que les hommes et les femmes
n'ont pas culturellement, et ce depuis des siècles, le même vécu, les mêmes expériences, les
mêmes parcours personnels et professionnels." 
(Nicole Péry, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

4.3.3 Kaksi näkökulmaa sukupuolten Ranskaan

"Malgré cette reconnaissance par la Constitution, il est regrettable que le Gouvernement
utilise la voie législative pour imposer l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
dans la vie politique. L'accession des femmes aux mandats électoraux doit se faire de façon
volontaire. La plupart des pays européens sont, dans ce domaine, bien en avance sur la
France sans avoir eu besoin d'une loi.  L'accès des femmes aux responsabilités électives
et politiques serait plus méritoire s'il était le résultat de leur persévérance. Leur déter-
mination pour acquérir des droits identiques à ceux des hommes leur ont permis de faire
progresser la notion de parité. [Y]  Je ne peux m'empêcher de citer ici la brillante élection
de Michèle Alliot-Marie à la présidence du RPR."
(Anicet Turinay, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

"Non, votre projet de loi ne va pas faire progresser la cause légitime des femmes, loin s'en
faut. Bien au contraire, il va la faire reculer. Vous êtes en train d'inventer la femme quota.
Vous entachez désormais les citoyennes élues sur une liste d'un péché originel nouveau :
tu es élue car tu as été choisie parce que tu es une femme. Ce projet de loi, comme l'ont
très bien compris des femmes aussi diverses politiquement qu'Elisabeth Badinter, Gisèle
Halimi ou notre collègue Michèle AlliotMarie, est une insulte aux femmes qui savent se
battre et savent gagner.
Plusieurs députés du groupe communiste. Vous en savez quelque chose !
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M. Jacques Myard. Car votre projet substitue par avance au mérite la tache indélébile du
quota. Les femmes ne s'en relèveront pas."
(Jacques Myard, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)

"Pour moi, la parité absolue à 50-50 n'est pas systématiquement réalisable et il est néces-
saire d'introduire une certaine souplesse avec une marge de plus ou moins 10 %. On pour-
rait, de cette manière, avoir sur des listes électorales composées de 60 % de femmes et 40
% d'hommes, ou l'inverse, ce qui n'est pas fondamentalement différent. Dès lors que la
proportion est respectée, la parité est atteinte. Autrement, les communes - et elles sont
extrêmement nombreuses - qui ont des équipes en place comptant trop d'hommes seront
contraintes d'en congédier certains simplement parce qu'ils sont hommes, même s'ils ont
réalisé du bon travail." 
(Marie-Thérèse Boisseau, uusi/toinen käsittely, 30.3.2000)

"On a pu entendre, par exemple, que la parité n'aurait pas dû franchir le seuil de la loi,
mais entrer dans les moeurs naturellement, ou alors que les femmes devaient user de "pa-
tience et de persuasion". Faut-il s'en remettre au bon vouloir des hommes politiques ? Y
a-t-il plus grand aveugle que celui qui ne veut pas voir ? Il y a plus de cinquante ans, les
femmes ont acquis le droit de vote, le droit d'être citoyennes, et pourtant la France est au
soixantième rang pour la représentation des femmes dans la vie politique. Je ne reviendrai
pas sur les chiffres. Ils sont connus et hélas ! tellement significatifs ! Certains sénateurs
ont également laissé entendre que si la Suède était le plus grand exemple de parité alors
qu'aucune loi n'a été nécessaire, c'est que les femmes ont exercé des pressions pour que
s'engagent des négociations. C'est vrai, mais l'évolution des mentalités y est certainement
pour quelque chose aussi. En France, justement, les mentalités n'ont pas suffisamment
évolué."
(Muguette Jacquaint, uusi/toinen käsittely, 30.3.2000)

"Enfin, on évoque la difficulté à annoncer aux sortants qu'ils ne seront pas cette fois-ci de
l'aventure. Pour rester dans le ton du persiflage, je conseillerai à ceux qui risquent
prochainement de se trouver confrontés à ce type de situation de promouvoir aux yeux des
intéressés certaines activités depuis longtemps reconnues comme très enrichissantes sur
le plan de l'épanouissement personnel. Je pense plus particulièrement au point de croix,
à la couture ou encore aux tâches ménagères. (Rires et applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste, du groupe communiste et du groupe radical, citoyen et vert.) Soyons
sérieux. Le débat que nous nous apprêtons à avoir autour de ce projet de loi ambitieux
mérite mieux que cette mauvaise foi. Personne n'a jamais prétendu qu'il serait aisé de
mettre en place la parité politique. Elle constitue une réelle mutation pour l'histoire de
notre démocratie. Elle est surtout un symbole de redistribution des pouvoirs, marquant par
là même la fin de certains prés carrés."
(Cécile Helle, ensimmäinen käsittely, 25.1.2000)
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