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Pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Helvi Sipilän roolia ja merkitystä 

naisten aseman edistämisessä ja naisten aseman esiintuomisessa YK:ssa Sipilän ollessa 

YK:n apulaispääsihteeri 1972–1980. Käsittelyssä oli Sipilän näkemykset naisten 

asemasta hänen puheidensa ja kirjeenvaihdon kautta, sekä hänen asettumisensa naisten 

aseman käsittelyssä tapahtuneeseen muutokseen YK:ssa 1970-luvulla. Metodisesti 

laadullisessa tutkimuksessa käytettiin sisällönanalyysia ja hyödynnettiin naistutkimusta 

apuvälineenä. 

 

Sipilä valittiin ensimmäisenä naisena korkeaan virkaan YK:ssa mikä inspiroi 

naisliikkeitä ympäri maailmaa. Viran korkeus aleni neuvotteluprosessissa, mikä oli 

pettymys osalle Suomen virkamiehiä. Viran korkeudesta huolimatta Sipilä vaikutti 

naisten aseman käsittelyn laajentumiseen YK:ssa määrittäessään työnkuvaansa, 

aikaisemmin tekemällään tutkimuksellaan sekä puheillaan. Vaikutukset näkyivät ensin 

naisten asemaa käsittelevässä toimikunnassa, mutta myöhemmin myös laajemmin 

YK:ssa muun muassa huomioitaessa naisten rooli väestökysymyksissä ja kehityksessä. 

Sipilä toimi kansainvälisen naisten vuoden pääsihteerinä ja pyrki edistämään vuoden 

tunnettavuutta koko ihmiskuntaa edistävänä teemavuotena. Naisten vuosi ollaan nähty 

naisten asemassa käännekohtana ja myös Sipilän viran huippukohtana. Vuoden aikana 

naisten erilaiset tavoitteet nousivat esiin, minkä Sipilä pyrki myös osittain 

huomioimaan. Hän kuitenkin pyrki ensisijaisesti nostamaan naiskysymykset osaksi jo 

huomiota nauttivia globaaleja kysymyksiä, sillä näki tämän kasvattavan hallitusten 

kiinnostusta naisten asemaa kohtaan. Sipilän strategiana voidaan nähdä naiskysymyksen 

valtavirtaistaminen YK:ssa hänen nostaessaan naisten asemaa esiin muun muassa 

kehityskysymyksen yhteydessä popularisoiden samalla naiset kehityksessä -ajattelua. 

Sipilä pyrki myös edistämään naisten omaa osallistumista, sillä hän näki, että 

naiskysymysten huomioimiseksi tarvittiin aktiivisia naisia mukaan kansalliseen ja 

kansainväliseen päätöksentekoon. Kansainväliseen päätöksentekoon Sipilä kannusti 

etenkin teollisuusmaiden naisia vetoamalla heidän vastuuseensa tukea kehittyvien 

maiden naisia. 
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1. Johdanto 
 

 Tutkimusaihe ja -kysymys 

Kansainvälinen politiikka on usein nähty miehisenä alana, jossa naisilla ei ole ollut 

sijaa. Cynthia Enloe on teoksessaan Bananas, Beaches and Bases (2014) nostanut esiin, 

että maskuliiniseksi koetussa politiikassa naiset on nähty suojeltavien roolissa ilman 

suurempaa osuutta itse toimintaan.1 Naiset ovat jääneet usein sivuun päätöksenteosta tai 

vähintään siitä kirjoitetussa historiassa. Kansainvälisten suhteiden historia on tuonut 

esiin pääasiassa miehistä näkemystä kansainvälisistä suhteista ja aatteista. Naisten 

näkökulma on vasta viime vuosikymmeninä alkanut nostamaan päätään.  

 

Kehityspolitiikassa sukupuolinäkökulma on huomioitu kauemmin kuin muilla 

kansainvälisen politiikan aloilla. YK:ssa naisten aseman käsittely nousikin esiin 1970-

luvulla kehityksen yhteydessä. Naisliikkeet alkoivat nousta 1970-luvulla esimerkiksi 

kritisoiden kehityksestä käytyjä keskusteluja vaatien naisten huomioon ottamista niin 

ohjelmissa kuin niiden suunnittelussa. Samaan aikaan myös YK:n pääsihteeri Kurt 

Waldheim koki painostusta tarjota apulaispääsihteerin virkaa naiselle, johon hän sitten 

päätyi valitsemaan suomalaisen Helvi Sipilän. Sipilästä tuli nimityksen myötä maailman 

korkeimmassa kansainvälisessä virassa ollut nainen aikanaan. 2 Sipilän uran aikana 

1970-luvulla naisten asema nousi YK:n keskusteluihin huipentuen kansainväliseen 

naisten vuoteen 1975. Naisten aseman huomioimisen nousu kansainväliselle agendalle 

YK:ssa on nähty tapahtuneen kehityksen kautta, jossa naisten erilaiset roolit alettiin 

tunnistaa ja heidät alettiin näkemään toimijoina uhrina olemisen sijaan. Sipilän on 

tulkittu olleen merkittävässä asemassa naisiin liittyvien roolien tunnistamisessa 

tehdessään naisten asemaa ja perhesuunnittelua käsitellyttä tutkimusta ennen 

apulaispääsihteerin tehtäväänsä3, mutta hänen rooliansa naisten aseman edistämiseksi ei 

ole tutkittu hänen noustuaan maailman korkeimpaan naiselle annettuun virkaan 

aikanaan. Näin ollen yksi merkittävässä asemassa ollut naishenkilö on jäänyt sivuun 

historiankirjoituksesta. 

 

                                                           
1 Enloe 2014, 28–32. 
2 Mattila ja Vuola 2007, 202, 221; Sievänen-Allen ja Bélinki 1998, 130. 
3 Jain 2005, 61. 
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Sipilä kasvoi Suomessa omaksuen suomalaisen tasa-arvoajattelun. Hän hyödynsi 

Suomessa naisille suodut mahdollisuudet: kouluttautui, oli yhteiskunnallisesti aktiivinen 

järjestötoiminnan kautta sekä oli mukana työelämässä oman lakiasiatoimistonsa myötä. 

Sipilän ajatteluun voidaan nähdä muovautuneen näkemys siitä, että tasa-arvoisten 

oikeuksien kautta saataisiin myös kehitystä, sillä näin oli käynyt myös Suomessa.  YK:n 

apulaispääsihteerinä hän johti sosiaalisen kehityksen ja humanitaaristen asioiden 

yksikköä, jonka alaisuudessa oli myös tasa-arvoasiat. Lisäksi hänet nimitettiin 

kansainvälisen naisten vuoden maailmankonferenssin pääsihteeriksi vuonna 1975. 

Sipilän suomalaista tasa-arvonäkemyksen taustaa ajatellen ja hänelle annetun viran 

myötä voidaan olettaa, että Sipilä on ollut osallisena naisten asemaan liittyneessä 

muutoksessa YK:ssa 1970-luvulla. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella tätä 

hänen rooliaan ja merkitystään naisten aseman edistämisessä ja naisten aseman 

esiintuomisessa YK:n kontekstissa. Miten Sipilä vaikutti naisten aseman edistämiseen 

YK:ssa ollessaan apulaispääsihteeri 1972–80? Mitkä olivat Sipilän näkemykset naisten 

asemasta ja sen parantamisesta hänen pitämiensä puheiden ja kirjeenvaihdon kautta? 

Miten hän asettui naisten asemassa tapahtuneeseen muutokseen YK:ssa 1970-luvulla?  

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään tutkimuskirjallisuudesta esiin nouseviin kohtiin, jotka 

ovat olleet edistämässä naisten aseman nousua YK:n agendalle ja samalla katsotaan 

Sipilän ajatuksia ja toimintaa näissä tilanteissa. Ensimmäisenä käsittelyssä on 

ensimmäisen naisen nousu YK:n apulaispääsihteeriksi, eli Sipilän valinta, ja mikä 

merkitys sillä oli Suomelle, Sipilälle itselleen sekä muille naisille. Tämän jälkeen 

käsittelyssä on naisten aseman käsittelyn muuttuminen ensin CSW:ssä ja sitten naisten 

aseman nousu laajempaan käsittelyyn YK:ssa sekä naisten roolin tunnistaminen 

globaalien ongelmien yhteydessä. Esiin nousee Sipilän rooli naisten aseman 

merkityksen esiin tuomisessa väestönkasvun ja kehityskysymysten yhteydessä sekä 

naisten huomioisessa väestövuoden konferenssissa 1974. Nämä toimet edistivät 

kansainvälisen naisten vuoden (International Women’s Year, IWY) 1975 onnistumista, 

mikä on nähty Sipilän uran kohokohtana sekä naisten aseman käsittelyn käännekohtana 

YK:ssa. Käsittelenkin kansainvälistä naisten vuotta sekä Sipilän näkemystä vuodesta. 

Naisten vuodessa huomattavaa oli, että vuoden konferenssissa naisten erilaiset tavoitteet 

tulivat esiin. Esillä on myös Sipilän pyrkimys luoda vuodesta kuvaa koko ihmiskunnan 

tilaa edistävänä. Viimeisessä käsittelykappaleessa käsitellään Sipilän strategiaa naisten 

aseman edistämiseksi, mikä tuo myös esiin hänen asettumistaan kansainväliseen 
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naiskeskusteluun. Esillä on Sipilän pyrkimys saada naiset ja naisten kysymykset osaksi 

muita yhteiskunnallisia kysymyksiä, etenkin kehityskysymyksien yhteydessä. Sipilä 

ajoikin naisten integroimista kehitykseen naiset kehityksessä -ajattelun kautta 

painottaen teollisuusmaiden vastuuta tukea kehittyvien maiden naisia 

kehityspyrkimyksissä.  

 

Suomalaisen historiankirjoituksen kannalta tutkimus tuo uutta tietoa, sillä suomalaisten 

naisten kansainvälisen toiminnan tutkimus on ollut vähäistä. Suomalaisnaisten 

ylirajaista toimintaa on tutkittu muun muassa 1900-luvun vaihteen ajalta, mutta Sipilän 

kaltaisia kansainvälisiä 1900-luvun vaikuttajanaisia on tutkittu vähän. 4 Sipilän roolin 

tutkiminen kansainvälisessä kontekstissa tuo esiin suomalaisen naisen aktiivisuutta 

kansainvälisessä yhteisössä ja näin tuo uutta tietoa niin kansainvälisten suhteiden kuin 

naishistorian tutkimukseen Suomessa. 

 

 Tutkimusaineisto 

Primäärinä tutkimuslähteenä käytän pääasiassa Helvi Sipilän arkistoja, joka rajaa 

näkökulman ja rajoittaa tutkimusaiheenkäsittelyn pääasiassa hänen omiin 

näkemyksiinsä sekä lähteistä esiin nousevaan toimintaan. Helvi Sipilän arkisto on 

järjestelty Kansallisarkistossa vuoden 2016 alussa eikä sitä ole aikaisemmin käytetty 

tutkimuksissa, mikä tekee tutkimusaineistostani merkittävän. Sipilän arkistoissa on 

materiaalia yhteensä 44,40 hyllymetriä, josta olen keskittynyt tutkimaan Yhdistyneiden 

kansakuntien toiminta-asiakirjoja vuosilta 1972-1980. Kansioiden sisältö koostuu 

seminaarien ja kokousten asiakirjoista ja niiden oheismateriaalista, raporteista, eri 

tilaisuuksissa pidetyistä puheista ja esitelmistä sekä näihin liittyvästä kirjeenvaihdosta. 

Tutkimuksessani tarkastelussa ovat erityisesti Sipilän puheet ja kirjeenvaihto, jotka 

tuovat esiin hänen ajatuksiaan. Apulaispääsihteerinä hänen yksi merkittävimmistä 

vaikutuskeinoista voidaan nähdä olleen hänen puheensa, minkä vuoksi ne ovat nousseet 

tutkimuskohteeksi tässä tutkimuksessa. YK:ta on kritisoitu usein toimimattomuudesta, 

mutta puheiden avulla asioita pidetään näkyvissä tai tuodaan näkyviin. Näin myös 

Sipilän kohdalla: puheidensa avulla hän pystyi pitämään naisten asiaa esillä ja 

edistämään sitä osaltaan. Sipilän puheista löytyi paljon luonnoksia, jotka oli kirjoitettu 

                                                           
4 Pirjo Markkola ja Marjaana Niemi. Ylirajainen naisten historia. Seminaarissa Suomalaisten naisten 

kansainvälinen historia näkyville. 2.10.2017. 
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hänen käsialallaan, joten voidaan olettaa, että Sipilä laati itse puheensa. Sipilä on myös 

itse todennut Emäntä -lehden haastattelussa, että kirjoittaa itse puheensa, sillä ei voisi 

lukea muiden kirjoittamia tekstejä.5 Puheet tuovat siis esiin mitä nimenomaan Sipilä 

pyrki edistämään naisten aseman suhteen. 

 

New Yorkissa sijaitsevan YK:n arkistojen materiaalista käytän pääsihteeri Kurt 

Waldheimin kansioita Helvi Sipilästä. Kansioiden sisältö ei kuitenkaan ole mittava, 

joten käytän materiaalia Helvi Sipilän arkistoja tukevana lähteenä. Näiden arkistojen 

lisäksi olen tarkastanut Orimattilassa sijaitsevan Urho Kekkosen arkiston Helvi Sipilään 

liittyvän materiaalin, kuten myös Ulkoasiainministeriön arkiston aineiston. 

Kummastakaan arkistosta ei kuitenkaan juurikaan löytynyt Sipilään liittyvää aineistoa ja 

näin ollen viittaukset arkistoihin jäävät vähäisiksi. Arkistolähteiden keskittyessä 

pääasiassa Helvi Sipilän arkistoon tuo se myös aiheen käsittelyssä rajaukseksi Sipilän 

näkökulman. Vaikka näkökulma jääkin lähteiden myötä rajalliseksi, tuo tutkimus 

kuitenkin uutta tietoa suomalaisnaisen työstä kansainvälisellä areenalla, mikä on ollut 

vähän tutkittu aihe suomalaisessa historiantutkimuksessa. 

 

Tutkimuksessa hyödynnetään Sipilästä tehtyjä teoksia ja muistelmia, kuten Helvi Sipilä: 

naisena ihmiskunnan asialla. (toim. Valkonen, 1999), Helvi Sipilä: ihmisten asialla 

(toim. Luoto, 1982), sekä Helvi Sipilä: nainen maailman huipulla (Kunttu, 1979). 

Sipilän muistelmien käyttäminen lähteenä vaatii teosten kriittistä tarkastelua. Tutkijan 

tulee muistaa, että muistelmien kirjoittajat sortuvat usein muistelemaan 

tarkoituksenhakuisesti sekä jälkiviisaasti. Etenkin poliittisissa omaelämäkerroissa 

kirjoittaja usein liittää oman elämäntyönsä osaksi historiallista kehitystä. 6 Myös Sipilä 

kuvaa teoksessa, kuinka hänen elämänsä on kuljettanut häntä kohti hänen tehtäväänsä 

”ihmiskunnan puolustajana”. Esimerkiksi hän kertoo kätilöiden jo nähneen hänessä 

johtajan, sekä muistelee lapsena puolustaneensa heikompaa sukulaistyttöänsä, jota 

tämän veljet vähättelivät.7 Lisäksi hän tuo esiin virkaansa sopivien näkemysten 

muodostumista muun muassa kuvailemalla sota-aikojen tehneen hänestä 

rauhanrakentajan: ”Silti sodasta jäi mielen pohjalle myös pelkoja, jotka lienevät 

osaltaan vaikuttaneet myöhempään maailmankatsomukseeni, haluuni edistää ihmisten 

                                                           
5 Emäntä -lehden haastattelu, Irma Kunttu, 1976. Sipilän arkisto, kotelo 123, KA. 
6 Yksilö ja yhteisö 2006, 69–70, 72. 
7 Sipilä 1999, 20–21, 47. 
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yhteisyyttä ja rauhaa kaikin mahdollisin keinoin.” 8 Ainoa tutkimus Helvi Sipilästä on 

Katja Sauvolan pro gradu -tutkimus Sipilän julkisuuskuvasta presidentinvaaleissa 1982. 

Vähäisen tutkimuksen vuoksi Helvi Sipilän elämän ja toiminnan tutkiminen onkin 

merkittävää. 

 

Muistelmille ja arkistolähteille ominaista on minä-keskeisyys, minkä vuoksi onkin 

tärkeää suhteuttaa ja verrata tutkimuskohdetta tämän ympäristöön. 9 Primääriaineistosta 

saadut tiedot pyrin sijoittamaan sen hetkiseen kontekstiin naisten asemaan käsittelyn 

kehittymiseen niin YK:ssa kuin kansainvälisessä keskustelussa. Taustakirjallisuudessa 

olen hyödyntänyt muun muassa Hilkka Pietilän teoksia naisten asemasta YK:ssa, YK:n 

historiasarjan teoksia naisten asemasta (Jain, 2005) ja YK:n vaikutuksesta 

kehitysajatteluun (Jolly, 2004), sekä Jocelyn Olcottin kattavaa teosta kansainvälisestä 

naisten vuodesta (Olcott, 2017). Lisäksi hyödynnän sukupuolentutkimuksen 

kirjallisuutta naisten asemasta kansainvälisessä politiikassa, kuten Johanna Kantolan ja 

Johanna Valeniuksen Toinen maailmapolitiikka. 10 käsitettä feministiseen 

kansainvälisten suhteiden tutkimukseen sekä Cynthia Enloen Bananas, beaches and 

bases: making feminist sense of international politics, jotka tuovat esiin naisten 

näkymättömyyttä kansainvälisissä suhteissa ja niiden historiassa. Näiden lisäksi 

lähdekirjallisuutena on käytetty teoksia, joissa käsitellään naisten aseman käsittelyn 

muutosta, naisten asemaa kehityksessä ja naisten oikeuksia sekä YK:n roolia näissä. 

 

  Metodologia ja suomalainen naishistoriankirjoitus 

Historiantutkimuksessa on huomattu, ettei menneisyyttä saada kuvattua täysin 

objektiivisesti ja sellaisena kuin menneisyys todella oli. Rankelainen ajatus kuvata 

historiaa ”wie es eigentlich gewesen ist” on kumottu tuomalla esiin menneisyyden 

rekonstruktion mahdottomuus. Sen sijaan historian tutkimusprosessissa on tavoitteena 

ymmärtää tutkimuskohdetta, tutkittavaa henkilöä, ryhmää tai ilmiötä niiden omista 

lähtökohdista käsin. 10 Historioitsija käsittelee tutkimuskohdettaan näin ainutlaatuisena 

eikä pyri laittamaan sitä mihinkään laatikkoon. Lisäksi hänen tulee huomioida, että hän 

pystyy tuomaan esiin vain yhden näkökulman menneisyydestä.  Historiantutkijan on 

pyrittävä välttämään anakronismeja, sen sijaan erilaiset käsitteet ja merkitykset tulisikin 

                                                           
8 Sipilä 1999, 31. 
9 Yksilö ja yhteisö 2006, 152. 
10 Autio, Katajala-Peltomaa ja Vuolanto 2001, 10. 
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suhteuttaa tutkittavaan aikaan.11 Tutkijan on huomioitava tutkimuksessa käytettävät 

käsitteet, sillä ne ovat toisaalta historiantutkijan tutkimuskohteita sekä toisaalta 

tutkimusvälineitä.12 Lähteet ja käsitteet on sijoitettava historialliseen aikaan ja paikkaan, 

mutta samalla tutkijan on tehtävä itsereflektointia. Rakennettu kuva historiasta on aina 

välineellinen, sillä se on tutkijan teoreettisten lähtökohtien, esiolettamusten ja 

aikasidonnaisen kielen merkitsemä.13 Tämä irtautuminen teorioista, jotka saattavat 

merkitä tutkijan, tuokin historiantutkijalle haasteen etenkin silloin, kun hänen 

tutkimuksensa on osa toista tieteenalaa, jossa hyödynnetään teorioita. Tätä 

naishistoriaksi luokiteltavaa tutkimusta tehdessä on huomioitava haasteet, jotka 

nousevat kahden tieteenalan, historiantutkimuksen ja naistutkimuksen, yhdistämisestä. 

 

Poliittisessa historiassa perinteenä on ollut, että tutkimus keskittyy miesten johtamien 

valtioiden historiaan. Vain korkea, poliittinen toiminta nähtiin aikaisemmin tarpeeksi 

merkittävänä historiankirjoitukselle eikä näin ollen muita yhteiskunnan osa-alueita 

huomioitu. Suomessa naishistoria nousi kunnolla esiin 70-luvun lopussa, kun ”uudet 

historiat” nousivat historiantutkimuksen kentälle tuoden esiin uusia näkökulmia 

historiaan. Naishistorian muodostumiseen vaikuttivat 70-luvulla vahvistunut keskustelu 

naisten asemasta niin Suomessa kuin kansainvälisestikin sekä Suomen hallituksen tasa-

arvopoliittinen linjaus 1970-luvun lopulla. Naishistoria nousi aluksi sosiologian ja 

talous- ja sosiaalihistorian puolelta, tutkimuksen keskittyessä käsittelemään alkuun 

kansalaisyhteiskunnan syntyä ja perheen historiaa, mutta laajeni sen jälkeen kaikkiin 

yhteiskunnan ilmiöihin ja aikoihin.14 Toisaalta suomalaisen naishistorian tutkimuksen 

syntyyn on vaikutettu valtion ja kansainvälisten organisaatioiden taholta: Suomalaiseen 

naishistorian tutkimiseen vaikutti YK:n vuonna 1975 organisoima kansainvälinen 

naisten vuosi, joka haastoi valtiot huomioimaan naiset poliitikoissaan ja kansallisissa 

ohjelmissaan. Naisten vuoden myötä Suomen hallitus omaksui tasa-arvopolitiikan 

viralliseksi linjakseen, joka sai myös tutkimuspoliittiset tavoitteet naisten merkityksen 

ja aseman tutkimiseksi. 15 

 

                                                           
11 Kinnunen 2001, 55–58. 
12 Hietala 2001, 15-45. 
13 Kinnunen 2001, 55–58. 
14 Kangas, Hietala ja Ylikangas 2009, 75. 
15 Pulma 1990, 96; Lempiäinen 2010, 274–275. 
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Kansainvälisen feministiliikkeen 1960-70-luvulla nousseen toisen aallon tavoitteena oli 

naisten ja miesten yhtäläinen osallistuminen tuottavaan työhön ja lastenhoidon 

yhteiskunnallistaminen. Suomessa 1960-luvulla noussut tasa-arvonliike ajoi samoja 

asioita, mutta se halusi tehdä eron kansainvälisen feminismin fanaattisuuteen, kuten 

rintaliivien polttoon, sekä kansainvälisen liikkeen ajamaan erillistoimintaan. Sen sijaan 

liike toimi lainsäädännön ja valtiollisten reformien kautta. 16 Suomessa naisten erillistä 

asemaa yhteiskunnassa painottanut naistutkimus taas on nähty 70-luvun 

vasemmistofeminismin jatkeena, mikä on saanut ideansa snellmanilaisesta ajattelusta. 

Näistä kahdesta suunnasta naishistorialle tasa-arvonliike oli voimakkaampi, ja näin 

myös naishistorian side naistutkimukseen on Suomessa ollut heikko.17 Naishistorian 

pohja on Panu Pulman mukaan ollut heikko, sillä tutkimus perustui tieteellisen 

tutkimushaaran sijaan vahvasti tasa-arvopolitiikalle, kun historioitsijat eivät halunneet 

tulla luokitelluiksi feministeiksi. Siltä puuttui kansainvälisissä piireissä käyty keskustelu 

naistutkimuksen filosofiasta ja teoreettisista periaatteista. Pulma esitti, että 

eristäytyminen ja tasa-arvopolitiikkaan tukeutuminen loivat vain institutionaalista 

pohjaa. Siirtyminen 80-luvulla gender-historiaan siirsi Setälän mukaan tutkimuksen 

lähemmäksi akateemista historiankirjoitusta kuin mitä se aikaisemmin oli ollut 

eristäytyneenä. 18   

 

Tiina Kinnunen (2001) on nostanut esiin, että naishistoriasta kiinnostunut on toisaalta 

naistutkimuksen ja toisaalta historian tuoleilla. Historiantutkijana naishistorioitsijalle 

tuleekin haaste naistutkimuksessa käytettävien teorioiden kanssa.  Kinnunen on 

todennut: ”Naisia ja naiseutta tutkiva historioitsija saattaa kiusaantua naistutkimuksen 

teorioista, jotka selittävät naiset maskuliinisen vallankäytön uhreiksi ja toisaalta 

naisliikkeen vapauttajaksi. Teoreettiset selitysmallit vaikuttavat auttamattoman 

epähistoriallisilta, anakronistisilta. Ovatko kaikki naiset olleet uhreja, ja ovatko he 

olleet sitä kaikkina aikoina ja kaikissa kulttuureissa? Onko naisliike todellakin, aina ja 

kaikkialla, yhteinen sisaruusrintama? Ja ennen muuta: pitääkö naisten historiaa 

tarkastella yhden tulkintakehikon kautta, jolloin se kirjoittuu johdonmukaisena tarinana 

alistuksesta (tosin vielä epätäydelliseen) vapautukseen?”19  

                                                           
16 Kuusipalo 1999, 62–63; Juvonen 2010, 266. 
17 Kinnunen 2001, 52–53. 
18 Pulma 1990, 100–104. 
19 Kinnunen 2001, 52–53. 
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Yhdyn Kinnusen näkemykseen kansainvälisten naistutkimuksen teorioiden haasteista 

historiantutkimuksen näkökulmasta. Naistutkimuksen teoreettiset mallit ovat epäsopivia 

historiantutkimukseen, jossa tapahtumat nähdään ainutkertaisina eikä teorioihin 

sovitettavissa olevina. Irma Sulkunen onkin kritisoinut, että feministiset tulkinnat, jotka 

pohjautuvat alistukseen ja vapautumiseen ovat vain muotti, jolla nykyihminen muovaa 

menneisyyden nykyiseen ajatteluunsa sopivaksi. Feministiset alistusteoriat onkin nähty 

malliesimerkkeinä naistutkimuksen sokeudesta historialliselle kontekstille 

historioitsijoiden piireissä.20 Naisen sijoittaminen uhriteoriaan vie häneltä historiallisen 

toimijuuden eikä hänen menneisyyttään saada pakosti tuotua esiin todenmukaisesti: 

luodaan tarina alistuksesta mahdolliseen vapautukseen, jonka on mahdollistaneet muut 

naiset. Historioitsijalle naistutkimuksen teoriat eivät sovi määrittämään tutkimusta, sillä 

jokainen menneisyyden tapahtuma on ainutlaatuinen eikä niitä sovi muovata teorioiden 

kehikoihin. Naistutkimuksen teoriat antavat kuitenkin historioitsijalle apua 

tutkimuskohdetta lähestyttäessä helpottaen erilaisten naisten asemaan liittyvien 

seikkojen tunnistamisessa. 

 

Tässä tutkimuksessa yksi usein käytetty termi on naisliike. Termejä feminismi ja 

naisliike käytetään usein samassa tarkoituksessa, vaikka ne eivät ole sama asia. Useat 

naiset toimivat naisliikkeissä, mutta eivät halua itseään kutsuttavan feministiksi kuten 

eivät myöskään jotkin naisliikkeet. Vastaavasti näiden termien yhdistäminen vie 

miehiltä mahdollisuuden olla feministi.21  Naisliike voitaisiin ennemminkin määritellä 

naisiksi, jotka haluavat yhteiskunnallista muutosta.  Naisliikkeet usein aloittavat 

toimintansa jostain sukupuolta määrittelemättömästä asiasta kuten rauhasta tai 

sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, ja myöhemmin kehittävät kiinnostuksen 

sukupuoleen. 22 Myös tässä tutkimuksessa termiä naisliike käytetään määrittämään 

ryhmää naisista, jotka haluavat yhteiskunnallista muutosta. Tutkimuksessa 

naistutkimuksen teoriat ovat olleet tukemassa tutkimusta eivätkä ole määrittäneet 

tutkimuksen rajoja. Sen sijaan naistutkimuksen käsitteet ja teoriat ovat auttaneet 

tutkimuskohteen ymmärtämisessä ja jäsentämisessä. Tutkimukselle tärkein määrittäjä 

onkin ollut konteksti, johon primääritutkimusaineisto on pyritty yhdistämään. 

                                                           
20 Kinnunen 2001, 53. 
21 Ferree 2006, 6. 
22 Ferree 2006, 6. 



9 
 

Naishistoriantutkimuksessa tarkoituksena on huomioida naisten merkitys historiassa 

sekä katsoa historiaa heidän näkökulmastaan. Tämä tutkimus tuo esiin Helvi Sipilän 

merkitystä historiassa tuomalla esiin hänen toimiaan naisten aseman edistämiseksi.  

  



10 
 

2. Suomalainen ensimmäisenä naisena apulaispääsihteerin 

tehtäviin 

 
2.1 Sipilän elämä 

Helvi Sipilä (os. Maukola) syntyi 5.5.1915 Helsingissä ja jäi vanhempiensa Sanni 

(Aleksandra) ja Vilho Maukolan ainoaksi lapseksi seuranaan kasvatussisar Helmi Elina. 

Sipilä kasvoi Hämeen Kärkölässä Maukolan tilalla, jonka Sipilä myös itse myöhemmin 

osti vanhemmiltaan. Hänen vanhempansa olivat yhteiskunnallisesti valveutuneita ja 

arvostivat koulutusta. Molemmat vanhemmat olivat opiskelleet kaupallisen alan 

koulutuksen ja molempien suvuissa oli pyritty tarjoamaan hyvä koulutus lapsille 

kansainvalistusaatteen mukaisesti. Kuitenkin vastoin sen aikaista normaalia käytäntöä, 

vanhemmat laittoivat tyttärensä Lahden yhteiskouluun, josta hän valmistui ylioppilaaksi 

1933. Sipilä sai vanhempiensa tuen myös päättäessään opiskella oikeustieteitä, joka 

siihen aikaan ei ollut tyypillinen ala nuorelle naiselle. Hän muistelee sukulaisten 

kauhistelleen hänen valintaansa epäsopivana kiinnostuksenkohteena tytölle. Sipilä ei 

kuitenkaan kokenut sukupuolensa takia alaa vääränä vaan totesi oppineensa jo 

lapsuudessa tyttöjen ja poikien tasavertaisen kyvykkyyden leikkiessään serkkupoikiensa 

kanssa. Etenkin Sipilän isä tuki tytärtään ja Sipilä totesikin saaneensa itsetuntonsa 

isänsä kehuista.23 Näin ollen hän oli kasvanut ajatellen olevansa tasavertainen poikien 

kanssa eikä valinnut elämäänsä perustuen siihen, mikä olisi naiselle tai tytölle sopivaa. 

Sipilän esimerkkinä toimivat hänen oma itsenäinen äitinsä ja yleisesti vahvojen naisten 

perinne molempien vanhempien suvuissa. Sipilän äiti oli myös valinnut aikanaan 

epätavallisen koulutuksen naiselle kaupalliselta alalta24, joten hän toimi lähimpänä 

esimerkkinä naisten kyvykkyydestä Sipilälle.  

 

Sipilä muutti Helsinkiin päästyään opiskelemaan oikeustieteitä yliopistoon ja valmistui 

oikeustieteen ylemmästä korkeakoulututkinnosta vuonna 1939 ollen näin 38. naisjuristi 

Suomessa. Samana vuonna hän avioitui opiskelutoverinsa Sauli Sipilän kanssa, josta 

myöhemmin tuli lääketehdas Orionin toimitusjohtaja ja vuorineuvos.25  

                                                           
23 Sipilä 1999, 8–9, 14–15, 19–21, 26–27, 48; Sievänen-Allen ja Bélinki 1998, 124–125; Mäkelä-Alitalo 

ja Forsström: Sipilä, Helvi. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997 (viitattu 27.5.2017). 
24 Sipilä 1999, 19. 
25 Mäkelä-Alitalo, Anneli ja Forsström, Johanna: Sipilä, Helvi. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia 

Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997. (viitattu 27.5.2017); Kunttu 1979, 7–8, 

15; Luoto 1982, 11–12. 
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Talvisodan aikana Sipilä toimi ilmavalvontalottana odottaen samalla esikoistaan Karia, 

joka syntyi välirauhan aikana 1940. Seuraavat lapset Ilkka ja Jorma syntyivät 1942 ja 

1944 ja nuorin Kirsti 1949. Helvi Sipilä ei kuitenkaan jäänyt kotiin hoivaamaan lapsiaan 

vaan aloitti uransa lain parissa. Sotatila edisti naisten työllistymistä miesten ollessa 

rintamalla, minkä myötä Sipilä sai tehtäviä ensin Hollolan tuomiokunnan notaarina ja 

myöhemmin Helsingin tuomiokunnassa sekä Turun hovioikeudessa. Sipilä toteaa 

muistelmateoksessaan, ettei hän eivätkä hänen naispuoliset kollegansa olisi saaneet 

vastaavanlaisia vastuutehtäviä hoitaakseen hovioikeudessa ilman sotaa ja miesten 

poissaoloa.26 Sodan jälkeen miesten paluu aluksi näkyikin Sipilän työssä: vaikka Sipilä 

oli saanut 1941 varatuomarin arvonimen palasi hän sodan jälkeen notaarin tehtäviin 

Lohjalle, josta hän siirtyi hallintovirkamieheksi kansanhuoltoministeriöön. Ministeriöstä 

hän otti pitkän loman kesällä 1943 auttaakseen äitiään Maukolan tilan hoidossa sekä 

miettiäkseen uraansa. Pohdinnat johtivat siihen, että Sipilä etsi huoneiston Helsingistä, 

johon perusti oman asianajotoimistonsa ollen näin toinen nainen Suomessa, joka perusti 

oman asianajotoimistonsa.27  

 

Työn ohella Helvi Sipilä oli mukana vapaaehtoistoiminnassa. Partiotoimintaan Sipilä 

lähti mukaan jo nuorena toimien sekä kotimaan että kansainvälisen partiotoiminnan 

piirissä, kuten ylijohtajan tehtävässä vuosina 1952–69 sekä Partiotyttöjen 

maailmankomitean jäsenenä vuosina 1957–66. Komitean jäsenenä Sipilä sai 

tehtäväkseen toimia neuvonantajana uusille partiomaille, joista suuri osa oli entisiä 

siirtomaita. Näin Sipilä sai ensimmäisen kosketuksensa kehitysmaihin matkustaessaan 

neuvonantajapestissään. Sipilä on todennut, että juuri Partion kautta hän oppi 

kansainvälistä kokoustekniikkaa, harjoitti englanninkieltä sekä lopulta päätyi YK:n 

toimintaan mukaan.28 Sipilä näki partion antaneen hänelle järjestötehtävistä kaikista 

eniten: ”Se on kasvattanut kansallisuuteen ja kansainvälisyyteen, se on ollut 

lisääntyvien velvollisuuksien vastaanottamista ja opettanut tuntemaan vastuuta muista 

ihmisistä.” 29  

 

                                                           
26 Aamuposti, 23.4.2016; Sipilä 1999, 68–70, 75. 
27 Sipilä 1999, 79-82; Kunttu 1979, 7–8, 15; Luoto 1982, 11–12. 
28 Kunttu 1979, 18; Luoto 1982, 17; Sipilä 1994, 160; Sipilä 1999 100, 112. 
29 Emäntä -lehden haastattelu, Irma Kunttu, 1976. Sipilä arkisto, kotelo 123, KA. 
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Lisäksi Sipilä osallistui Naisjuristien kansainvälisen liiton, FIDA:n toimintaan, minkä 

mukana päätyi järjestämään liiton yleiskokousta Suomessa 1954 sekä toimimaan 

järjestön presidenttinä. Sipilä piti FIDA:n yhteistyötä YK:n kanssa esimerkillisenä ja 

totesi luoneensa merkittäviä YK-verkostoja järjestön kautta jo ennen kuin Suomi oli 

edes liittynyt YK:hon. Naisten aseman vahvistamista kaikkialla maailmassa ajavan 

Zonta Internationalin toimintaan Sipilä kutsuttiin vuonna 1950. Järjestössä hän nousi 

muun muassa kansainvälisen presidentin pestiin vuosina 1968–70, ja hänet nimitettiin 

kunniajäseneksi vuonna 1974.30 Lisäksi Sipilä toimi aktiivisesti International Council of 

Womenissa (ICW), jossa Sipilä hävisi presidenttikilvan täpärästi Mary Craig Chulle-

McGeachylle 1970-luvun alussa.31 Kansainvälisessä järjestötoiminnassa Sipilä pyrki 

edistämään kansojen välistä yhteistyötä, etenkin idän ja lännen välillä. Olcott (2017) on 

tuonut esiin, että ICW:ssä Sipilä kampanjoi läheisemmän yhteistyön puolesta järjestön 

itäisen vastineen, naisten kansainvälisen demokraattisen federaation kanssa. Ollessaan 

ICW:n varapresidenttinä hän teki aloitteen Euroopan naisjärjestöjen 

yhteiskonferenssista idän ja lännen välisen yhteisymmärryksen lisäämiseksi.32 

 

Virallisesti YK:n toimintaan mukaan Sipilä päätyi Suomen liittyessä YK:n naisten 

asemaa käsittelevään komissioon vuonna 1960. Sipilä toimi komissiossa Suomen 

edustajana vuosina 1960–68 sekä 1971–72, jonka aikana hänet valittiin komission 

puheenjohtajaksi vuonna 1967. Vuosina 1968–72 Sipilä toimi järjestössä naisten 

aseman ja perhesuunnittelun erityisraportoijana. YK:n yleiskokouksissa Sipilä oli 

mukana Suomen valtuuskunnan jäsenenä vuosina 1966–71. Lisäksi hän toimi 

yleiskokouksen sosiaalisia, humanitaarisia ja kulttuurisia asioita käsittelevän 3. 

komitean varapuheenjohtajana 1969 ja puheenjohtajana vuonna 1971.33  

 

Kurt Waldheimin astuessa YK:n pääsihteerin virkaan 1972 tarjosi hän Sipilälle 

apulaispääsihteerin paikkaa, jonka Sipilä vastaanotti aloittaen pestissään New Yorkissa 

1. syyskuuta 1972. Apulaispääsihteerinä Sipilä sai tehtäväkseen johtaa YK:n sosiaalisen 

kehityksen ja humanitaaristen asioiden keskusta, jossa työ jakautui kolmeen: naisia 

                                                           
30 Sipilä 1999, 101, 114–115; Sievänen-Allen ja Bélinki 1998, 130; Kunttu 1979, 30. 
31 Olcott 2017, 19. 
32 Anonyymi, Helsinki tammikuu 1973. Sipilän arkisto, kotelo 5, KA. 
33 Sievänen-Allen ja Bélinki 1998, 130; Mäkelä-Alitalo, Anneli ja Forsström, Johanna: Sipilä, Helvi. 

Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 

1997. (viitattu 27.5.2017)  
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koskevat asiat, sosiaalinen kehitys ja rikollisuuden vastustaminen.  Keskus toimi YK:n 

talous- ja sosiaalineuvoston (ECOSOC) alaisten asiantuntijakomissioiden aloilla 

järjestettävien konferenssien sihteeristönä. Apulaispääsihteerin tehtävään kuului myös 

erilaisten teemavuosien ja konferenssien valmistelut kuten maailman väestövuoden 

1974 valmistelut sekä kansainvälisen naisten vuoden 1975 toteutus,  jonka pääsihteerinä 

Sipilä toimi. Naisten vuotta on pidetty Sipilän viran kohokohtana.34 

 

Vuoden 1979 elokuussa Sipilän yksikkö muutti New Yorkista Wieniin, minkä jälkeen 

hän jäi eläkkeelle YK:n apulaispääsihteerin virasta 1980. Viran päättyessä Sipilää 

kuitenkin pyydettiin jatkamaan vielä muutaman kuukauden konsulttina UNIFEM:n, eli 

Yhdistyneiden kansakuntien naisten kehitysrahaston, toiminnan edistäjänä. 35 Sipilä 

jatkoi toimintaansa YK:ssa antamalla panoksensa naisten asemaa käsitteleville Nairobin 

ja Pekingin maailmankonferensseille vuosina 1985 ja 1995. YK:hon liittyvä toiminta 

jatkui myös Suomessa, kun Sipilä oli mukana perustamassa Suomen UNIFEM:ia, jonka 

puheenjohtajana hän myös toimi vuoteen 1987 asti. 36 

 

Suomeen palattuaan Sipilä asettui ensimmäisenä naisena ehdokkaaksi Suomen 

presidentinvaalissa. Liberaalinen kansanpuolue lähestyi Sipilää pyytäen tätä puolueen 

ehdokkaaksi presidentinvaaleihin 1982. Sipilä asettui ehdolle, mutta pienen puolueen 

ehdokkaana ja ensimmäisenä naisehdokkaana hän ei kuitenkaan saanut kuin muutaman 

valitsijamiehen kannatuksen.37 Sipilälle on myönnetty useita kotimaisia ja ulkomaisia 

kunniamerkkejä sekä kunniatohtorin arvo useassa yliopistossa. Suomen Leijonan 

suurristi hänelle myönnettiin yhtenä ensimmäisistä naisista ja ministerin arvonimi 

toisena naisena Suomessa. Helvi Sipilä kuoli 15.5.2009.38 

                                                           
34 Sipilä 1999, 191; Sipilä 1994, 170–172; Mäkelä-Alitalo, Anneli ja Forsström, Johanna: Sipilä, Helvi. 

Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 

1997. (viitattu 27.5.2017) 
35 Sievänen-Allen ja Bélinki 1998, 131; Sipilä 1999, 239. 
36 Sipilä 1999, 257; Mäkelä-Alitalo, Anneli ja Forsström, Johanna: Sipilä, Helvi. Kansallisbiografia-

verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997. (viitattu 

27.5.2017); UN Women nettisivu http://www.unwomen.fi/uutiset/helvi-sipila-100-vuotta-maailman-

keisarinna-raivasti-tieta-naisten-oikeuksille/ (viitattu 25.2.2016) 
37 Sipilä 1999 254; Mäkelä-Alitalo, Anneli ja Forsström, Johanna: Sipilä, Helvi. Kansallisbiografia-

verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997. (viitattu 

27.5.2017); Aamuposti 23.4.2016. 
38 Sipilä 1999, 257; Mäkelä-Alitalo, Anneli ja Forsström, Johanna: Sipilä, Helvi. Kansallisbiografia-

verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997. (viitattu 

27.5.2017); UN Women nettisivu http://www.unwomen.fi/uutiset/helvi-sipila-100-vuotta-maailman-

keisarinna-raivasti-tieta-naisten-oikeuksille/ (luettu 25.2.2016) 
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2.2 Suomalainen tasa-arvo Sipilän taustalla 

Sipilä kasvoi suomalaiseen näkemykseen miehen ja naisen tasa-arvosta vanhempiensa 

tukemana. Suomessa tapahtuneen naisten asemaan liittyneen kehityksen ansiosta Sipilä 

pääsi opiskelemaan ja hyödyntämään poliittisia oikeuksiaan, joita monet muut 

maailman naiset eivät päässeet nauttimaan yhtä aikaisin. Kuten muut suomalaiset naiset, 

Sipilä sai oikeuksia ja vapauksia elämänsä aikana, joista muiden maiden naiset vain 

unelmoivat. Seuraavaksi tarkastelen naisten aseman suomalaisia erityispiirteitä, joista 

myös Sipilä pääsi nauttimaan: naisten varhaista työssäkäyntiä ja parlamentaarisia 

oikeuksia. Nämä piirteet voidaan nähdä olleet muovaamassa Sipilän näkemyksiä tasa-

arvosta ja naisten oikeuksista että velvollisuuksista. 

 

Suomalaisnainen osallistui perheensä elättämiseen jo varhaisessa vaiheessa eikä 

Suomessa ikinä syntynyt vahvaa pohjaa perhemallista, jossa vain mies oli elättäjä 

naisen jäädessä kotiin. Maria Lähteenmäki on todennut: ”Suomi oli liian köyhä 

pitämään naisia ja äitejä kotona toisin kuin monet keskieurooppalaiset maat.” 39 

Suomalaisperheillä ei ollut varaa pitää toista vanhempaa kotona vaan molempien tuloja 

tarvittiin perheen hyvinvoinnin takaamiseksi. Naisen kiinnittäminen avioliiton kautta 

kotiin on nähty ominaisena piirteenä porvarilliselle ajalle. Suomalainen yhteiskunta oli 

kuitenkin pitkään agraarinen ja talonpoikaiskulttuuri oli vahva. Itsenäistymisen jälkeen 

Suomi siirtyi nopeasti agraaritaloudesta ensin demokratiaan ja myöhemmin profiloitui 

markkinatalousmaana40, minkä myötä porvarillinen aikakausi jäi lyhyeksi ja näin myös 

naisten kiinnittäminen avioliiton kautta kotipiiriin jäi heikoksi. 41 Sen sijaan naisten ja 

miesten yhteistyölle oltiin luotu pohja agraaritalouden aikana, mikä edesauttoi naisten 

aseman kehittymistä suomalaisessa yhteiskunnassa. 

 

Etenkin maataloudessa naisten rooli yhtenä perheen elättäjänä korostui. 

Talonpoikaisyhteisöissä isännän ja emännän asemat olivat rinnakkaisia, vaikkakin 

isäntä päätti viime kädessä talon asioista. Työnjako oli joustava ja naiset osallistuivat 

                                                           
39 Lähteenmäki 1999, 39–54.  
40 Paavonen 2010, 329. 
41 Lähteenmäki 1999, 39-54; Pylkänen 1999, 24–33. 
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myös ”miehisiin töihin”. On kuitenkin huomioitava, että vaikka naisen tekemä työ 

perheen elättämiseksi nähtiin merkittävänä, jätettiin työnjaossa sisätyö naisille eikä 

heidän tekemäänsä työtä arvotettu yhtä tärkeäksi kuin miesten. Kaiken kaikkiaan 

hierarkian puute puolisoiden välillä vahvisti naisen asemaa yhteisössä. Heidät nähtiin 

aktiivisina toimijoina työelämässä ja heidän työpanoksensa oli merkittävä perheelle. 

Tämä rakensi pohjan naisten ja miesten väliselle yhteistyölle ja heidän suhteelleen. 

Naisten asema kuitenkin pysyi kapeana yhteiskunnassa etenkin kristinuskon myötä, 

joka asetti miehen perheenpääksi. Kristinuskon seurauksena myös sukupuoli ja 

siviilisääty nousivat määrittämään naisten oikeudellisen toimintakyvyn rajat. 42  

 

Suomalaisnaisen oikeudellista ja yhteiskunnallista asemaa vahvisti Suomen siirtyminen 

Venäjän vallan alle 1800-luvulla, jolloin vuosisadan lopun yhteiskunnallisten 

uudistusten myötä naiset saivat vaikutusmahdollisuuksia ja uutta liikkumatilaa olemalla 

mukana muun muassa tsaaria vastustaneessa suomalaisuusliikkeessä. Naisten rooli 

Venäjän vallan alla tsaarinvastaisessa taistelussa oli näyttävä ja naiskysymys oli osa 

puolueiden vaalipropagandaa. 43 Naisten ja miesten yhteinen tavoite saikin heidät 

yhdistymään ja toimimaan yhteisen määrään edistämiseksi. Naiskysymystä 

hyödynnettiin vaalipropagandoissa naisten houkuttelemiseksi mukaan toimintaan.  

 

1800-luvun lopussa naiset alkoivat suomalaisuusliikkeen lisäksi järjestäytyä muihinkin 

yhteiskunnallisiin liikkeisiin ja ryhmiin, kuten esimerkiksi raittiusliikkeeseen sekä 

naisliikkeisiin. Irma Sulkunen on paikantanut suomalaisen naisasialiikkeen synnyn 

1800-luvun loppuun, jolloin naiset alkoivat aktiivisesti osallistua yhteiskunnalliseen 

toimintaan. Naiset lähtivät ensin mukaan uskonnollisiin liikkeisiin, joista toiminta siirtyi 

raittiusliikkeisiin, nuorisoseuraliikkeisiin, osuusliikkeisiin ja työnväenliikkeisiin, joissa 

kaikissa toiminta oli yhdessä miesten kanssa. Juvosen mukaan yhteiset maataloustyöt 

olivat rakentaneet pohjan miesten ja naisten yhteistyölle ja keskinäiselle luottamukselle 

molempien tuodessa perheelle elantoa ja hyvinvointia. Kansanliikkeissä miehet ja naiset 

pääsivät jatkamaan tätä yhteistyön perinnettä perheen ulkopuolella yhteiskunnan 

hyväksi. Ensimmäinen naisyhdistys, Suomen Naisyhdistys, perustettiin 1884, minkä 

jälkeen muodostui myös muita naisliikkeitä, joissa kaikissa alettiin vaatia naisille 

                                                           
42 Pylkänen 1999, 24–36. 
43 Lähteenmäki 1999, 39–54; Pylkänen 1999, 24–33. 



16 
 

oikeutta kehittää taitojaan ja saada koulutusta. 44 Hilkka Pietilän mukaan 

muodostuneista naisliikkeistä merkittävimmät olivat Naisasialiitto Unioni ja 

Marttaliitto.45 Naisliikkeiden työ naisten aseman edistämiseksi tuotti tulosta, sillä 

yhteiskoulu perustettiin 1886 ja naiset pääsivät yliopistoon 1901. Koulutuksen lisäksi 

tärkeä kysymys naisliikkeille oli kuitenkin myös naisten mahdollisuus osallistua 

vahvemmin poliittiseen elämään. 46  

 

Naisten aktiivinen yhteiskunnallinen toiminta ja alkanut vaatimus laajemmasta 

poliittisen toiminnan mahdollisuudesta pohjusti tietä Venäjän vallan alla naisten asema 

huipentumaan: parlamentaaristen oikeuksien saamiseen 1906 eduskuntavaaleissa, mikä 

oli ensimmäinen kerta maailmanhistoriassa, kun naiset saivat sekä äänioikeuden että 

oikeuden asettua ehdolle. Tuolloin eduskuntaan valittiin 19 naisedustajaa, joista usea oli 

toiminut aktiivisesti naisjärjestöissä. Aikaisemmin Australia ja Uusi-Seelanti olivat 

ensimmäiset maat, jotka myönsivät naisille äänioikeuden. Suomessa naiset pääsivät 

kuitenkin ensimmäistä kertaa asettumaan myös ehdolle vaaleissa. Suomen eduskuntaan 

valitut naiset pyrkivät ajamaan naisten asemaa, mutta työ kuitenkin pysyi paikoillaan ja 

vasta 1930-luvulla alettiin enemmän tehdä naisten asemaa edistäviä muutoksia. Syyksi 

hitaalle prosessille Juvonen on nähnyt epävakaan poliittisen tilanteen 1900-luvun 

alussa, jonka takia eduskunta hajotettiin useaan otteeseen ennen kuin lakiesityksiä 

ehdittiin viemään läpi.47 

1 

Naisten edustus eduskunnassa on seurannut suomalaisen naisliikkeen aktiivisuuttaa. 

Riitta Jallinoja on nimennyt vuodet 1909-1965 naisasialiikkeen hiljaiseksi kaudeksi, 

jolloin naiset eivät pyrkineet niin vahvasti tasa-arvoon vaan uskoivat, että heidän 

kansanedustajansa ajaisivat heidän etujaan ja perheen elinolojen turvaamista.48 

Suomalaisnaiset pyrkivät ajamaan eduskunnassa heille tärkeitä asioita ja saivat myös 

miespoliitikkojen kannatusta hyvinvointivaltion rakentamisessa. Kuitenkaan naisten 

osuus ei kasvanut eduskunnassa kuin vasta naisliikkeen aktivoituessa yhteiskunnassa 

1970-luvulla. Vaikka naiset saivat kansalaisoikeudet jo 1906 ei naisten osuus Suomen 

                                                           
44 Juvonen 2010, 258-259. 
45 Pietilä 2006, 168. 
46 Juvonen 2010, 258-259. 
47 Pulma 1990, 94; Juvonen 2010, 260–262. 
48 Juvonen 2010, 261. 
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eduskunnassa ollut suuri vaan pysyi noin 15 prosentin tuntumassa aina 1970-luvulle 

asti, jolloin ensimmäistä kertaa naismäärä ylitti 20 prosenttia kansanedustajista.49  

 

 
2.3 Sipilän nimitys YK:n virkaan 

Helmikuussa 1972 YK:n naisten asemaa käsittelevä komitea (CSW) piti istuntoaan 

Genevessä, johon Helvi Sipilä osallistui Suomen edustajana. Istunnossa tehtiin 

päätöslauselmia, joilla pyrittiin lisäämään naisten määrää ja osallistumista jäsenmaiden 

valtuuskunnissa sekä YK:n sihteeristössä etenkin korkealla tasolla. Myös pääsihteeri 

Waldheim piti istunnossa puheen, jossa hän kertoi nimittävänsä naisen korkeaan virkaan 

YK:ssa osoituksena YK:n toiminnasta sukupuoleen perustuvan syrjinnän estämiseksi 

kansainvälisen ihmisoikeuksien julistuksen mukaisesti.50  Tässä vaiheessa ei kuitenkaan 

ollut vielä tiedossa kehen ja mihin tehtävään Waldheimin nimitys kohdistuisi.  

 

Myöhemmin CSW:n istuntokaudella 15.2.1972 Sipilä sai puhelun Suomen Geneven 

YK-edustustoon valtiosihteeri Richard Töttermanilta, joka ilmoitti Waldheimin 

tiedustelleen Suomen New Yorkin pysyvän YK-edustuston edustajalta, Max 

Jakobsonilta Sipilän halukkuudesta alipääsihteerin virkaan, joka oli YK:n pääsihteerin 

virasta seuraavaksi korkein aikanaan. Sipilä ei osannut vastata kyselyyn vaan pyysi lisää 

tietoa virasta. Tötterman kehotti Sipilää harkitsemaan virkaa vakavasti vedoten viran 

suureen merkitykseen Suomelle. 51 Viran merkityksellisyydestä Suomelle Tötterman 

viittasi viran kasvattavan Suomen näkyvyyttä YK:ssa sekä näkemystä Suomesta 

puolueettomana maana. Aikaisemmin vuoden 1971 lopussa Max Jakobson oli hävinnyt 

YK:n pääsihteerikilvan Kurt Waldheimille, mikä oli Jakobsonin näkemyksen mukaan 

takaisku Suomen harjoittamalle ulkopolitiikalle, eli puolueettomuuslinjalle. Jakobsonin 

mukaan hänen valintansa pääsihteeriksi olisi tuonut hyväksynnän Suomen 

puolueettomuudelle ja sitä kautta myös antanut tunnustuksen Suomen itsenäisyydelle.52 

Sipilän nimitys korkeaan virkaan antaisi Suomen ulkopoliittiselle linjalle vahvistusta 

YK:sta, vaikkakaan ei olisi merkityksessään samaa luokkaa kuin pääsihteerin paikka 

olisi ollut. 

                                                           
49 Juvonen 2010, 262–264. 
50 Sipilä Jakobsonille 8.3.1972 Pariisi. Sipilän arkisto, kotelo 4, KA.; Finnish woman lawyer is offered a 

top U.N. position, New York Times 1.3.1972. Sipilän arkisto, kotelo 127, KA. 
51 Sipilä Saulille 25.2.1972 Geneve. Sipilän arkisto, kotelo 4, KA. 
52 Jakobson suurlähettiläs Henry Cabot Lodgelle 5.1.1972 New York. H.V. kirjeet New York 1972 Max 

Jakobson, UM. 
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Pian ensimmäisen yhteydenoton jälkeen Dicken Müllerin kanssa käyty 

puhelinkeskustelu toi esiin Waldheimin tarjoaman viran olevan astetta alempi 

apulaispääsihteerin virka sosiaalisen kehityksen kentältä. Tämä alempi virka oli 

pettymys Jakobsonille ja Müllerille53, jotka olivat aikaisemmin saaneet käsityksen 

alipääsihteerin virasta. Jakobson totesi Sipilälle, ettei alempi virka olisi tyydyttävä 

tarjous, sillä YK:n virkoja tuntevien kohdalla virkojen välillä tiedettiin oleva suuri ero. 

Esimerkiksi pohjoismaiden pysyvien edustajien kokouksessa oli noussut esiin, että 

Sipilälle tarjottu virka oli epätyydyttävä sekä Sipilän henkilökohtaisen aseman että 

pohjoismaisten tavoitteiden kannalta.54 Waldheim oli keskustelussa myöntänyt 

Jakobsonille tarkoittaneensa aluksi korkeampaa virkaa, mutta päätyikin tarjoamaan 

apulaispääsihteerin virkaa nimikkeellä ”Comissioner for Social Development and 

Housing”, sillä korkeampaa virkaa ei ollutkaan enää annettavana. 55 Korkeamman, 

alipääsihteerin viran tarjouksessa ei siis ollut kyse sekaannuksesta vaan tarjous muuttui 

prosessin keskellä. Jakobson ei kuitenkaan tyytynyt Sipilälle tarjottuun 

apulaispääsihteerin virkaan vaan pyrki vakuuttamaan Waldheimia tarjoamaan Sipilälle 

alipääsihteerin viran vedoten korkeamman viran olevan parempi houkutin Sipilälle 

viran hyväksymiseksi sen vaatimien henkilökohtaisten uhrauksien takia. 56  

 

Sipilälle tarjottua apulaispääsihteerin tehtävää ei pidä sekoittaa nykyiseen 

apulaispääsihteerin tehtävään. Vuodesta 1997 apulaispääsihteeriksi (Deputy Secretary-

General) on kutsuttu alipääsihteerin (Under Secretary-General) alaisen viran lisäksi 

myös heti pääsihteerin alapuolelle nimitettävää henkilöä, jonka tehtävä on avustaa 

pääsihteeriä sekä toimia sijaisena. Tämä YK:n toiseksi korkein pesti perustetiin 1997 

osana YK-reformia.57 Apulaispääsihteeri (Assistant Secretary-General) taas toimii 

alipääsihteerin (Under-Secretary-General) alaisuudessa muun muassa osastojen 

varajohtajina tai joidenkin temaattisten asioiden erityislähettiläinä tai neuvonantajina. 

Sipilän lisäksi suomalaisia apulaispääsihteereitä YK:ssa ovat olleet Martti Ahtisaari 

1987–1991 ja Elisabeth Rehn 1998–1999.58 Sipilälle tarjottu apulaispääsihteerin virka 

”Social Development and Housing” -yksikön johdossa oli kiinteästi alipääsihteerin 

                                                           
53 Sipilä Saulille 25.2.1972 Geneve. Sipilän arkisto, kotelo 4, KA. 
54 Jakobson Sipilälle 7.3.1972 New York. H.V. kirjeet New York 1972 Max Jakobson, UM. 
55 Sipilä Saulille 25.2.1972 Geneve. Sipilän arkisto, kotelo 4, KA. 
56 Sipilä Saulille 25.2.1972 Geneve. Sipilän arkisto, kotelo 4, KA. 
57 Leisma 2009, 65. 
58 Leisma 2009, 65–66. 
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alaisuudessa. Tarjouksen aikaan YK:n varsinaisessa sihteeristössä toimi seitsemän 

apulaispääsihteeriä, joista viisi sai johtaa pääsihteerille alisteista toimistoa, kun taas 

kaksi oli alipääsihteerin alaisuudessa.59 

 

Sipilä itse pohti viran vastaanottamista miettien hänen asemansa työnantajana, 

perheenäitinä ja tehtäviään siviilivastuissa. Työnantajana Sipilä oli huolissaan siitä, että 

monien muiden tulot olivat riippuvaisia hänestä, joten myös työntekijöiden mielipiteet 

tulisi huomioida.60 Siviilivastuistaan hän taas joutuisi luopumaan kokonaan61, jos ottaisi 

viran vastaan, ja perheensä hän joutuisi jättämään Suomeen muuttaessaan New Yorkiin. 

Näihin viitattiin useissa Sipilälle osoitetuissa kirjeissä ”henkilökohtaisina uhrauksina”.62 

Sipilän perhe ei kuitenkaan vastustanut viran vastaanottamista vaan perheenjäsenet 

halusivat auttaa päätöksenteossa ratkaisemalla ongelmia esimerkiksi Sipilän 

asianajotoimiston suhteen.63 Sipilän lapset myös moittivat äitiään siitä, että hän oli 

nostanut perheen yhdeksi päätöstä jarruttavaksi tekijäksi, sillä miehet eivät näin ikinä 

tekisi. Sipilä huomioi lastensa kommentit: ”- - jälleen yksi ero naisten ja miesten tasa-

arvoisuuden välillä - -”. 64 Vaikka Sipilä pohti viran vastaanottamista, uskoi hän silti 

pystyvänsä hoitamaan viran vaatimat tehtävät. Sipilä totesi Jakobsonille uskovansa 

kykyihinsä toimia tässä tehtävässä yleiskokouskokemuksensa ansiosta ja näki, että tämä 

korkeampi virka olisi selkeä merkki syrjinnän poistamisesta, mikä tukisi Waldheimin 

tavoitetta.65 Sipilä siis koki olevansa kyvykäs tehtävään, mutta hänen päätöstään 

vaikeutti hänen sitoumuksensa muihin ihmisiin. 

 

Sipilä pyrki saamaan Waldheimia tarjoamaan alipääsihteerin virkaa tuomalla esiin 

CSW:n päätöslauselman, jonka mukaan naisten ja miesten välille ei tulisi tehdä eroja 

korkeisiin virkoihin nimitettäessä. Lisäksi hän huomautti, ettei viran tarvitsisi olla 

sosiaaliselta kentältä, joka oli kansallisella tasolla naisille yleinen toimintakenttä.66 

Sipilän tavoitteet viran suhteen voidaan nähdä olleen naisten perinteisten 

sukupuolittuneiden roolien ulkopuolella. Viran tason lisäksi pyyntö saada 

vastuualueeksi muu kuin sosiaalinen kenttä oli myös huomattavaa, sillä yleistä oli, että 

                                                           
59 Jakobson Sipilälle 7.3.1972 New York. H.V. kirjeet New York 1972 Max Jakobson, UM. 
60 Sipilä Pilar Santander Downingille 15.3.1972 Helsinki. Sipilän arkisto, kotelo 6, KA. 
61 Sipilä Ada Cornilille 8.5.1972 Taipola. Sipilän arkisto, kotelo 127, KA. 
62 Esim. Ensio Siilasvuo Sipilälle 14.4.1972 Jerusalem. Sipilän arkisto, kotelo 127, KA. 
63 Sipilä Madgelle 16.3.1972 Helsinki. Sipilän arkisto, kotelo 6, KA. 
64 Me naiset nro12 1972, Helvi Sipilä – Oletko valmis. Sipilän arkisto, kotelo 6, KA. 
65 Sipilä Jakobsonille 13.3.1972 Helsinki. Sipilän arkisto, kotelo 31, KA.  
66 Sipilä Waldheimille 13.3.1972 Helsinki. Sipilän arkisto, kotelo 31, KA. 
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päätöksentekoon osallistunut nainen sai vastuulleen pääasiassa vain sosiaalisen kentän 

kysymyksiä, jotka nähtiin naisille sopivina.  

 

Viran tasoa koskevan kirjeen kirjoittamisessa Jakobson oli avuksi ehdottaen Sipilälle, 

että tämän tulisi vedota naisten paikallaolon tärkeyteen, minkä vuoksi myös Sipilä voisi 

harkita virkaa henkilökohtaisista uhrauksista huolimatta. Lisäksi esiin tuli nostaa naisten 

toimikunnan kokouksessa luodut odotukset sekä mahdollisuus muuhun kuin ”naisten 

kentän” tehtäviin. Jakobson totesi: ” Voitaisiin jopa sanoa, että valitsemalla jonkin 

toisen alan pääsihteeri korostetummin osoittaisi kohtelevansa naisia täysin tasaveroisina 

miesten kanssa virkoja täyttäessään.” 67 Jakobsonin neuvojen myötä yritettiin Sipilälle 

saada merkityksellisempi virka joko korkeampana tai kentältä, jossa hän ei olisi suoraan 

alipääsihteerin alaisuudessa. Korkeampi virka tai merkittävämmässä apulaispääsihteerin 

tehtävässä toimiminen olisi myös merkityksellisempi Suomelle. 

 

Apulaispääsihteerin virkaan ei kuitenkaan oltu vielä aikaisemmin nimitetty naista68, 

joten Waldheim ei olisi joutunut perumaan lupaustaan naisen nimittämisestä korkeaan 

virkaan, jos tarjoaisikin alempaa virkaa Sipilälle. Tämän lisäksi Sipilän nimitys 

apulaispääsihteerin virkaan olisi ensimmäinen korkea asema naiselle YK:ssa myös 

substanssikysymysten parissa. Korkein nainen substanssikysymyksissä sillä hetkellä oli 

D1-virassa oleva Margaret Bruce, jonka virka naisten asemaa käsittelevän yksikön 

johdossa oli Sipilän mukaan määräytynyt käsiteltävän asian perusteella.69 

 

Lopulta Sipilä hyväksyi sosiaalisen kehityksen ja humanitaaristen asioiden 

apulaispääsihteerin viran, josta ilmoitettiin julkisuudessa 27.3.1972. 70 Sipilän sijoittui 

taloudellisten ja sosiaalisten asioiden osastolle vastaamaan tasa-arvon edistämiseen 

liittyvistä kysymyksistä, sosiaalisesta kehityksestä ja rikollisuuden ehkäisystä. Vaikkei 

virka vastannutkaan hänen omia tai Jakobsonin toiveita, viran vastaanottamisen 

puolesta puhuu se, että Sipilä itse vaati naisten omaa osallistumista. Viran hylkääminen 

olisi näin ollen ollut hänen omien vaatimustensa vastaista. Kirjeessään Jakobsonille hän 

toteaa naisten osallistumisesta: ”Kaikilla näillä päätöslauselmilla pyritään tietysti myös 

kiinnittää naisten huomiota siihen, että osallistumista tarvitaan nykyistä enemmän, jos 

                                                           
67 Jakobson Sipilälle 7.3.1972 New York. H.V. kirjeet New York 1972 Max Jakobson, UM. 
68 Sipilä Jakobsonille 17.2.1972 Geneve. Sipilän arkisto, kotelo 4, KA. 
69 Sipilä Jakobsonille 17.2.1972 Geneve. Sipilän arkisto, kotelo 4, KA. 
70 Wadheim Sipilälle 4.4.1972 New York. Sec-Gen Kurt Waldheim’s Administrative Files, 29, UN. 
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kerran toisaalta vaaditaan tilaisuuksia ja valmentautumista erilaisiin julkisiin virkoihin 

ja tehtäviin.”71 Sipilän oli siis itse toimittava ajatustensa mukaisesti ja oltava 

esimerkkinä naisten osallistumiselle ja vastuullisten tehtävien vastaanottamisessa. Työn 

vastaanottamisen motiiviksi Sipilä totesi kokemuksensa talvisodan vartiotornissa, 

jolloin hän oli miettinyt: ”- - mikäli hän voisi asiaa auttaa, hän olisi valmis 

työskentelemään kansainvälisen yhteisymmärryksen ja rauhan puolesta.” Lisäksi hän 

kertoi, että 30 vuoden asianajokokemuksensa myötä hän oli saanut hyvän kuvan siitä, 

kuinka heikosti naiset tunsivat oikeutensa.72 Sipilä näki tehtävän vastaanottamisen 

vastuunaan. 

 

Sipilä ymmärsi Jaakko Iloniemen mukaan Suomen esiintymisen YK:ssa määrätietoisena 

länsimaana, ja toimi sen mukaisesti. Sipilän apulaispääsihteeriyden aikaisista puheista 

näkyi, että hän pyrki puolueettoman Suomen tavoin edistämään idän ja lännen välistä 

yhteistyötä. Iloniemi on kuitenkin todennut, ettei Sipilän nimityksen merkitystä 

suomalaisille ja suomalaisten naisten itsetunnolle ole helppoa ymmärtää. 73 Sipilän 

saamissa kirjeissä näkyi suomalaisnaisten arvostus Sipilää kohtaan, esimerkiksi Anna-

Liisa Rihto totesi onnittelukirjeessään, ettei Sipilän virka ole kunniaksi ainoastaan 

suomalaisille naisille vaan koko kansalle. Hänen mukaansa Sipilä oli taistellut naisten 

aseman parantamiseksi ja oli itse myös loistava esimerkki. 74  

 

Sipilän nimityksen syytä on etsitty Max Jakobsonin YK:n pääsihteerivaalien häviöstä. 

Jakobsonin häviö YK:n vuoden 1971 pääsihteerivalinnassa onkin tulkittu olleen syy 

viran tarjoamiseen juuri Sipilälle. The Economist lehden artikkelissa todetaan Sipilän 

valinnalla Waldheimin pyrkineen pehmentämään suomalaisten kokemaa tappiota 

edellisen joulukuun pääsihteerin valinnassa, jolloin suomalaiset tekivät paljon työtä 

saadakseen Max Jakobsonin pääsihteeriksi.75 Myös Jaakko Iloniemi on todennut 

Jakobsonin häviön vaikuttaneen suomalaisten virkoihin YK:ssa: ”Sekä uudella 

pääsihteerillä että vähän muilla oli suomalaisille kunniavelkaa, ja suomalaiset 

puolestaan löysivät avautuviin tehtäviin hyvinkin kilpailukykyisiä ehdokkaita.”76 Sipilä 

                                                           
71 Sipilä Jakobsonille 8.3.1972 Pariisi. Sipilän arkisto, kotelo 4, KA. 
72 Haastattelu, Emäntä -lehti. Irma Kunttu 1976.Sipilän arkisto, kotelo 123, KA. 
73 Iloniemi 1999, 87. 
74 Anna-Liisa Rihto Sipilälle 11.10.1972. Sipilän arkisto, kotelo 6, KA. 
75 United Nations: The New Woman, The Economist 8.2.1972. Sipilän arkisto, kotelo 127, KA. 
76 Iloniemi 1999, 86. 



22 
 

nähtiin siis pätevänä tehtäväänsä varten, mutta viran tarjoamisen takana katsottiin olleen 

muiden maiden ”velka” suomalaisille.  

 

Ulkopoliittisesti Sipilälle tarjottua apulaispääsihteerinvirkaa on kuitenkin pidetty 

merkittävänä Suomen kannalta. Suomella oli jo useita miehiä YK:n sihteeristössä 

erilaisissa tehtävissä ja Sipilän nimityksen myötä Suomi tuli vielä näkyvämmäksi. 

Jakobson totesi Kekkoselle, että Sipilän apulaispääsihteeriyden myötä Suomen panos 

YK:lle olisi entistä näyttävämpi. Jakobson kuitenkin totesi myös, että Sipilä ”möi 

itsensä liian halvalla”.77 Jakobson siis uskoi, että Sipilän olisi pitänyt pyrkiä saamaan 

ensin tarjottu alipääsihteerin virka. Korkeampi virka olisi ollut parempi vastine 

Suomelle hävityn pääsihteerikilvan jälkeen ja olisi tukenut vahvemmin Suomen 

ulkopolitiikkaa. 

 

 

2.4 Nimityksen merkitys 

Vastaanottamalla viran Sipilä oli ensimmäinen nainen korkeassa YK:n virassa. Tämän 

lisäksi hän pyrki myös saamaan tehtävänkuvaansa vastuulleen alueita, joita ei 

perinteisesti oltu annettu naisten hoidettavaksi. Sipilä yritti päästä pois naisille 

perinteisistä asemista ehdottamalla Waldheimille kentäkseen jotain muuta kuin 

sosiaalisiin kysymyksiin liittyvää, joka nähtiin naisille sopivana kenttänä. Waldheim ei 

kuitenkaan huomioinut tätä toivetta vaan tarjosi Sipilälle apulaispääsihteerin paikkaa 

sosiaalisten ja humanitaaristen asioiden johdossa, ja muistutti Sipilän olevan 

ensimmäinen nainen myös tällä tasolla.78 Vaikka Sipilä olikin toivonut muuta kuin 

sosiaalisia kysymyksiä käsittelevää virkaa, myönsi hän kuitenkin olevansa kiinnostunut 

kentästä, sillä hän näki, että sosiaalisen kehityksen alueella pystyisi tekemään paljon 

naisten integroimiseksi kehitykseen.79 Tämä kertoi Sipilän halukkuudesta saada naiset 

osallistumaan yhteiskuntaan etenkin kehitysmaissa ja hänen halustaan parantaa naisten 

asemaa.  

 

                                                           
77 Jakobson Kekkoselle 17.3.1972 New York. UKK arkisto, kansio 1/61, TPA. 
78 Waldheim Sipilälle 4.4.1972 New York. Sipilän arkisto, kotelo 31, KA. 
79 Sipilä Leota F. Pekrulille 16.3.1972 Helsinki. Sipilän arkisto, kotelo 6, KA. 
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Viran vastaanottamisen jälkeen Sipilä jatkoi neuvottelua viran sisällöstä etenkin naisten 

asemaan liittyvien tehtävien osalta, jotka siirrettiin hänen alaisuuteensa naisten asemaa 

edistävän yksikön muodossa. Sipilä näki tärkeänä naisten asemaan liittyvän 

ihmisoikeuspuolen yhtäaikaisen kehittämisen muiden naisten asemaan liittyvien toimien 

kanssa ja vaatikin tarkkoja vastuita ja viestintäkanavia, jotta hän pystyisi käsittelemään 

kaikkia tasa-arvoon liittyviä aspekteja naisten aseman ollessa erillään 

ihmisoikeusyksiköstä. Hän huomautti, että ilman tätä työnkuvan vähentäisi YK:n työtä 

naisten aseman edistämiseksi, mikä oli vastoin hänen nimittämiseensä liittyviä 

motiiveja sekä osaston siirtämistä hänen alaisuuteensa.  

 

Sipilä ehdottikin työnkuvan muuttamista vastaamaan kaikkia ihmisoikeuskysymyksiä, 

joihin tasa-arvo liittyy, kuten kysymykset jotka liittyivät väestöön, tasa-arvoon YK:n 

toiminnoissa sekä naisten asemaan konflikteissa ja muissa ihmisoikeusloukkauksissa, 

joissa naisia kohdellaan eritavoin kuin miehiä. Näin Sipilä pystyisi myös osallistumaan 

paremmin yleiskokouksen 3. komitean toimintaan. Hän perusteli esittämiään muutoksia 

toteamalla hänen sen hetkisen nimityksen ja työnkuvan heikentävän tasa-arvoa ja olevan 

loukkaus sen edistämiseksi työskennelleille, vaikka tarkoitus oli antaa sysäys tasa-

arvolle. 80 Työnkuvaan kirjattiinkin, että Sipilä työskentelee läheisessä yhteistyössä 

poliittisten ja yleiskokousasioiden alipääsihteerin kanssa kysymysten kohdalla, jotka 

käsittelivät miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon liittyviä ihmisoikeuksia. Lisäksi 

tehtävänkuvassa tasa-arvoon liittyvissä tehtävissä nostettiin erityisesti esiin naisten 

integroiminen kehitykseen. Sipilän tehtäväksi tuli edistää naisten integroimista 

kehitykseen ja naisiin kohdistuvan syrjinnän poistamista etenkin tulevina teemavuosina: 

1973 ihmisoikeusjulistuksen 25. juhlavuosi, 1974 väestövuosi ja 1975 kansainvälinen 

naisten vuosi.81 Sipilän yläpuolella toiminut alipääsihteeri De Seynes tuki Sipilän 

ehdotuksia. Hän uskoi, että Sipilän mukana olo tulisi johtaa naisten roolin 

aktiivisempaan huomioimiseen ja tiedostamiseen kaikissa sihteeristön yksiköissä. 82  

 

Viran korkeus ei kuitenkaan tuntunut vaikuttaneen nimityksen vastaanottoon 

maailmalla, etenkään naisjärjestöjen keskuudessa. Sipilälle osoitetuista kirjeistä 

                                                           
80 Sipilä Waldheimille 27.10.1972. Sipilän arkisto, kotelo 31, KA. 
81 Job description January 1973. Sipilän arkisto, kotelo 31, KA. 
82 De Seynes Waldheimille 13.11.72: Kommentti Sipilän muistioon 27.10.72. Sipilän arkisto, kotelo 31, 

KA. 
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huomasi, että monet naiset kokivat Sipilälle tarjotun viran edistysaskeleeksi naisten 

asemalle ja asettivat myös suuret odotuksen Sipilän työlle. Ruth Pearson totesi Copley 

News Servicen artikkelissaan, että riippumatta Sipilän työnkuvasta tuo hän siihen 

kokemusta ja kansainvälistä painoarvoa sekä luo lisäksi itselleen ja seuraajilleen tärkeän 

aseman.83 Sipilän todettiin tuovan päivänvaloa naisille työskennellessään Waldheimin 

kanssa. 84 Itse nimitys nähtiin tärkeänä edistysaskeleena naisten asemalle jo ennen 

työnkuvan määrittämistä. Sipilän nähtiin pystyvän toimimaan tehtävässään, vaikka ei 

tiedetty hänen työaluettaan. Naisen nousu korkeaan YK:n virkaan oli uusi asia ja näin 

itsessään jo menestysaskel naisille, joten tehtävä itse jäi aluksi vähemmälle huomiolle.  

 

Etenkin naisjärjestöt huomioivat jo pelkän nimitystarjouksen positiivisesti. Sipilä sai 

tarjouksen johdosta paljon kortteja ja kirjeitä, joissa häntä rohkaistiin ottamaan virka 

vastaan naisten aseman edistämiseksi sekä todisteeksi naisten kyvykkyydestä. Kirjeissä 

huomioitiin Sipilän pitkä ura YK:ssa sekä hänen henkilökohtaisien kykyjen olevan 

erinomaisia tulevaa tehtävää varten, esimerkiksi Sipilän ”Zonta-sisar” Helen Pearce 

onnitteli häntä toteamalla Sipilän älyllisten lahjojen, varman arvostelukyvyn ja pitkän 

YK-kokemuksen tekevän hänestä valmiimman tehtävään kuin monet muut nimitettävät 

miehet ja naiset. 85 Kannustavissa kirjeissä näkyi myös huoli Sipilän henkilökohtaisista 

uhrauksista. Muun muassa hänelle jätetyssä puhelinviestissä toivottiin viran 

vastaanottamista: ”- - tämä uhraus taholtasi kohottaisi kaikkien naisten asemaa ja 

arvonantoa; monet kun joutuvat esim. perhe-elämässä halveksunnan kohteeksi.”86 Viran 

vastaanottaminen nähtiin itsessään naisten asemaa edistävänä ja Sipilän toimille virassa 

latautui suuret odotukset ja toiveet hänen toimiensa vaikutuksista ihmisten yksityiseen 

perhe-elämään asti. Sipilä itse näki pääsevänsä nimityksensä kautta vaikuttamaan 

kaikkiin maailman ihmisiin positiivisesti. Hän oli mielissään nimityksen antamasta 

stimulaatiosta niin naisjärjestöille, naisille ympäri maailmaa sekä yleisesti ihmisille 

kaikkialla maailmassa. 87 Hän koki nimityksensä olevan inspiraatio monelle ihmiselle. 

 

                                                           
83 Artikkeli Ruth Pearson: Women appointed to UN position: Copley News Service. 1972. Sipilän arkisto, 

kotelo 123, KA. 
84 Mrs. K. Tacchi-Morris Englanti Women for disarmament, EI PVM. Sipilän arkisto, kotelo 123, KA. 
85 Helen Pearce Sipilälle 2.5.1927 Chicago. Sipilän arkisto, kotelo 127, KA. 
86 Puhelinviesti kirjoitettuna lapulla 17.3.1972.  Sipilän arkisto, kotelo 127, KA. 
87 Sipilä kansainvälisten Soroptimistien presidentille Ethel F. Lordille 15.3.72 Helsinki. Sipilän arkisto, 

kotelo 123, KA. 
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Ensimmäisenä naisena korkeassa YK:n virassa toimiminen kohdisti Sipilälle myös 

paineita. Hän toivoi kirjeessään rouva Basilille pystyvänsä täyttämään vaatimukset 

”ensimmäisenä naisena”, vaikkakaan kyseessä ei ollut hänelle ensimmäinen kertansa 

tekemässä jotain ensimmäisenä naisena.88 Tällä hän viittasi menneisyyteensä, jossa oli 

ollut muun muassa ensimmäisiä naisia Suomessa perustamassa omaa asianajotoimistoa. 

Näin ollen paineet ”ensimmäisenä” olosta eivät olleet hänelle vieraita. Nyt kyseessä oli 

kuitenkin korkea kansainvälinen pesti, joten vaatimukset olivat myös korkeammat. 

Sipilä kuitenkin uskoi omaan kokemukseensa ja kykyynsä toimia tehtävässä. Emäntä -

lehdelle antamassaan haastattelussa vuonna 1976 Sipilä joutui vastaamaan 

kysymykseen, oliko hän Max Jakobsonin korvike. Tähän hän totesi, ettei hänellä ollut 

virkaan yhtään huonommat edellytykset kuin muillakaan naisilla ja koki 

korvikekeskustelun nolona, kun mietti hänen kompetenssiaan ja kokemustaan.89  

 

Sipilä näki pääsevänsä nimityksensä kautta muuttamaan naisten asemaa YK:ssa, jonka 

ajatteli muidenkin nähneen olleen puutteellinen. Sipilä totesi toiveikkaasti: ”Tämä 

tuntuu kuin mahdollisuudelta korjata jotain, mitä kaikki ovat ymmärtäneet olleen 

väärin.” 90 Hän myös totesi virastaan: ”- - oikeus on viimein voittamassa YK:n korkean 

tason vastuiden ja etuoikeuksien jaossa.”91 Sipilä näki nimityksensä siis oikeutettuna 

muutoksena YK:n virkojen jaossa, joista naiset oltiin jätetty ulos. YK:n peruskirjaan oli 

kirjattu naisten ja miesten tasa-arvoisuus, mutta silti naisia ei oltu nimitetty korkeisiin 

virkoihin järjestössä. Ensimmäisen naisen nimittäminen virkaan oli hänen mukaansa 

muutos, jonka myötä naisia nimitettäisiin jatkossa useammin YK:n korkeisiin virkoihin.  

 

Julkisuuteen antamassaan kuvassa Sipilä ei tuonut esiin, että olisi pettynyt saamaansa 

virkaan, kuten esimerkiksi Jakobson oli. Sen sijaan hän muodosti tehtävänkuvansa 

ajamaan naisten asemaa ja hyödynsi saamaansa virkaa naisten aseman edistämiseksi. 

Virka loi innostusta naisliikkeisiin sekä uskoa naisten kyvykkyyden laajempaan 

tunnistamiseen ja naisten korkeiden virkojen lisääntymiseen YK:ssa. Tätä tehtävää 

myös Sipilä alkoi ajaa virassaan pyrkien edistämään naisten asemaa laajentamalla 

                                                           
88 Sipilä Mrs. Basilille 8.5.72 Helsinki. Sipilän arkisto, kotelo 127, KA. 
89 Haastattelu, Emäntä -lehti. Irma Kunttu 1976.Sipilän arkisto, kotelo 123, KA. 
90 Sipilä Kansainvälisten Soroptimistien presidentille Ethel F. Lordille 15.3.72 Helsinki. Sipilän arkisto, 

kotelo 123, KA. 
91 Sipilä Molly Clasbeylle (Zonta) 16.3.1972 Helsinki. Sipilän arkisto, kotelo 6, KA. 
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naisten rooleja ja pyrkimällä integroimaan naisia kehitykseen sekä aktivoimalla naisia 

itseään osallistumaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. 

  



27 
 

3. Naisten nousu YK:n agendalle 
 

3.1  Naiset YK:n sopimuksissa jo perustamisesta lähtien 

Naisten liikkeet ovat olleet mukana vaikuttamassa hallitusten välisiin kansainvälisiin 

organisaatioihin jo 1900-luvun alussa. Liikkeet olivat aktiivisia YK:n edeltäjässä, 

Kansainliitossa. Kansainliitossa muodostunut pohja naisten osallistumiselle edesauttoi 

sitä, että YK:ta perustettaessa neljä naista oli mukana allekirjoittamassa 

perustamisdokumenttia San Franciscossa 1945.92 Naisliikkeiden aktiivinen toiminta jo 

ennen YK:ta voidaan nähdä valmistelleen naiset vaatimaan oikeuksia ja naisten 

huomioimista myös YK:ta muodostaessa. YK:ta perustettaessa naiset olivat, kuten 

aikaisemminkin, vähemmistönä, mutta he saivat silti sisällytettyä naiset YK:n 

peruskirjan lausahduksiin: ” - - kaikille rotuun, sukupuoleen, kieleen tai uskontoon 

katsomatta kuuluvien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista kehitettäessä 

ja edistettäessä - -” sekä ”- - miesten ja naisten sekä kansakuntien, suurten ja pienten, 

yhtäläisiin oikeuksiin.”93  

 

Naisten aseman edistäminen alkoi hitaasti YK:n perustamisen jälkeen, mutta naisten 

yhtäläisten oikeuksien ja syrjimättömyyden kirjaus YK:n peruskirjaan antoi naisille 

argumentin, jolla pitää YK:ta ja jäsenmaita vastuussa naisten oikeuksien 

edistämisestä.94 YK:n peruskirja toi kuitenkin myös osaltaan haasteen naisten 

oikeuksien, kuten myös monien muidenkin kansainvälisten sopimusten 

kunnioittamiselle, antamalla kaikille valtioille suvereniteetin, jonka myötä valtioilla on 

oma oikeutensa päättää omasta lainsäädännöstään. Valtioiden suvereniteetti haastaakin 

jatkuvasti monenkeskiset kansainväliset sopimukset ja kansainvälisen lain. 95  

 

Naisten aktiivisuus näkyi YK:n ensimmäisessä istunnossa, kun naisten oikeudet 

pääsivät esille naisten ensimmäisessä kollektiivissa puheenvuorossa YK:n 

yleiskokouksessa Eleanor Rooseveltin lukiessa ”Avoin kirje maailman naisille”, jossa 

hän esitteli YK:ta naisille ja kehotti heitä ottamaan vastaan YK:n tarjoamat vastuut ja 

                                                           
92 Jain 2005, 12–15. 
93 YK:n peruskirja 1945. 
94 Jain 2005, 7. 
95 Jain 2005, 17. 
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tilaisuudet. 96 Tämä puheen tehtävänä oli viitoittaa naisille heidän suuntaviivansa YK:n 

toiminnassa. Naisten aseman edistämiseksi YK:n alaisuuteen perustettiin naisten 

asemaa käsittelevä toimikunta (CSW), jonka itsenäisyyttä omana toimikuntanaan 

kritisoitiin. Nähtiin, että erillinen toimikunta naisten asemalle saattoi johtaa naisten 

oikeuksien käsittelyn eristäytymiseen ihmisoikeuskysymyksistä ollessaan oma 

toimikuntansa. Kritisoijat totesivat myös, ettei erillistä naisten toimikuntaa tarvittu, sillä 

naisten oikeudet kuuluivat ihmisoikeuksien alaisuuteen. Erillisen toimikunnan 

perustamista perusteltiin kuitenkin toteamalla sen olevan tehokkaampi ja antavan 

enemmän naisten aseman käsittelylle sosiaalisella kentällä. 97 

 

Toimikunta pääsi kiistojen jälkeen aloittamaan toimintansa 1947 täysivaltaisena 

toimikuntana.98 Naisten asemaa käsittelevän toimikunnan perustaminen YK:n 

alkuaikoina oli tärkeää naisten asemalle, sillä toimikunta oli heti mukana muotoilemassa 

yleismaailmallista ihmisoikeuksien julistusta, ja vaikutti muun muassa siihen, että 

julistus piti sisällään myös naisten oikeudet sanassa ”human rights” (ihmisoikeudet) 

sanan ”men’s rights” (miesten oikeudet) sijaan.99 Toimikunnasta muodostuikin tärkeä 

kanava naisten asioiden ajamiselle ja kokoontumispaikka YK:ssa toimiville naisille. 

 

Naisten aseman edistäminen YK:ssa vaati naisten yhdistymistä. Devaki Jain on 

todennut naisten yhdistäneen voimansa asiansa edistämiseksi kolmelta taholta: naiset 

YK:n sihteeristössä ja elimissä; naiset delegaatioissa ja diplomaatteina; ja naiset YK:n 

ulkopuolelta, kuten kansalaisjärjestöjen edustajina ja akateemikoina.100 Naisten 

aktiivisuutta tarvittiin siis niin YK:n sisällä, delegaatioissa että ulkopuolella olevissa 

naisliikkeissä, jotta naisten asemaa saatiin edistettyä YK:ssa. Työn voidaan nähdä myös 

onnistuneen, sillä YK:n on todettu olleen merkittävä tekijä naisten kansainvälisten 

verkostojen muotoutumisessa ja naisten ihmisoikeuksien kampanjoinnissa.101 Naisten 

asemaa käsittelevän toimikunnan lisäksi tärkeä kanava naisten asioiden käsittelyssä oli 

YK:n yleiskokouksen kolmas komitea eli sosiaalisia, humanitaarisia ja kulttuurisia 

kysymyksiä käsittelevä komitea, jossa naisten kysymykset pääsivät esille. Komiteassa 

                                                           
96 Pietilä 2006, 17. 
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100 Jain 2005, 34. 
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erityistä oli myös, että sen toimintaan osallistui eniten naisia suhteessa muihin 

komiteoihin. Komitean kautta naiset saivat vietyä asiansa eteenpäin yleiskokoukseen.102 

Naiset tekivät heti alkuajoista lähtien yhteistyötä YK:ssa naisten aseman edistämiseksi 

ja saivat komitean kautta äänensä kuuluviin myös pääareenalla, yleiskokouksessa. Tämä 

on ollut merkittävää naisten aseman edistämiseksi YK:ssa, sillä määrällisesti naiset 

olivat marginaalissa niin sihteeristössä kuin delegaatioissa.  

 

Margaret Snyder (2006) on todennut, että globaalit feministiliikkeet ovat juurtuneet 

naisliikkeisiin ympäri maailmaa, ja näiden ”kummitädiksi” on muodostunut YK. 103   

YK on asettanut säännökset, jotka valtioiden tulisi omaksua lainsäädäntöönsä, sekä 

tarjonnut kokoontumispaikan ja mahdollisuuden osallistua naisten elämään vaikuttaviin 

keskusteluihin. YK:ssa tehdyt päätökset eivät aina toteudu käytännössä, mutta ne 

asettavat standardit ja tavoitteet toiminnalle. Näitä kansainvälisesti hyväksyttyjä 

sopimuksia ja julistuksia voidaan näin ollen käyttää argumentteina vaadittaessa 

hallituksilta toimia kyseisen asian toimeenpanemiseksi. YK:ssa oltiin 1970-luvulle 

tultaessa säädetty useita sopimuksia, päätöslauselmia ja julistuksia naisten asemasta, 

joihin naisten asemaa edistäneet alkoivat yhä enemmän vedota vaatiessaan naisten 

huomioimista. Myös Helvi Sipilä vetosi näihin sopimuksiin ja julistuksiin puhuessaan 

naisten asemasta. 

 

Heti apulaispääsihteeriuransa alkuvaiheessa Sipilä muistutti puheissaan, että miesten ja 

naisten välinen tasa-arvo oli kirjattu YK:n peruskirjaan 1946 sekä naisten ja miesten 

väliset yhtäläiset oikeudet yleismaailmalliseen ihmisoikeusjulistukseen vuonna 1948, 

mutta tästä huolimatta, yli 20 vuotta myöhemmin, eivät naiset olleet tasa-arvoisessa 

asemassa. Hän nosti useasti esiin yhteisten yritysten pohjautuvan YK:n yleiskokouksen 

hyväksymiin standardeihin ja kehitysstrategiaan sekä totesi YK:n peruskirjan 

määrittelemien säännösten olevan yhteinen tavoite. Lisäksi hän huomioi muita naisten 

asemalle tärkeitä julistuksia kuten yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen sekä 

naisiin kohdistuvan syrjinnän poistamista koskevan julistuksen, sosiaalisen edistyksen 

ja kehityksen julistuksen sekä YK:n toisen kehityksenvuosikymmenen 
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kehitysstrategian. 104 Nostamalla esiin naisten aseman olevan kirjattu näihin 

sopimuksiin ja julistuksiin, kuten YK:n peruskirjaan, Sipilä toi esiin sukupuolten 

välisen tasa-arvon olleen jo YK:n perustamisesta lähtien maiden yhteisesti hyväksymä 

tavoite ja kansainvälinen standardi, jota pitäisi noudattaa. Muiden sopimusten 

huomiointi peruskirjan lisäksi nosti esiin, että lisää standardeja naisten aseman suhteen 

oli sovittu vielä peruskirjan jälkeenkin. Tämä toi esiin, etteivät jäsenvaltiot näin ollen 

olleet unohtaneet asiaa peruskirjan kirjoittamisen jälkeen vaan se oli ennemminkin 

näyttäytynyt tärkeänä. Sipilä huomioi valtioiden toimimattomuuden naisten aseman 

suhteen yhdessä sovituista standardeista huolimatta. Esimerkiksi Aasian toisessa 

väestökonferenssissa Sipilä huomasi, etteivät jäsenmaat olleet huomioineet naisten 

asemaa konferenssille antamissaan raporteissa niin, että myös naisten ja väestötrendien 

yhteys olisi huomioitu, vaikka tätä oltiin valtioilta nimenomaan toivottu.105 Sipilä toi 

valtioiden toimimattomuuden esiin puheessaan nostaen näin esille valtioiden puutteen 

noudattaa yhdessä sovittuja standardeja.  

 

 

3.2  Kehityskysymykset nostamassa naisten asemaa esiin YK:ssa 

YK:n alkuvuosina tehdyt kirjaukset naisten asemasta koskivat pääasiassa naisten 

oikeuksia. Kuitenkin 1970-luvulle tultaessa siirtyi huomio laajemmalle, sillä myös 

naisten taloudellinen ja sosiaalinen asema sai huomiota. Tähän syyksi voidaan nähdä 

kehitysmaiden tulo YK:hon ja tämän myötä agendan siirtyminen käsittelemään 

kehitystä myös naisten aseman kohdalla. Kolonialismin purkautumisen myötä 

syntyneiden uusien valtioiden mukaantulo YK:hon 1950-60-luvuilla muutti YK:n 

agendaa, kun entisen kahden liittouman rinnalle nousi kolmas blokki. Juuri 

itsenäistyneistä valtioista useat menivät mukaan muodostamaan sitoutumattomien liittoa 

(Non-Aligned Momevemt, NAM), jonka tarkoituksena oli pysyä neutraalina kylmän 

sodan vastakkainasettelussa. Sen sijaan uudet valtiot näkivät YK:n välineenä 

siirtomaajärjestelmän purkamiseksi, rotusorron hävittämiseksi ja kehityksen 
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edistämiseksi.106 Myöhemmin muodostettiin G-77, joka oli erillinen NAM:ista, mutta 

koostui lähinnä sen jäsenistä ja toimi yhtenäisesti NAM:in kanssa.  

 

Näissä kehittyvien maiden ryhmittymissä kehitysmaiden naiset pääsivät jakamaan 

ajatuksiaan, sillä he olivat olleet mukana maidensa vapautusliikkeissä ja pääsivät 

kotimaassaan olleen aktiivisuutensa myötä mukaan myös YK:n toimintaan.107 Tämän 

kolmannen blokin myötä YK:ssa käsiteltävät asiat laajenivat: poliittisten ja 

kansalaisoikeuksien lisäksi agendalle nousivat nyt asiat kuten lukutaidottomuus, terveys 

ja koulutus. Kehitysmaiden naisten osallistuminen naisten asemaa käsittelevän 

toimikunnan toimintaan laajensi myös samalla naisten asemaa käsittelevässä 

toimikunnassa käsiteltäviä aiheita. Kehitysmaiden agendalle nousi erityisesti uuden 

kansainvälisen talousjärjestelmän (New Internationl Economic Order, NIEO) ajaminen. 

Vuonna 1974 päätettiin NIEO:n toimintaohjelmasta, jonka tavoitteeksi määriteltiin 

kansainvälisten rahoitusjärjestelmien, teollistumisen, teknologian siirtojen, teknisen 

yhteistyön ja YK-järjestelmän talous- ja sosiaalisektorien uudistaminen. Teollisuusmaat 

kuitenkin vastustivat tätä ja olivat haluttomia toteuttamaan suunnitelmaa.108 Tästä 

huolimatta kehitys oli noussut pysyvästi YK:n agendalle. 

 

Jäsenmaiden muutoksen seurauksena 1960-luku julistettiin kehityksen 

vuosikymmeneksi YK:ssa mutta kylläkin länsimaiden aloitteesta. YK:n ensimmäisen 

kehityksen vuosikymmenen ajatusmalli seurasi kansainvälisiä trendejä 

kehitysajattelussa. Kolonialismijärjestelmän purkautuessa uudet valtiot oli nähty 

alikehittyneinä, joiden kehitystä teollisuusmaat lähtivät ajamaan. Yleisesti 

kansainvälisessä keskustelussa kehityksen suunnaksi nousivat modernisaatioteoriat, 

jotka hallitsivat kehityskeskustelun alkuvuosikymmeniä. Teoriat näkivät kehitysmaat 

autoritaarisina ja patriarkaalisina, joiden ”takapajuiset” rakenteet saataisiin taloudellisen 

kehityksen myötä syrjäytettyä, 109 eli nähtiin, että kehityksen myötä yhteiskunta 

modernisoituisi myös muilta osin. Myös YK:ssa nähtiin, että alikehittyneisyyden 

ongelmat olivat taloudellisen kasvuun puutteesta johtuvan köyhyyden syytä.110  

                                                           
106 Jakobson 1971, 2. 
107 Jain 2005, 43–44, 73; Olcott 2017, 7. 
108 Lahdensuo 2001, 19. 
109 Jain 2005, 51; Mattila ja Vuola 2007, 203. 
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YK:n ensimmäisen kehityksen vuosikymmenen mukainen näkemys oli, että 

taloudellinen kehitys toisi myös sosiaalisen edistyksen yhteiskuntaan ja parantaisi 

elinoloja. Odotukset vuosikymmenelle olivat optimistiset ja monet uskoivat kehityksen 

tapahtuvan vuosikymmenen aikana, jos esitetyt toimet vain toteutettaisiin.111 Ajatus oli, 

että taloudellisen kehityksen tuotot valuisivat alaspäin heikompiosaisille. Pian kuitenkin 

huomattiin, ettei näin tapahtunut, sillä esimerkiksi kehittyvien maiden naiset eivät 

hyötyneet kehityksestä. Naisten aseman parantaminen nousikin tämän huomion sekä 

kehitysmaiden naisten aktiivisuuden kautta naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 

agendalle, mikä edesauttoi naisten aseman huomioimisen nousua seuraavan 

vuosikymmenen strategiaan.112 Ensimmäisen kehityksen vuosikymmenen tulokset 

nähtiin surkeina, sillä vuosikymmenen strategia ei ollut pystynyt vähentämään 

köyhyyttä eikä kaventamaan köyhien ja rikkaiden välistä kuilua.113 Seuraavan 

vuosikymmenen strategiassa pyrittiin huomioimaan inhimillinen kehitys asian 

korjaamiseksi. 

 

YK:n ulkopuolella 1960-luvun modernisaatioteorioita alettiin kritisoida feministisestä 

suunnasta. Kriitikoiden mukaan teoriat eivät huomioineet naisia tarpeeksi, minkä syyksi 

nähtiin kehitysorganisaatioiden ja kehitystutkimuksen miesvaltaisuus, jonka myötä 

kehitysyhteistyöhön siirtyivät perinteiset ajattelutavat esimerkiksi naisten rooleista 

synnyttäjänä, äitinä ja kodinhoitajana. Kehitystutkijoita ja kehitysorganisaatiossa 

työskennelleitä syytettiin tuoneen sukupuolittuneet stereotypiat ja ajatuksen, että 

kehitysmaissa elävät naiset olivat automaattisesti taloudellisesti riippuvaisia miehistä ja 

alisteisessa asemassa. 114  Näin ollen naisten erilaiset tehtävät yhteiskunnassa jäivät 

tunnistamatta kehityssuuntauksessa eikä heitä nähty aktiivisina toimijoina vaan 

ennemminkin kehittymättömyyden uhreina.  

 

Naisten roolia ei huomioitu kehityskysymyksissä kunnolla ennen 1970-luvun alkua.115 

Ennen tätä heidät nähtiin avun kohteena ja kehityksen tarkoituksena oli parantaa heidän 
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112 Jain 2005, 45. 
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hyvinvointiaan muun muassa ruoka-avulla, terveyden huollolla ja perhesuunnittelulla. 

Näitä hyvinvointiin pohjautuvia lähestymistapoja alettiin kritisoida 1970-luvulla niiden 

paternalistisista sukupuolirooleista ja riippuvaisuudesta perheen ja valtion 

patriarkaalisesta vallasta.116 Naisten aseman huomioinnin tavoitteena 

modernisaatioteorioissa ei ollut itsessään naisten aseman parantaminen vaan 

ennemminkin se oli väline toisen tavoitteen saavuttamiseksi.117 Devaki Jainin mukaan 

modernisaatioteoriat toivat kuitenkin arvoja, jotka edistivät naisten vapautumista kuten 

vapautta naisia rajoittavista perinteistä ja tavoista, jotka estivät naisten osallistumisen. 

Modernisaation myötä naiset saivat tilaa julkisessa tilassa. Tämä toi heille Jainin 

mukaan myös ristiriidan: jos kehitysmaiden naiset vastustaisivat modernisaatiota, 

kansainväliset kehityspolitiikan tekijät pitäisivät heitä konservatiivisina; ja toisaalta, jos 

he kannattaisivat sitä, pitäisivät heidän maansa johtajat heitä epäisänmaallisina, sillä 

modernisaatioteorioita pidettiin lännen tuotoksena.118  

  

YK:n seuraava, kehityksen toinen vuosikymmen pyrki oppimaan edellisen 

vuosikymmenen virheistä nostamalla esiin yksilön ja hyvinvoinnin sekä 

mahdollisuuksien tarjoamisen kehityksen aikaansaamiseksi. Sen määrittelyssä 

kehityksen tarkoitus oli parantaa yksilöiden hyvinvointia pysyvästi ja tarjota hyödyt 

kaikille. Toinen vuosikymmen otti myös askeleen naisten aseman integroimiseksi 

kehitykseen peräänkuuluttamalla naisten täyttä integrointia kehitykseen. 119 Tämä 

naisten ja miesten välinen tasa-arvoisuuden huomioiminen voidaan nähdä samanlaisena 

oikeuden myöntämisenä kuin naiset olivat saaneet YK:n peruskirjaan – ja, kuten 

peruskirjassa, jäi naisten huomioiminen kehitysstrategiassa vain huomion tasolle ilman 

toiminnallisia ohjeita ja toimia asian edistämiseksi.  

 

Sipilän työnkuvaan määriteltiin tasa-arvon edistämisen tehtävään liittyen etenkin 

naisten kehitykseen integroimisen tukeminen. Tämän myötä Sipilän toikin usein 

puheissaan esiin naisten osallisuutta kehityksessä pyrkien kasvattamaan tietoisuutta 

naisten roolista kehityksessä sekä lisäämään naisten omaa osallistumista kehitystoimiin. 

Sipilä peräänkuulutti apulaispääsihteeriytensä alun puheissa naisten integroimista 
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kehitykseen ja huomioi, ettei tämä ollut uusi idea, sillä toisen kehityksen 

vuosikymmenen strategiaan oltiin kirjattu tavoitteeksi naisten integroiminen 

kehitykseen.120 Huomioimalla, etteivät ajatukset olleet uusia nosti Sipilä esiin seikan, 

että hallitusten olisi pitänyt toteuttaa kyseistä toimintaa jo parin vuoden ajan, mutta 

eivät olleet huomioineet tätä ohjelmissaan. Strategian esillä pitäminen muistutti myös 

hallituksia naisten aseman edistämisen tärkeydestä kehityksen kannalta. Julistukseen 

vedoten Sipilä nosti esiin naisten roolin kehityksessä ihmisresurssina, jota ei saa heittää 

hukkaan. Naiset olivat tärkeä ihmisresurssi, joka tulisi hyödyntää kehityksen 

aikaansaamiseksi. Vastaavasti Sipilä toi esiin myös julistuksen hyödyt naisille: hän näki 

strategian asettamat standardit minitavoitteina naisten aseman edistämiseksi. 121 Sipilä 

näki, että muutoksen aikaansaamiseksi koko väestö olisi hyödynnettävä kehityksessä, 

minkä takia naisten rooli ihmisresurssina kehityksessä oli merkittävä. Sipilä painotti 

naisten olevan ihmisresurssi kehitykselle, mikä toi esiin naisten välineellistä arvoa. 

Toisaalta hän myös ajoi naisten asemaa vaatien naisten aseman edistämistä 

kehitysstrategian esittämälle tasolle. 

 

Syyksi naisten huomioimattomuuteen niin kehitysstrategian kuin muiden YK:n 

julistusten toteuttamisessa Sipilä näki hallitusten mielenkiinnottomuuden asiaa kohtaan. 

Hän totesi hallitusten välisessä konsultaatiotilaisuuden puheessaan, että hallitukset 

näkivät naisten asiat eristyksissä muusta yhteiskunnasta eikä näin ollen 

merkityksellisinä kehitykselle tai väestönkasvulle. Tämän myötä naiset oli jätetty 

sivuun kehitysprosessista. Sipilä kuitenkin kritisoi puheissaan myös kehitysstrategiaa 

siitä, ettei siinä ollut ohjeita naisten integroimiseksi kehitykseen käytännössä. 122 

Naisten rooleja ja merkitystä erilaisille globaaleille kysymyksille ei oltu vielä 

tunnistettu YK:ssa laajasti, minkä takia valtiot eivät nähneet niitä merkittävinä. Sipilä 

kritisoi toisaalta valtioita naisten sivuuttamisesta ja toisaalta YK:n kehitysstrategiaa 

toteutuspuolen unohtamisesta. Tämä toi esiin sitä, että naisten osallisuutta ja roolien 

merkitystä ei oltu käsitelty vielä YK:ssa, joten niiden toteuttamiseksi ei ollut vielä 

                                                           
120 Address of Mrs. Helvi Sipila ASG for SHM UN at the Caribbean regional seminar of the international 

alliance of women, Georgetown, Guyana, November 10,1972 on ”The implications of women’s 

participation in society”. Sec-Gen Kurt Waldheim’s Administrative Files, 29, UN. 
121 Address of Mrs. Helvi Sipila ASG for SHM UN at the Caribbean regional seminar of the international 

alliance of women, Georgetown, Guyana, November 10,1972 on ”The implications of women’s 

participation in society”. Sec-Gen Kurt Waldheim’s Administrative Files, 29, UN. 
122 Statement made by Mrs. Helvi Sipilä, ASG for SDHA, UN, at the inter-governmental consultations on 

the ”Integration of women in development with special reference to population factors”, Bangkok 13–

17.5.1974. Sipilän arkisto, kotelo 26, KA.   
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muodostunut käytäntöjä. Nostamalla esiin naisten olevan sopimuksissa muistutti hän 

valtioita heidän velvollisuuksistaan, joihin he olivat lupautuneet YK:ssa yhdessä 

muiden kanssa.  

 

 

3.3 Naisten aseman käsittelyn laajentuminen 

Naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (CSW) perustaminen YK:hon vaati eri 

tahojen vakuuttamista. Toimikuntaa ajaneiden ei pitänyt vakuuttaa pelkästään 

jäsenvaltiot vaan myös ihmisoikeusneuvoston puheenjohtaja Eleanor Roosevelt siitä, 

että ihmisoikeusneuvostosta erillinen toimikunta naisten aseman edistämiseksi oli 

järkevää. Toimikunnan puolustajien mukaan naisten asema vaatisi huomiota 

kokonaiselta erilliseltä toimikunnalta, kun taas vastustajat näkivät, että toimikunnalla 

naiset olisivat liian erillään ihmisoikeuksista. Lopulta toimikunnan puolustajat saivat 

vakuutettua muut ja naisten asemaa käsitellyt toimikunta perustettiin vuonna 1947. 123 

 

Toimikunnan tehtäväksi tuli edistää naisten oikeuksia ja tasa-arvoa sekä vahvistaa 

tietoisuutta naisten asioista. Aluksi lailliset ja poliittiset oikeudet, olivat toimikunnan 

painotuksena ja toimet YK:ssa tukivat naisten yleisen äänioikeuden saavuttamista. 

Toimikunta selvitti heti ensitöikseen naisten oikeudellista asemaa jäsenvaltioissa, sillä 

kansalais- ja poliittiset oikeudet nähtiin ensisijaisina ja välttämättöminä naisille, toisin 

kuin taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet.124 Pietilän mukaan naisten 

oikeudellisen aseman edistäminen YK:n alkuaikoina kertoi naisten sen hetkisestä 

asemasta, jossa poliittiset oikeudet eivät olleet itsestäänselvyys kaikissa maissa.125 

Toisaalta tämä kertoi myös voimatasapainosta YK:n sisällä, jossa länsimaat korostivat 

kansalais- ja poliittisia oikeuksia, kun taas sosialistiset maat taloudellisia, sosiaalisia ja 

sivistyksellisiä oikeuksia. Kehitysmaat sen sijaan olivat vielä alkuun niin pieni ryhmä 

YK:ssa, ettei heidän näkemyksensä päässeet esille kuin vasta 1960-luvun jälkeen. 

Länsimaalaisten naisten näkemykset naisten aseman edistämisestä hallitsivatkin näin 

naisten asemaa käsittelevän toimikunnan näkemyksiä YK:n alkuvuosikymmenet. 

                                                           
123 Pietilä 2006, 22–30; Snyder 2006, 25–26; Jain 2005, 29. 
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Naisten oikeudellisen aseman edistäminen YK:ssa voidaan nähdä onnistuneen, sillä 

1952 tehtiin naisten poliittisten oikeuksien sopimus, joka kehotti valtiot antamaan 

naisille yhtäläiset oikeudet äänestää ja asettua ehdolle sekä toimia julkisessa virassa. 

Sopimuksen onkin todettu olleen yksi naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 

suurimmista saavutuksista.126 Vaikka naisten oikeudellinen asema hallitsi toimikunnan 

toimintaa, alkoi myös kehitys nousta toimikunnan agendalle. Kehitys nousi yleisesti 

YK:n agendalle YK:n uusien jäsenvaltioiden myötä. Uudet jäsenvaltiot muuttivat myös 

länsimaiseen stereotypiaan perustunutta käsitystä kehitysmaiden naisten asemasta 

YK:ssa, jossa naiset oltiin nähty kehityksessä äidin, kodintekijän ja heikomman 

sukupuolen roolissa.127 

 

Kehittyvien maiden ja kehitysteorioiden nousu maailmanpolitiikkaan 1960–70-luvuilla 

vaikuttivat naisten asemaan, sillä niiden kautta naisten rooli yhteiskunnassa nousi 

moninaisemmin esiin. Modernisaatioteorioiden saaman kritiikin myötä 1970-luvun 

kehityskeskusteluun nousi uusi lähestymistapa, naiset kehityksessä (women in 

development, WID), joka kritisoi modernisaatioteorioiden kyvyttömyyttä huomioida 

naiset osana kehitysprosessia ja -tuloksia. Tämän suuntauksen nousuun vaikutti Ester 

Boserupin teos Woman's Role in Economic Development (1970), joka toi esiin naisten 

merkityksen kehittyvien maiden talouksissa. Teos vaikutti vahvasti YK:n 

kehitysohjelmiin ja naisohjelmien rahoittamiseen kuten myös kiinnostukseen Afrikkaa 

kohtaan. Naiset alettiin tutkimuksen ansiosta nähdä tuotteliaina taloudellisesta 

näkökulmasta. Teoksen sekä useamman kehittyvän maan ollessa naisten asemaa 

käsittelevän toimikunnan jäsen toimikunnan agenda siirtyi kehitykseen.128 Poliittiset ja 

kansalaisoikeudet eivät olleet enää toimikunnan ainoa kiinnostuksen kohde vaan myös 

kehitys nousi keskusteluihin. 

 

Boserupin teoksen ja kehittyvien maiden lisäksi naisten asemaa käsittelevän 

toimikunnan ajatusmallin muuttumisessa myös Helvi Sipilällä on ollut osuutta. Devaki 

Jain (2005) mukaan tämä ajattelun muutos tapahtui Sipilän tekemän naisten asemaa ja 
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perhesuunnittelua käsitelleen tutkimuksen myötä hänen ollessa aiheen erityisraportoija 

ennen apulaispääsihteeriyttään. Jain on todennut Sipilän tutkimuksen muokanneen 

toimikunnan siirtymistä pois siitä ajatuksesta, että naisten asema käsittäisi keskustelun 

vain naisten oikeuksista. Sipilä totesikin tutkimuksessaan, ettei naisten asemaa oltu 

määritelty YK:ssa. Lisäksi naisten asemaa käsittelevän toimikunnan kontekstissa 

termillä ylipainotettiin naisten oikeudellista asemaa, mikä ei tuonut esiin lain ja 

jokapäiväisen käytännön eroavaisuuksia. Hänen mukaansa ”naisten asemaa” ei voitu 

rajata muutamiin muuttujiin kuten työllisyyteen tai poliittisiin oikeuksiin. 129 Raportti 

mahdollisti toimikuntaa laajentamaan näkökenttäänsä myös kulttuurisiin ja 

sivistyksellisiin tekijöihin, minkä myötä kehitys kuten myös naisten uudet roolit nousi 

vahvasti toimikunnan kentälle. 130  

 

Ollessaan apulaispääsihteeri Sipilä nosti useasti esiin tekemänsä tutkimuksen naisten 

aseman ja perhesuunnittelun yhteydestä, vaikka ei ollutkaan saanut tehtyä tutkimusta 

loppuun ennen apulaispääsihteerin virkansa alkamista. Tutkimus oli merkittävä, sillä 

naisten aseman suhdetta globaaleihin ongelmiin oli tutkittu vähän eivätkä valtiot, kuten 

ei myöskään YK:n sihteeristö tunnistaneet naisten merkitystä globaaleissa ongelmissa 

eivätkä naisten aseman edistämisen merkitystä muissa kuin oikeudellisissa 

kysymyksissä. Apulaispääsihteerinä Sipilä esitteli tutkimusta kertoen naisten asemaa ja 

perhesuunnittelun suhdetta käsittelevän tutkimuksen keskittyneen kolmeen: missä 

suhteessa naisten asema vaikuttaa lasten määrään ja syntymäajankohtaan; miten naisten 

asema vaikuttaa perhekokoon; ja mikä vaikutus sen hetkisillä väestötrendeillä oli 

naisten asemaan. Sipilä halusi nostaa esiin keskeneräisen tutkimuksen jo aikaansaatuja 

tuloksia naisten koulutuksen ja työllisyyden merkittävästä vaikutuksesta pieniin 

perhekokoihin. Hän usein totesi naisten koulutuksen olevan tärkein tekijä 

perhekokoon.131   

 

Sipilä nosti perhesuunnittelun keinoksi, jonka avulla naiset vapautuisivat osallistumaan 

yhteiskunnallisiin asioihin. Perhesuunnittelu tapahtuisi naisten koulutukseen ja 
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työllistymisen kautta, niin että he pääsisivät näin irti tarpeesta synnyttää paljon lapsia 

sosiaaliseksi ja taloudelliseksi turvakseen. Suuren lapsimäärän tuomaa sosiaalista turvaa 

vastaan Sipilä argumentoi nostamalla esiin, että jos naisella on omat tulonsa, on hänellä 

myös vahvempi sosiaalinen ja taloudellinen turva eikä hän näin ollen tarvitse useaa 

lasta. Hän huomioi, että toisaalta myös työn ja kodin yhdistäminen hankaloituu, jos 

nainen arvostaa omaa työtään, eikä näin ollen hänelle ole halua perustaa isoa perhettä.132 

Sipilä toi esiin naisten tarvitsevan koulutusta ja mahdollisuuden työllistyä asemansa 

parantamiseksi, sillä ne vähentäisivät naisten tarvetta saada paljon lapsia. Tuomalla 

esiin naisten kouluttautumisen ja työllistymisen vaikutuksia perhekokoon nosti Sipilä 

esiin naisten merkityksen väestönkasvun hillitsemiseksi. 

 

Sipilä lähestyi naisten asemaa heidän taloudellisen tilansa ja sosiaalisen turvan 

parantumisen kautta eikä oikeuksien. Hän yhdisti naisten taloudellisen ja sosiaalisen 

itsenäisyyden pienempään perhekokoon, mikä taas helpottaisi väestönkasvua. Näin 

ollen, vaikka hän toisaalta puhui naisten aseman parantamisesta taloudellisen 

itsenäisyyden kautta, toi hän puheissaan esiin näiden toimien tavoitteeksi väestönkasvun 

hillitsemisen. Naisten aseman parantaminen kuvattiin välineeksi toisen tavoitteen 

saavuttamiseksi. Toisaalta näin hän myös toi esiin naisten aseman merkityksen 

globaalissa ongelmassa, eli väestönkasvussa, joissa naiset oltiin aikaisemmin sivuutettu, 

ja loi pohjaa naisten aseman merkityksen laajemmalle tunnistamiselle yhteiskunnassa. 

 

Jotta naisten aseman ja perhesuunnittelun suhde ei jäisi sivuun, niin kuin monet muut 

YK:ssa vuosien saatossa olleet naisten asiat, Sipilä tapasi hallituksien edustajia pyrkien 

vakuuttamaan nämä perhesuunnittelun tärkeydestä nostaen esiin asian väestönkasvuun 

liittyvät vaikutukset. Sipilä toi puheissaan esiin tapaamiensa hallitusten edustajien 

olleen kiinnostuneita tutkimuksesta juuri sen väestönkasvuun vaikuttavien seikkojen 

takia. Väestönkasvun hillitsemisen lisäksi Sipilä näki, että tutkimuksen löydöt 

hyödyttäisivät hallituksia ja järjestöjä myös siinä, että saataisiin tietoa, jota voitaisiin 

hyödyntää naisten täyden osallisuuden saamiseksi kehitykseen. 133 Tässä vaiheessa 
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hallitukset olivat kuitenkin kiinnostuneita enemmän väestönkasvun hillitsemisestä, joka 

oli noussut globaaliksi haasteeksi. Hallituksien tekemää perhesuunnittelun vastustusta 

Sipilä pyrki minimoimaan tarkentaen, ettei perhesuunnittelulla tarkoitettu ehkäisyä vaan 

ennemminkin vastuullista vanhemmuutta, sillä perheen ja sen yksilöiden hyvinvoinnin 

parantaminen on yksi perhesuunnittelun päätavoite. 134 Voidaan nähdä, että Sipilän tuli 

mainita tämä, sillä osa YK:n jäsenmaista yhdisti perhesuunnittelun ehkäisyyn, eikä näin 

ollen ollut halukas tukemaan toimia perhesuunnittelun edistämiseksi.  

 

Tutkimuksen ansiosta perhesuunnittelu nousi myös naisaktivistien agendalle 

maailmanlaajuisesti niin kehittyvissä maissa kuin teollisuusmaissa.135 Monet 

perhesuunnittelua kannattaneet näkivät sen syynä naisille olla saamatta enempää lapsia 

kuin mitä naiset itse halusivat, kuten myös Sipilä oli tuonut asiaa esille.  Toisaalta taas 

useat kokivat perhesuunnitelmat eliitin tekeminä ja rasistisina. Perhesuunnittelu jakoikin 

mielipiteitä niin väestönhallinnan kuin lisääntymisoikeuden välillä.136 

 

Sipilä piti naisten asemaa ja perhesuunnittelua käsitellyttä tutkimusta esillä, minkä 

voidaan nähdä edesauttaneen naisten aseman käsittelyn muutosta naisten asemaa 

käsittelevässä toimikunnassa. Kehittyvien maiden naiset sekä kehitysteorioiden 

kritisoijat olivat nostaneet uuden mallin kehitysmaan naiselle Boserupin teokseen 

perustuen ja Sipilä edisti tätä tuoden esiin tutkimuksessaan esiin noussutta tulosta 

naisten aseman vaikutuksesta perhekokoon. Lisäksi Olcott (2017) näki teoksessaan, että 

tasa-arvoon keskittyvän jaoston perustaminen sosiaalisen kehityksen ja humanitaaristen 

suhteiden yksikön alaisuuteen siirsi näkemyksiä naisten asemasta ihmisoikeuksien 

poliittisesta ja juridisesta ulottuvuudesta humanitaarisen avun teknokraattiselle 

talouskehitykselle. Sipilä oli osallinen kyseisen yksikön muodostamisesta 

keskusteltuaan Waldheimin kanssa työnkuvastaan. Voidaankin nähdä, että Sipilän 

neuvottelujen ansiosta yksikkö sai sen aseman, mistä Olcott puhuu, ja näin ollen 

vaikutti ajattelun muotoutumiseen myös työnkuvan yhteydessä tehtyjen neuvottelujen 

kautta. 

                                                           
134 Seminar on the Status of Women and Family Planning, Santo Domingo, Dominican Republic 9-22-

5.1972: Opening statement by the representative of SG. Luonnos. Sipilän arkisto, kotelo 46, KA. 
135 Pietilä 2002, 21. 
136 Olcott 2017, 26. 
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3.4 Sipilä mukana nostamassa naisen asemaa konferenssien agendoille 

Sipilän toiminta edesauttoi naisten asemaa käsittelevän toimikunnan asenteen 

muuttumisen lisäksi naisten huomioimista myös laajemmin YK:ssa. Naisten asema oli 

alkanut nousta esiin YK:ssa vahvemmin 1970-luvun alussa muun muassa naisliikkeiden 

aktiivisuuden kautta. Lisäksi naisten sisällyttäminen kehityksen toisen vuosikymmenen 

ohjelmaan mahdollisti naisten asemaan liittyvien aloitteiden teon 1970-luvulla. Yksi 

merkittävä aloite oli ehdotus kansainvälisen naisten vuoden järjestämisestä 1975, mikä 

hyväksyttiin yleiskokouksessa 1972. Ennen naisten vuoden juhlintaa YK:n järjestämät 

maailman väestö- ja ruokakonferenssit 1970-luvun alussa on nähty olleen 

avainasemassa tuomassa naiset osaksi väestö- ja ruokakysymyksiä 137 ja näin myös 

laajentamassa naisten roolin tunnistamista osana globaaleja kysymyksiä laajemmin 

YK:ssa pohjustaen tietä naisten vuodelle. 

 

Terveydenhuollon ja ravitsemuksen kehityksen myötä kuolleisuuden vähentyminen 

johti nopeaan väestönkasvuun etenkin kehittyvissä maissa, joissa lapsikuolleisuus oli 

aikaisemmin ollut suurta. Valtavan väestönkasvun myötä väestönhallinnasta tuli osa 

modernia yhteiskuntaa.138 Kuitenkaan naisia ei aluksi huomioitu väestökysymyksissä, 

vaan naiset nostettiin esiin väestökysymyksissä globaalilla tasolla YK:n konferenssissa 

ensimmäisen kerran vasta kansainvälisen väestökonferenssin ohjelmassa vuonna 1974. 

Tämän huomioinnin on sanottu olleen Helvi Sipilän ansiosta.139 Sipilän on nähty omalla 

työllään nostaneen naisten aseman kansainvälisen konferenssin agendalle, sillä hän oli 

järjestänyt ylimääräisen valmistelevan kokouksen naisten roolista kehityksessä sekä 

tukenut useita alueellisia seminaareja, jotka käsittelivät naisia ja väestöä. 

Valmistelevissa kokouksissa naiset pystyivät jakamaan tietoa ja kasvattamaan 

tietoisuutta naisten roolista väestössä, minkä seurauksena naiset saatiin myös mukaan 

itse maailmankonferenssin ohjelmaan. Jain (2005) väittääkin, että Sipilän toimet 

laittoivat liikkeelle prosessin naisten huomioimiseksi väestökonferenssissa sekä auttoi 

naisten oikeuksien, voimaantumisen, valtasuhteiden ja struktuurien menestymistä myös 

tulevissa maailmankonferensseissa. Naisten nousu väestökonferenssin agendalle oli 

                                                           
137 Pietilä ja Vickers 1994, 82–83; Jain 2005, 66. 
138 Jain 2005, 58–59. 
139 Jain 2005, 59; Pietilä 2006 37–38. 
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Jainin mukaan esimerkki siitä, kuinka johtavassa asemassa oleva nainen pystyy 

tekemään muutoksen patriarkaaliseen systeemiin.140 

 

Myös Sipilä toi muistelmissaan esiin omaa merkitystään väestövuodelle. Väestövuoden 

puheenjohtajan valintaa juhlistaneella lounaalla syksyllä 1972 Sipilä oli käyttänyt 

puheenvuoron miesvaltaisessa seurueessa todeten: 

”Olen kiinnostuneena kuunnellut puheitanne, hyvät poikaystäväni. Mutta olenpa 

hämmästynyt, että niissä ovat toistuneet vain kaksi sanaa: demokratia ja ekonomia. 

Minulla on kuitenkin sellainen hassu tunne, että myös naisilla voisi olla jotakin 

tekemistä väestön kanssa. Mitä meidän pitäisi tehdä naisille?”141 

Tämän jälkeen Sipilä sai muistelmiensa mukaan YK:n väestörahaston johtajalta 

käyttöönsä puoli miljoonaa dollaria naisten sisällyttämiseksi väestövuoden ohjelmaan. 

Yhdessä sosiaalisen kehityksen yksikön Gloria Scottin kanssa Sipilä esitti suunnitelman 

väestörahastolle, minkä hyväksymisen seurauksena järjestettiin neljä seminaaria 

aiheesta väestö ja naiset kehittyvissä maissa eri puolilla maailmaa.142  

 

Sipilän muistelmia tukee Hilkka Pietilän näkemys, että seminaarien seurauksena naisten 

ja väestön yhteys alettiin tunnistaa ja naiset huomioitiin maailmankonferenssin 

ohjelmassa. 143 Näiden lisäksi Sipilällä voidaan nähdä olleen merkittävä rooli naisten 

huomioimiseksi väestökonferenssissa, sillä Sipilän puheissa usein esiin noussut 

tutkimus naisten aseman ja perhesuunnittelun suhteesta tuki naisten merkityksen 

tunnistamista väestökysymyksissä. Lisäksi Sipilän keskustelut hallitusten kanssa 

levittivät tietoutta naisten vaikutuksesta väestönkasvuun. Sipilä kävi myös puhumassa 

näissä valmistelevissa seminaareissa tuoden esiin naisten merkitystä kehitykselle ja 

väestölle.144  

 

                                                           
140 Jain 2005, 59. 
141 Sipilä 1999, 201. 
142 Sipilä 1999. 20–203. 
143 Pietilä ja Vickers 1994, 74. 
144 mm. Statement made by Mrs. Helvi Sipilä, ASG for SDHA, UN, at the inter-governmental 

consultations on the ”Integration of women in development with special reference to population factors”, 

held in Bangkok 13–17.5.1974. Sipilän arkisto, kotelo 26, KA; Statement made by Mrs. Helvi Sipilä, 

ASG for SDHA, UN, at the regional seminar on the ”Integration of women in development with special 

reference to population factors”, held in Addis Ababa 3-7.6.1974. Sipilän arkisto, kotelo 26, KA. 
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Maailman väestökonferenssin toimintasuunnitelma oli ensimmäisiä YK:n julistuksia, 

jossa tunnistettiin naisten kehitykseen integroitumisen ja koulutukseen osallistumisen 

sekä yhteiskunnallisten, taloudellisten ja poliittisten mahdollisuuksien vaikuttavan 

päätöksiin lisääntyä ja hankkia useita lapsia ollen oli merkittävä tekijä väestönkasvulle. 

Valtioita kehotettiin poistamaan tai uudelleen arvioimaan lait ja säännökset, jotka 

syrjivät naisia ja olivat esteenä naisten mahdollisuuksille koulutuksen tai työelämän 

piirissä.145 Naisten rooli alettiin siis tunnistamaan laajempana kuin mitä se oltiin 

aikaisemmin nähty. 

 

1970-luvun alussa järjestettiin myös toinen konferenssi, joka onnistui huomioimaan 

naiset sen ohjelmassa: maailman elintarvikekonferenssi. Sipilän vaikutusta naisten 

huomiointiin tässä konferenssissa ei ole nostettu esiin, mutta hänellä voidaan nähdä 

olleen merkitystä myös tämän konferenssin kohdalla. Sipilä pyrki vaikuttamaan suoraan 

kirjeellä pääsihteeri Waldheimiin toteamalla tälle, kuinka tärkeää oli sisällyttää naiset 

maailman elintarvikekonferenssin valmisteluihin sekä tarjosi omaa kapasiteettiaan tähän 

avuksi. 146 Elintarvikekonferenssia valmistelleessa YK:n elintarvike- ja 

maatalousjärjestössä (Food and Agriculture Organization, FAO) oli kuitenkin jaosto, 

jossa oltiin tietoisia naisten roolista elintarviketuotannossa erityisesti Afrikassa.147 

Tämän myötä Sipilän ei tarvinnut ottaa konferenssista samanlaista vastuuta kuin 

väestökonferenssin valmisteluissa, jotta naisten asema huomioitaisiin.  

 

Sipilän voidaan nähdä pyrkineen laajentamaan naisten rooleja nostamalla heidän 

merkitystään ja rooleja esiin näissä konferensseissa, mikä oli laajemmalla kentällä kuin 

mihin oli totuttu. Sipilä peräänkuuluttikin naisille muita rooleja kuin äidin ja 

kodinhoitajan, sillä terveydenhuollon kehittymisen myötä naisten ei tulisi enää 

synnyttää useita lapsia omaksi turvakseen, joten heidän äitinä olo -aikansa myös 

pienenisi. 148 Näin ollen naisten perinteiset roolit kaventuisivat ja heidän tulisi saada 

uusia rooleja vanhojen tilalle. Naisten roolit eivät kuitenkaan olleet niin yksinkertaiset 

vaan heidän merkityksensä oli suurempi perheen hyvinvoinnille kuin oltiin ajateltu. 

                                                           
145 Report of the United Nations World Population Conference, 1974. 
146 Sipilä Waldheimille, personal 4.6.1974 Addis Ababa. Sipilän arkisto, kotelo 134, KA. & Sec-Gen. 

Kurt Waldheim’s Administrative Files, box 29, file 11, UN. 
147 Pietilä 2006, 38. 
148 Address of Mrs. Helvi Sipilä, Opening of the International Women’s Year. Bern Switzerland 

17.1.1975. Sipilän arkisto, kotelo 55, KA. 
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Sipilä nosti väestökonferenssia edeltäneessä valmistelevassa konferenssissa esiin, että 

aikaisemmin naisten oli odotettu saavan itseriittoisuuden ja tyydytyksen rooleistaan 

äitinä ja kodintekijänä, vaikka todellisuudessa heillä oli suuri vastuu työnjaossa, jonka 

yksi osa oli lasten- ja kodinhoito. 149 Sipilän mukaan naisten todellista työmäärää ja 

merkitystä perheessä ei huomioitu vaan heidät nähtiin vain kapeassa roolissa. Väestö- ja 

elintarvikekonferenssien huomioidessa naisten rooli omilla alueillaan saatiin naisten 

rooleja laajennettua näiden kysymysten kohdalla. Sipilä totesi mustelmissaan: 

”Teemavuodet ja konferenssit muokkasivat osaltaan naisiin kohdistuvia asenteita.” 

Hänen mukaansa konferenssien myötä tunnistettiin äitien rooli perheen hyvinvoinnin 

kannalta.150 Äidit alettiin nähdä konferenssien jälkeen ruuantuottajan roolissa sekä 

merkittävänä tekijänä väestönkasvussa.  

 

Sipilä näki, että kehityksen vuosikymmenen strategia ja teemavuodet hyödyttäisivät 

eniten kehittyvien maiden naisia. 151 Tämä oli luonnollista, sillä teemavuosien aiheet, 

väestö ja ruoka, olivat ongelmakysymyksiä etenkin kehittyvissä maissa. Siihen asti 

naisilta oli Sipilän mukaan viety useat mahdollisuudet, kun heidät oli laitettu pelkästään 

äidin rooliin kehityksessä. 152 Näin Sipilä toi esiin, että naisilla on suurempi merkitys 

kehitykselle kuin oli aikaisemmin ymmärretty, ja että sallimalla naisille moninaisemmat 

roolit kehityksessä saataisiin myös paremmat mahdollisuudet heille toimia yhteiskunnan 

hyväksi.  

 

Väestökonferenssi huomioi naisten vaikutuksen perhekokoon ja yhteiskunnan 

kehitykseen, minkä myötä Sipilä alkoi yhä vahvemmin tuoda esiin naisten merkitystä 

kehitykselle. Sipilä nosti esiin, että jos väestönkasvua ei hillitä tai kehitykseen ei tehdä 

muutosta, vaikeutuisivat heidän yrityksensä jatkuvasti niin väestönkasvussa kuin 

kehityksessä. Lisäksi hän painotti naisten potentiaalin hyödyntämistä 

kehityspyrkimyksissä nostaen samalla esiin naisten roolien merkitystä kodin 

ulkopuolella. Kehityksessä pitäisikin keskittyä hänen mukaansa hyödyntämään koko 

                                                           
149 Statement made by Mrs. Helvi Sipilä, ASG for SDHA, UN, at the inter-governmental consultations on 

the ”Integration of women in development with special reference to population factors”, held in Bangkok 

13–17.5.1974. Sipilän arkisto, kotelo 26, KA.   
150 Sipilä 1999, 204. 
151 The Third World Woman, by Helvi Sipilä. 1974. Sipilän arkisto, kotelo 26, KA. 
152 Statement made by mrs. Helvi Sipila at the meeting of the international advisory committee of law and 

population programme, Tokyo, Japan 31.10.1972. ”Beyond family planning, the role of law” ”Status of 

women and family planning”. Sec-Gen Kurt Waldheim’s Administrative Files, 29, UN. 
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väestö, eikä vain miesten tarjoamat resurssit naisten jäädessä sivuun. Sipilä nosti 

kehityksen ratkaisuksi naisten roolin huomioimisen ja näin koko väestön 

hyödyntämisen kehityksen hyväksi. Hän totesi naisten ja kehityksen suhteen olevan 

tunnistettu useissa tutkimuksissa ja myös väestökonferenssi huomioi naisten aseman 

suhteen pieniin perhekokoihin. Tämä oli Sipilän mukaan merkittävää, sillä kehityksen 

vaatimat muutokset vaikeutuisivat väestön kasvaessa.153 Naisten nostaminen 

väestökonferenssin agendalle oli merkittävä askel naisten laajemmalle huomioimiselle 

kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. 

 

Naisten huomioimisen nostaminen konferenssien agendoilla mahdollisti naisten aseman 

laajemman tunnistamisen koko YK:ssa eikä enää pelkästään naisten asemaa 

käsittelevässä toimikunnassa. Naisten aseman yhdistäminen globaaliin kysymykseen 

olikin Sipilän strategia kasvattaa naisten aseman tukemista YK:ssa. Sipilä on ohjeistanut 

kansalaisjärjestöjä asettamaan naisten asema sellaisen kysymyksen yhteyteen, jota 

vaikutusvaltaiset toimijat jo kannattivat, kuten kehitykset tai väestökysymysten, jotta 

naiskysymykset huomioitaisiin laajemmin.154 

  

                                                           
153 Statement made by Mrs. Helvi Sipilä, at the Asian Editors Round Table, Bangkok,  20.5.1974. Sipilän 

arkisto, kotelo 26, KA. 
154 Olcott 2017, 46. 
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4. Sipilä kansainvälisen naisten vuoden pääsihteerinä 
 

4.1 Kansainvälinen naisten vuosi 1975 

Kansainvälisen naisten vuoden syntymä ja onnistuminen oli eri tahoilla toimineiden 

naisten yhteistyön ansiota. Idea vuodesta lähti Naisten kansainvälisen demokraattisen 

liiton aktiivisuudesta naisten asemaa käsittelevän toimikunnan kokouksessa 1972. 

Järjestöllä oli konsultatiivinen asema toimikunnassa, minkä vuoksi se ja sen taakseen 

keräämät muut järjestöt esittivät idean naisten vuoden julistamisesta Romanian 

viralliselle edustajalle, joka sai tehdä aloitteen naisten vuodesta kokouksessa. Aloite sai 

kannatusta ja esimerkiksi Suomen edustajan toiminut Sipilä tuki heti Romanian 

edustajan tekemää ehdotusta.155 Esitys vietiin eteenpäin yleiskokoukselle, jossa ehdotus 

hyväksyttiin julistamalla vuosi 1975 kansainväliseksi naisten vuodeksi. YK:n 

sihteeristössä kansainvälisen naisten vuoden pääsihteeriksi valittu uusi 

apulaispääsihteeri Helvi Sipilä hyödynsi naisten vuotta perustellessaan toimia naisten 

aseman edistämiseksi kaikissa mahdollisissa yhteyksissä, mikä kasvatti naisten aseman 

huomioimista ja tuki vuoden onnistumista.156 Näin naiset kolmelta eri taholta yhdistivät 

voimansa teemavuoden hyväksi. 

 

Naisten vuoden tarkoituksena oli kohdistaa vuoden teemojen, tasa-arvo, kehitys ja 

rauha, mukaisesti huomio ja toiminta sukupuolten väliseen tasa-arvoon sekä naisten 

rooliin kehityksessä ja rauhantyössä. Tavoitteena oli saada miehet ja naiset 

osallistumaan kaikille elämän aloille kyseenalaistaen perinteiset sukupuoliroolit. 

Tavoitteena oli myös kasvattaa naisten yhteiskunnallista osallistumista kansallisella, 

alueellisella ja kansainvälisellä tasolla. Tätä kautta saataisiin naiset osallistumaan myös 

kehitykseen ja rauhaan. 157 Monet YK:ssa uskoivat naisten vuoden olevan vain yksi 

teemavuosi teemavuosien sarjassa, mutta 1970-luvulla aktivoituneille naisjärjestöille ja 

naisille vuoden julistus oli innostuksen aihe. 158 Vaikka vuoden julistuksen aikaan 

naisten vuodelta ei odotettu paljoa, kasvoi kuitenkin kiinnostus asiaa kohtaan 

elintarvike- ja väestökonferenssien sekä naiskysymysten esiin nousun myötä.159 

Erityisesti naisten kiinnostus vuotta kohtaan kasvoi, minkä myötä naisten vuoden 
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156 Pietilä 2006, 36–37. 
157 Women in United Nations. 9.12.1975: What is international women’s year? Sipilän arkisto, kotelo 53, 
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Mexico Cityssä järjestetyn konferenssin osallistujista yli 70% oli naisia, mikä oli ennen 

kuulumatonta YK-konferenssille. Lisäksi naisjärjestöt järjestivät oman 

sivukonferenssin, joka keräsi yhteen 4000 naisten asemasta kiinnostunutta.160 Naisten 

ennennäkemättömän osallistumisen lisäksi uusi asia oli, että konferenssin pääsihteerinä 

toimi nainen, Helvi Sipilä. Näin ollen naisten vuosi onnistui jo konferenssissaan 

yhdessä sen tavoitteista: naisten osallistumisen kasvattamisessa. 

 

Vuoden kohokohta, naisten asemaa käsitellyt maailmankonferenssi järjestettiin Mexico 

Cityssä. Hallituksille järjestetyn maailmankonferenssin lisäksi järjestetty naisjärjestöjen 

sivukonferenssi mahdollisti naisjärjestöjen verkostoitumisen ja ideoiden vaihdon. 

Monet naiset ajattelivat, että tämä oli ainut kerta, kun he pääsisivät tuomaan asiansa 

esiin, minkä takia etenkin sivukonferenssin vuorovaikutuksesta tuli intensiivinen. 

Etenkin Naisten kansainvälinen demokraattinen federaation (Women’s International 

Democratic Federation, WIDF) ja International Council of Womenin (ICW) välillä 

nousi esiin kylmän sodan vastakkainasettelu. Vuoden pääsihteerin roolissa Sipilä 

kuitenkin pyrki hillitsemään tätä käymällä sivukonferenssissa ja pyrkien edistämään 

yhteistyötä. Hän toi myös esiin järjestöjen tärkeyttä sopimusten implementoinniksi 

kehottaen yleisöä osallistumaan maidensa päätöksentekoon. 161  

 

Konferenssin päättyessä hyväksyttiin maailman toimintasuunnitelma, joka tunnisti, että 

naisilla ei ollut yhtäläinen mahdollisuus resurssien hyödyntämiseksi. Suunnitelmassa oli 

toiminnallinen lähestymistapa, joka näki naiset tärkeässä osassa 

modernisaatiokoneistoa. Se asetti minimitavoitteet, jotka tulisi saavuttaa vuoteen 1980 

mennessä ja sen vahvuudeksi on määritelty suunnitelman myöntämä mahdollisuus 

valtioiden itse määritellä omat tavoitteensa ja prioriteettinsa naisten aseman 

edistämiseksi omassa maassaan sekä luoda oma strategia näiden saavuttamiseksi. Monet 

valtiot perustivat valtiollisen koneiston tai instituutin asian edesauttamiseksi. Lisäksi 

merkittävää toimintasuunnitelmassa oli, että se tunnisti naisten vaikutukset rauhaan ja 

kehitykseen pelkän avun kohteena olemisen sijaan.162 Naisten vuosi nosti Sipilän 
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mukaan naiskysymykset koko yhteiskunnan kysymyksiksi ja naisten rooli 

kehitystoiminnassa alettiin tunnistaa. 163   

 

Vaikka konferenssia on ylistetty sen luomasta toimintasuunnitelmasta ja 

mahdollisuuksista naisille ei konferenssi ollut sopuisa, sillä järjestäjillä ei ollut aikaa 

ennen konferenssia luoda valmista konsensusta käsiteltävistä asioista. Lisäksi 

toimintasuunnitelman määrittelyssä ilmeni jo ongelmia. Olcott (2017) on tuonut esiin, 

että Sipilä ja naisten asioiden yksikön johtaja Margaret Bruce eivät olleet yksimielisiä 

toimintasuunnitelmasta. Sipilä piti kiinni ”kehityksestä” kun taas Bruce haki ”tasa-

arvoa”. Lisäksi Olcott on tuonut esiin, että YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön 

työntekijä Shawna Troppin mukaan Sipilän keskittyminen vuoden esiintuomiseen ja 

varojen keruuseen esti vuoden intensiivisen suunnittelun, mukaan lukien säännöllisen 

kommunikoinnin Brucen kanssa jättäen Brucen johtaman osaston huonoon asemaan. 

Toimintasuunnitelman määrittelyssä Brucen ajama tasa-arvon vei voiton, minkä myötä 

sihteeristön luonnoksessa nähtiin, että tasa-arvo ylitti kehityksen ja, että kehitys 

pystyttiin saavuttamaan vasta tasa-arvon jälkeen. Näin ollen toimintasuunnitelman 

luonnos heijasti anglo-amerikkalaista modernisaatioideologiaa.164 

 

Myös itse konferenssissa esiintyi haasteita: Kylmän sodan vaikutus näkyi muun muassa 

maiden ottaessa puolia asioiden käsittelyissä. Lisäksi G77-ryhmän maat toivat oman 

päätöslauselmansa mukanaan, mikä vahvisti etelä-pohjoinen asettelua.  YK:n 

yleiskokouksen aiheet apartheid, Palestiina-Israel tilanne ja taloudellinen 

oikeudenmukaisuus nousivat esiin myös naisten vuoden konferenssissa politisoiden 

keskustelun. Erityisesti sionismi jakoi valtioita hankaloittaen Meksikon julistuksen 

yhtenäistä hyväksyntää todetessaan sionismin poiston edistävän kansainvälistä 

yhteistyötä ja rauhaa. Suunnitelma hyväksyttiin, mutta monet toimintasuunnitelman 

hyväksyneet hallitukset pyrkivät Meksikon konferenssin jälkeen tekemään eron 

julistuksessa olleeseen sionismin vastaiseen kieleen. 165 

                                                           
163 Women in United Nations. 9.12.1975: Women in the Organs of the United Nations by Helvi Sipilä. 
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Konferenssi epäonnistui saavuttamaan yhtenäisen näkemyksen naisten keskuuteen. Sen 

sijaan konferenssissa nousi esiin eri ryhmien naisten erilaiset tavoitteet naisten aseman 

suhteen: länsimaat keskittyivät tasa-arvoon, kehittyvien maiden naiset kehitykseen, ja 

sosialistiset maat näkivät rauhan tärkeimpänä. Tämä naisten erilaisten huolten esiin 

nousu horjutti ajatusta ”globaalista siskoudesta” ja universaalisti naissubjektista. 166 

Toisaalta taas se toi esiin tärkeää tietoa naisten tavoitteista. Naisten aseman käsittely oli 

naisten vuoteen mennessä monimutkaistunut naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 

alkuajoista, jolloin naisten asema oli rinnastettu naisten oikeuksiin. Teemavuoden 

aikana naisten asema määriteltiin laajemmin ja eri puolilla maailmaa olevat naiset saivat 

esiin näkemyksensä itselleen tärkeimmästä tavoitteesta. Naisten vuoden saavutukseksi 

on nostettu hajaannus, jonka myötä länsimaiden naiset viimein kuuntelivat kolmannen 

maailman naisia. Olcott (2017) kuitenkin toteaa, että vain maineikkaita kolmannen 

maailman naisia kuunneltiin jättäen monet kolmannen maailman naiset tuntemaan 

itsensä sivuutetuiksi. Kaikesta huolimatta naisten vuodesta tuli alusta järjestäytyneelle 

globaalille feminismille. 

 

Naisten vuotta ja sen konferenssia on myös kritisoitu. On sanottu, ettei se huomioinut 

rotusyrjintää, taloudellista marginaliteettia tai geopoliittista eriarvoisuutta. Jocelyn 

Olcott (2017) on kuitenkin todennut, että huomioiden dekolonisaation tuoman 

muutoksen ja kehitysmallien muutoksen, käsitteli naisten vuosi näitä kysymyksiä 

tiiviisti. Vaikka naisten vuoden on nähty käännöskohtana naisten asemassa, on sen 

kritisoitu epäonnistuneen tavoitteissaan, sillä se ei päättynyt yhtenäisyyteen ja 

länsimaiden naiset eivät kuunnelleet kolmannen maailman naisia.167 

 

Vuotta seuraamaan julistettiin naisten vuosikymmen 1976-1985, jonka aikana tavoitteet 

oli tarkoitus saavuttaa. Tätä kehitystä seuraamaan päätettiin järjestää kaksi 

maailmankonferenssia aiheesta ensin Kööpenhaminassa 1980 ja myöhemmin 1985 

Nairobissa. Naisten vuoden teemat, tasa-arvo, kehitys ja rauha siirtyivät naisten 

vuosikymmenen ja sen aikana järjestettyjen naisten asemaa käsittelevien 

                                                           
166 Jain 2006, 70; Olcott 2017, 6. 
167 Olcott 2017, 4–5. 
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maailmankonferenssien teemoiksi. Tulevien konferenssien tarkoituksena oli arvioida 

valtioiden toimia naisten aseman edistämiseksi.168 

 

Selvä tulos teemavuodesta oli, että vuosi toi esiin, että tiedon puutteen vuoksi oli vaikea 

havaita, kuinka paljon naiset hyötyivät erilaisista kehitysohjelmista. Tärkeäksi 

huomioksi kuitenkin nousi, etteivät naiset hyötyneet ohjelmista yhtä paljon kuin 

miehet.169 Sipilä painottikin naisten vuoden aikana puheissaan tiedon puutetta ja naisia 

koskevan tiedon lisäämisen tärkeyttä. Vuoden myötä naisten asemaa käsittelevää tietoa 

alettiin tuottamaan ja kansainvälisen naisten vuosikymmenen päätyttyä oltiin saatu 

selkeämpi kuva naisten asemasta. Tiedon lisääntymiseksi merkittävä tekijä oli naisten 

vuoden seurauksena perustettu INSTRAW, naisten asemaan keskittynyt tutkimus- ja 

koulutusinstituutti. Myös Sipilä piti instituutin perustamista tärkeänä kansainväliselle 

tutkimukselle. Lisäksi naisten oikeuksia koskevan tiedon lisääntymisen myötä YK:ssä 

hyväksyttiin kaikkinaisen naisiin kohdistuvat syrjinnän kieltävä sopimus vuonna 1979. 

Sopimusta valvomaan muodostettiin komitea, joka raportoi vuosittain yleiskokoukselle. 

Toinen konkreettinen, merkittävä naisten vuoden seuraus oli kansainvälisen 

vapaaehtoisrahaston perustaminen tukemaan maailmansuunnitelman toimeenpanoa 

naisten vuosikymmenen ajaksi 1976–85. Vapaaehtoisrahasto määriteltiin auttamaan 

kaikista kehittymättömimpien alueiden naisia, etenkin maaseudulla ja kaupunkien 

köyhillä alueilla. Sen avulla aloitettiin ohjelmia kaikilla kehitysalueilla. 

Vuosikymmenen päätyttyä rahasto muutettiin pysyväksi naisten kehitysrahastoksi, 

UNIFEM:ksi. 170  

 

 
4.2 Sipilä pääsihteerinä ajamassa ”ihmisten vuotta” 

Konferenssi ”naisten asioista” herätti keskustelun siitä, mitä ovat naisten asiat ja miten 

ne voidaan erottaa laajemmista sosiaalisista, taloudellisista ja poliittisista asioista. 

Järjestäjätahot yrittivät vakuuttaa, että vuodessa ei ollut kyse vain naisten asioita 

käsittelevästä vuodesta. Kuitenkin YK ja järjestöt alkoivat vuoden valmisteluissa 

                                                           
168 Pietilä 2006, 39; Report of the World Conference Of The International Women’s Year E/CONF.66/34, 

1976. 
169 Article to be sent to all UN agencies for use in their publications if they so wish, as agreed at the Ad 

Hoc Inter-Agency meeting in Geneva on 13. February. REVIEW OF INTERNATIONAL WOMEN’S 

YEAR, LOOK AT DECADE FOR WOMEN.  By Helvi Sipilä. Sipilän arkisto, kotelo 26, KA. 
170 Address of Mrs. Helvi Sipilä, at the NGO Briefing on ”Update of the UN Decade for Women” on 

23.3.1978 at the Library Auditorium UN. Sipilän arkisto, kotelo 58, KA; Pietilä 2006, 43; Leisma 2009, 

146. 
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ymmärtää, ettei esimerkiksi rahoitusta ollut tulossa kuin pääasiassa naisilta.171 Sipilä 

pyrki tuomaan esiin vuotta miesten ja naisten vuotena, sillä hänelle oli tärkeää, että 

konferenssi nähtiin koko maailman väestön konferenssina. Hän nosti usein esiin, ettei 

kyseessä ollut naisten konferenssi, vaikka naiset olivat enemmistönä.172 Sipilä kokikin 

naisten vuoden nimen ironisena, sillä teemavuodella pyrittiin murtamaan separistinen 

ajattelu sukupuolten välillä nostamalla esiin naisten alistettu asema ja maailman 

ongelmien yhteys.173 Samalla vuosi oli kuitenkin nimetty ”naisten vuodeksi”, joka 

korosti naisten erilaisuutta ja tuntui Sipilälle naisten eriytymisenä maailman asioista. 

Sipilälle oli tärkeää, ettei naisten vuotta nähty vain naisten asiaa ajavana ja miehiä 

vastustavana teemavuotena. Hän ei halunnut mobilisoida naisia toimimaan miehiä 

vastaan, vaan halusi naisten toimivan miesten kanssa paremman yhteiskunnan hyväksi. 

Vuodessa kyseessä oli ”- - taistelu sosiaalisia eriarvoisuuksia kohtaan, jotka jakavat 

maailmaa kehittyneisiin ja kehittymättömiin.”174 Hän näkikin, ettei naisten vuodessa 

ollut kyse pelkästään naisten oikeuksien edistämisestä vaan niiden kautta koko 

yhteiskunnan eriarvoisuuden vähentämisestä.  

 

Naisten vuosi oli Sipilälle yhteistyön vuosi, jolloin keskityttäisiin puolta maailman 

väestöä käsitteleviin ongelmiin, jotka vaikuttivat koko yhteiskuntaan. Hän näki, että 

naisten toimiessa yhdessä miesten kanssa saataisiin ratkaisu maailman ongelmiin.  

Sipilä totesikin: ”Naisten vuosi ei ole vuosi, jolloin naiset puhuvat naisista vaan jolloin 

miehet ja naiset pyrkivät yhdessä ratkaisemaan kysymyksiä, jotka vaikuttavat monen 

ohjelman onnistumiseen. Vuosi johtaa myös peruskirjan tasavertaisuuden periaatteiden 

toteuttamiseen.”175 Hän ei halunnut, että vuosi nähdään vain naisille tarkoitettuna vaan 

koko ihmiskunnan tilaa edistävänä, sillä ensi kertaa koko väestö oli kokoontunut yhteen 

eikä pelkästään miehet. Sipilä myös uskoi vuoden edistävän peruskirjaan kirjattuja 

periaatteita miesten ja naisten tasa-arvosta. 

 

                                                           
171 Olcott 2017, 6, 73. 
172 Statement by Mrs. Helvi Sipilä, at the Plenary Meeting of the 59th Session of the ECOSOC, on 

24.7.1975. Sipilän arkisto, kotelo 55, KA. 
173 MEKSIKO: YK:n NAISTENVUODEN MAAILMANKONFERENSSI. YK-tiedote No 4/75. Suomen 

YK-liitto r.y. Helvi Spilä: Naisiinko kehitys kompastuu. Sipilän arkisto, kotelo 53, KA. 
174 Address made by Helvi Sipilä, at opening of the World Congress of IWY held in Berlin, GDR, 20-

24.10.1975. Sipilän arkisto, kotelo 55, KA. (Käännös Marika Virta) 
175 Sipilä Emäntälehdelle. New York 7.12.1975. Sipilä, Helvi. Kirjoitus Emäntälehdelle: Kansainvälinen 

Naisten Vuosi 1975. Sipilän arkisto, kotelo 123, KA. 
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Tietyille kysymyksille omistetut vuodet tarjosivat Sipilän mukaan mahdollisuuden 

kiireellistä ratkaisua vaativien ongelmien käsittelylle yhdessä. 176  Sipilälle oli tärkeää, 

että naiskysymyksiä ei käsiteltäisi erillisinä kysymyksinä vaan osana muita globaaleja 

kysymyksiä. Omalla teemavuodella naisten aseman voidaan nähdä saaneen 

tunnustuksen globaalina ongelmana olemisesta. Sipilä toi esiin, että naisten asemaa 

oltiin jo pitkään pyritty edistämään erilaisilla sopimuksilla YK:ssa tuloksetta. 

Kansainvälisen naisten vuoden myötä valtiot sitoutuivat ensimmäistä kertaa naisten 

ongelmiin ja ne ymmärsivät Sipilän mukaan naisten ongelmien yhteyden muihin 

ongelmiin.177 Sipilä pyrki tuomaan kansainvälistä naisten vuotta esiin yhtäläisenä 

maailmankonferenssina muiden globaaleja ongelmia käsittelevien 

maailmankonferenssien kanssa tuoden näin naisten aseman käsittelylle suurempaa 

painoarvoa ja kasvattaen kiinnostusta asiaa kohtaan.  

 

Sipilä myös pyrki puolustamaan kansainvälistä naisten vuotta, jos teemavuotta kohtaan 

esitettiin kritiikkiä. Ennen naisten vuoden konferenssia New York Timesissa 

julkaistussa artikkelissa kritisoitiin vuoden olevan muutamien henkilöiden päättämä 

vuosi, joka poikkeuksena ”antifeministiseen YK:hon” tukee ”Madison Avenuen 

feministien”178 toimintaa, ja jota YK ei edes suostunut rahoittamaan omasta 

budjetistaan.179 Sipilä halusi oikaista väittämiä nostamalla esiin vastineessaan, että 

kansainvälinen naisten vuosi julistettiin yhteisymmärryksellä yleiskokouksessa, joten 

YK ja sen jäsenmaat olivat teemavuoden takana. Lisäksi hän toi esiin kolmannen 

maailman naisten olleen sukupuolisyrjinnän vastustajina ensimmäisenä eikä pelkästään 

”Madison avenuen feministit”180, joilla viitattiin länsimaiden liberaaleihin feministeihin. 

Sipilä halusi näin luoda kuvaa naisten vuodesta koko maailman teemavuotena ja halusi 

välttää yhdistämisen pelkästään länsimaissa kasvaneeseen 

liberaalifeminismiliikkeeseen. 

                                                           
176 Sipilä Emäntälehdelle. New York 7.12.1975. Liite: Sipilä, Helvi. Kirjoitus Emäntälehdelle: 

Kansainvälinen Naisten Vuosi 1975. Sipilän arkisto, kotelo 123, KA. 
177 The why and the how The IWY conference. Meeting in Mexico – world conference of the 

international women’s year, 1975. United Nations 1975 New York. Sipilän arkisto, kotelo 56, KA. 
178 Madison Avenue on tunnettu katu New Yorkissa, johon mainostoimistot olivat aikaisemmin 

kerääntyneet. Näiden toimistojen tuottamien mainosten naiskuvat olivat liberaalin feministiliikkeen 

kritiikin kohteena 1970-luvulla. (Zeisler, 2008) Näin ollen termillä viitataan länsimaisiin 

liberaalifeministeihin. 
179 NY Times 9.5.1975. Sipilän arkisto, kansio 54, KA.  
180 Sipilä Ms. Greerille  EI PVM, vastine artikkelille ”At the UN, Women’s Year of Disgrace” ( NY 

Times 9.5.1975). Sipilän arkisto, kansio 54, KA.  
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Naisten vuoden jälkeen Sipilä julisti usein puheissaan vuoden olleen menestys. 

Menestyksen syiksi Sipilä näki vuoden sanoman ja tavoitteiden mittavuuden sekä 

vastaanottavaisen ajankohdan.  Sipilä huomioi monien todenneen konferenssissa, ettei 

ole mitään yhtä voimakasta kuin idea, joka tule oikeaan aikaan. Hän näki lausahduksen 

pitävän paikkansa etenkin naisten vuoden kohdalla.181 Uusien valtioiden mukaan tulo 

YK:hon mahdollisti useampien äänien kuulemisen, minkä myötä kansainvälinen naisten 

vuoden idea huomioitiin. Lisäksi naisjärjestöt olivat nostaneet naisten aseman julkiseen 

keskusteluun, mikä painosti myös YK:ta huomioimaan sen juuri 1970-luvulla. Sipilä 

uskoi vuoden menestykseen toteamalla sen olevan liike kohti sosiaalista edistystä, 

taloudellista kasvua ja ihmiselämän parantumista. Vuosi oli Sipilän mukaan 

mahdollisuus naisille ottaa kasvavasti vastuuta sekä jakaa kehityksen hyödyt 

tasavertaisesti miesten kanssa. 182   

 

Sipilä itse näki, että hänestä tuli naisten vuoden symboli, sillä vuoden pääsihteerinä hän 

matkusti eri maissa puhumassa naisten vuodesta ennen vuotta, sen aikana ja myös 

vuoden jälkeen. 183 Sipilä voidaan nähdä teemavuoden symbolina, sillä hän omilla 

teoillaan toi esiin naisten kyvykkyyden hoitaa tehtäviä, joita vain miehet olivat siihen 

asti hoitaneet. Hän toimi ensimmäisenä naisena apulaispääsihteerinä ja 

maailmankonferenssin pääsihteerinä ollen näin symboli naisten kyvykkyydelle. Lisäksi 

hän kävi puhumassa ympäri maailmaa esitellen kansainvälistä naisten vuotta ja sen 

saavutuksia. Naisten vuotta varten tehtyjen matkojen määrä arvosteltiin YK:ssa, mutta 

Sipilä näki, ettei naisten asialle muuten saatu näkyvyyttä. 184 Tämä kertoo Sipilän 

omistautumisesta naisten aseman edistämiseksi. Sipilän tuodessa jatkuvasti naisten 

vuotta esiin puheissaan ei ollut ihme, että hänet alettiin nähdä teemavuoden symbolina. 

 

 

  

                                                           
181 Luonnos. Address of Mrs. Helvi Sipilä at ”Norden Hus” Reykjavik, Iceland on 20.8.1975. ” 

International Women’s Year – What has it meant?”. Sipilän arkisto, kotelo 55, KA.  
182 Luonnos seminaarin avauspuheesta, Sipilä 24.1.1975. Sipilän arkisto, kotelo 55, KA. 
183 Emäntä -lehden haastattelu, Irma Kunttu, 1976. Sipilä arkisto, kotelo 123, KA. 
184 Emäntä -lehden haastattelu, Irma Kunttu, 1976. Sipilä arkisto, kotelo 123, KA. 
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4.3 Naisten vuoden teemojen kautta erilaisten tavoitteiden esiinnousu 

Kansainvälisen naisten vuoden teemoiksi määriteltiin tasa-arvo, kehitys ja rauha. Nämä 

teemat toivat syvyyttä vuoden nimeen, joka ei esimerkiksi Sipilän mielestä tuonut 

yksinään tarpeeksi esiin naisten vuoden tarkoitusta. Teemojen nähtiin sitoutuvan 

kiinteästi toisiinsa ja liittyvän yhteen.  Konferenssin aikana teemojen kautta nousi esiin 

myös kiinnostavana seikkana maailman naisten tavoitteiden jakautuminen teemojen 

mukaisesti: länsimaiden naiset ajoivat tasa-arvoa, joka nähtiin oikeuksina ja 

mahdollisuutena osallistua yhteiskuntaan, kehittyvien maiden naisille kehitys oli tärkein 

tavoite, ja sosialististen maiden naisille tärkeimmäksi osoittautui rauha.  

 

Sipilä painotti usein, etteivät kansainvälisen naisten vuoden teemat tai tavoitteet olleet 

uusia. Hän perusteli tätä nostamalla esiin, että YK:n peruskirjasta löytyy 

tasavertaisuuden periaate, naisten yhteiskunnallinen osallistuminen oli tavoitteena 

toisen kehityksen vuosikymmenen strategiassa, ja naisten poliittiset oikeudet olivat 

tuoneet mahdollisuuden naisten osallistumiselle valtioiden välisten rauhanomaisten ja 

ystävällisten suhteiden kehitykselle. Sipilä toi esiin, että nämä teemat olivat olleet 

toimeenpantavissa jo ennen kansainvälistä naisten vuotta.  Sopimuksia ei oltu 

kuitenkaan noudatettu vaan kesti teemavuoteen asti, että maailma huomioi nämä 

eriarvoisuudet. 185 Naisten vuoden myötä teemat saivat kohdennetun huomion ja näin 

pystyttiin edesauttamaan jo olemassa olevien sopimusten voimaanpanoa tai ainakin 

kasvattamaan painetta toteuttaa ne. 

 

Vuoden teemojen kautta saatiin konferenssissa esiin naisten erilaiset tavoitteet eri 

puolilla maailmaa, mitä ei oltu aikaisemmin huomioitu. Esiin nousi, että pohjoisessa, 

jossa feminismi oli nousussa, nähtiin tärkeimpänä tasa-arvoiset suhteet miesten ja 

naisten välillä sekä naisten mahdollisuudet. Sosialististen maiden naiset taas näkivät 

tärkeimpänä tavoitteena valtioiden rauhanomaisten suhteiden edistämisen. Kehittyvien 

maiden naisten mukaan ensin piti tyydyttää perustarpeet kehityksen avulla ennen kuin 

pystyttiin vaatimaan tasa-arvoa miesten kanssa. Tasa-arvo tuli heille kehityksen 

seurauksena ja oli luksusta. Kehittyvien maiden näkemyksissä tuli myös esiin apartheid, 

                                                           
185 Women in United Nations. 9.12.1975: Women in the Organs of the United Nations by Helvi Sipilä. 

Sipilän arkisto, kotelo 53, KA; Tasa-arvo: Kansainvälisen naistenvuoden tiedotuslehti, N:o 2, 1975. 

Sipilän arkisto, kotelo 51, KA. 
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globaalitalous sekä Palestiinan kysymys, joiden voidaan nähdä johtuneen entisistä 

koloniasuhteista.186 Lisäksi kehittyvien maiden edustajat toivat esiin uuden 

kansainvälisen taloudellisen järjestyksen luomisen tärkeyttä maiden välisen 

eriarvoisuuden poistamiseksi. 187 

 

Sipilä totesi vuoden jälkeen, että se oli tärkeä käännekohta naistenasian 

lähestymistavassa näiden uusien huomioiden myötä.188 Huomioiden ansiosta naiset 

tulivat tietoisemmiksi omasta asemastaan ja naisten asemien erilaisuudesta ympäri 

maailmaa. Erityisesti teollisuusmaiden ja kehittyvissä maissa asuvien naisten väliset 

erot nousivat huomioon. Asettelu teollisuusmaiden ja kehittyvien maiden välillä ei 

kuitenkaan ollut uusi YK:ssa, sillä kehittyvien maiden mukaantulo YK:hon muutti koko 

järjestön agendaa. Kylmän sodan vastakkainasettelu heltyi 1970-luvulla kehittyvien 

maiden tullessa mukaan ja maiden yhteistyön tiivistyessä kylmän sodan vaikutus 

heikkeni YK:ssa nostaen pohjoinen-etelä etukonfliktin sen rinnalle. 189 Myös 

kansainvälisen naisten vuoden aikana vaikutus huomattiin, sillä konferenssissa 

esiintyneiden kylmän sodan vaikutuksista huolimatta pääaiheeksi nousi 

teollisuusmaiden ja kehittyvien maiden naisten tavoitteiden väliset erot. 

 

Meksikon konferenssissa pitämässään alkupuheessaan Sipilä totesi, että naisten asema 

vaihtelee maittain ja maiden sisällä, mutta hän ei nähnyt konfliktia teollisuusmaiden ja 

kehitysmaiden naisten tavoitteissa paremmasta elämästä. Sipilän mukaan naisten tuli 

yhdistää voimansa ja tukea toisiaan paremman maailman puolesta.190 Sipilä 

peräänkuulutti näin solidaarisuutta naisten välille vedoten heidän yhteiseen 

tavoitteeseensa. Alkupuheessaan Sipilä nosti esiin samoja asioita kuin myöhemmin 

konferenssissa paljastui pelkästään länsimaiden ajamiksi arvoiksi naisten aseman 

käsittelyssä. Hän tunnisti naisten oikeuksien ja mahdollisuuksien kieltämisen pääsyiksi 

                                                           
186 Jain 2006, 70. 
187 Report of the World Conference Of The International Women’s Year E/CONF.66/34, 1976. 
188 Address of Mrs. Helvi Sipilä, UN ASG for SDHA, at the Opening of the European Seminar on ”The 

Changing Roles of Men and Women in Modern Society: Functions, Rights and Responsibilities”, at 

Groningen, Netherlands, 28.3.1977. Sipilän arkisto, kotelo 49, KA. 
189 Leisma, 2009, 21. 
190 The IWY conference. Meeting in Mexico – world conference of the international women’s year, 1975. 

United Nations 1975 New York. Sipilän arkisto, kotelo 56, KA. 
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sosiaalisille ja taloudellisille ongelmille nostaen näin tasa-arvon kehityksen edelle. 191 

Vaikka Sipilä huomioi puheessaan, että naisten asema vaihtelee maittain ja maan sisällä, 

näki hän kuitenkin erimaiden naisilla olevan yhteinen päämäärä: tasa-arvo. 

Osallistuminen päätöksentekoon taas oli Sipilän mukaan paras keino tasa-arvon 

toteuttamiseksi.  

 

Sipilä huomioi, että teemojen suhteen ei oltu edistytty YK:ssa yhtä vertaisesti. Naisten 

vuoden lopussa Sipilä eritteli vuoden tavoitteita huomioimalla, että tasa-arvon 

tavoitteessa oltiin pidemmällä kuin kehityksen tai rauhan kanssa. Tasa-arvon kohdalla 

naiset olivat edistyneet YK:ssa jo saamalla naisten ja miesten välisen tasa-arvoisuuden 

YK:n peruskirjaa ja ihmisoikeusjulistukseen sekä saamalla naisten poliittisten 

oikeuksien sopimuksen läpi YK:ssa. Hän toi kuitenkin esiin, että myös tasa-arvon 

kohdalla oli paljon työtä etenkin kansallisella tasolla. Eriarvoisuus näkyi muun muassa 

lukutaidottomuudessa, työelämässä, siviilioikeudessa, avioliittolaissa, perintölaissa, 

huoltajuudessa, omistuslaeissa ja laillisessa toimivallassa sekä kaikissa poliittisen 

osallistumisen aspekteissa suunnittelusta päätöksentekoon ja implementointiin. Tämä 

eriarvoisuus oli hänen mukaansa usein perustunut naisten lisääntymisrooliin, jonka 

tarpeet jätetään usein huomiotta. 192  Sipilä siis myönsi, että tasa-arvon tavoittelussa 

oltiin edetty, mutta naisilla oli vielä esteitä ennen tasa-arvon saavuttamista. 

Eriarvoisuuden kentiksi hän nosti oikeuden koulutukseen, työelämään ja naisten 

oikeudellisen aseman, joissa esteinä olivat stereotyyppiset roolit, kuten äiteys. 

 

Rauhan suhteen tehtiin myös merkittäviä huomioita vuoden aikana. Konferenssissa 

nähtiin, ettei kehitys eikä tasa-arvo olisi mahdollista ilman rauhaa. Ennen kansainvälistä 

naisten vuotta naiset nähtiin rauhan keskusteluissa sodan uhreina. Konferenssin 

julistuksessa kuitenkin nostettiin esiin naisten tärkeää roolia rauhassa kaikilla elämän 

osa-alueilla ja nähtiin naisten osallistumisen päätöksentekoon edistävän rauhaa kaikilla 

tasoilla.193 

                                                           
191 MEKSIKO: YK:n NAISTENVUODEN MAAILMANKONFERENSSI. YK-tiedote No 4/75. Suomen 

YK-liitto r.y. Helvi Spilä: Naisiinko kehitys kompastuu. Sipilän arkisto, kotelo 53, KA; Joachim 2007, 

76–77. 
192 The why and the how The IWY conference. Meeting in Mexico – world conference of the 

international women’s year, 1975. United Nations 1975 New York. Sipilän arkisto, kotelo 56, KA. 
193 Jain 2006, 72. 
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Naisten rooli kehityksessä oli jäänyt vähäiselle huomiolle, vaikka se oli osa toisen 

kehityksen vuosikymmenen ohjelmaa. Naisten vuoteen mennessä naisten rooli 

kehityksessä oltiin alettu yhä useammin nostaa esiin YK:ssa ja sen ulkopuolella, sillä 

naiset kehityksessä -ajattelu oli kasvattanut ymmärrystä naisten roolista kehityksessä.194 

Sipilän mukaan päättäjät olivat kuitenkin unohtaneet naiset, vaikka he olivat 

kehityksessä avaintoimijoita. Jos heidän olojaan ei parannettaisi jäisi koko kehitys 

jälkeen. Sipilä näki naisten huomioimattomuuden olevan yhteydessä globaaleihin 

ongelmiin, joita ei oltu ratkaistu: väestönkasvuun, nälänhätään ja kehittymättömyyteen. 

Ilman naisten aseman parantamista ei saataisi ratkaisua näihin ongelmiin. Erityisesti hän 

näki naisten koulutuksen olevan ratkaiseva tekijä lapsikuolleisuuteen, 

ravinnonpuutteeseen ja tehottomaan maatalouteen.195 Näin Sipilä toi esiin, että 

kehitykseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi tulisi naisten kouluttautua ja saada 

tasa-arvoinen asema yhteiskunnassa. 

 

Vasta naisten vuoden jälkeen Sipilä huomioi naisten erilaiset näkemykset kehitykseen: 

toisaalta hän tunnusti perustarpeiden merkityksen, ja toisaalta hän toi esiin oikeudellisen 

tasa-arvon merkitystä kehitykselle. Sipilä totesi vuoden keskittyneen teemoista eniten 

kehitykseen, jonka kehittyvien maiden naiset olivat nostaneet huomioon. Hän ei 

kuitenkaan pitänyt itsestään selvänä, että kehitys toisi tasa-arvon. Hän nosti esimerkiksi 

Amerikan, ”jossa nainen on vuosikymmeniä hyväksynyt alistetun asemansa.”196  

Konferenssin jälkeen Sipilä pohti myös YK:n kolmoskomiteassa pitämässään 

puheessaan, että tasavertaiset oikeudet toteutuvat pääosassa maita, joissa perustarpeet 

on jo tyydytetty, mutta asenteet, perinteet ja tavat estävät tasavertaisuuden. 197 Näin hän 

huomioi kehittyvien maiden naisten mukaisen ajatuksen siitä, että useassa maassa 

perustarpeiden tyydyttäminen oli tapahtunut ennen kuin pystyttiin saamaan tasa-arvo. 

Kuitenkin hän toi myös esiin sen, ettei tasa-arvo välttämättä toteudu käytännössä, 

                                                           
194 Jain 2005, 67. 
195 The why and the how The IWY conference. Meeting in Mexico – world conference of the 

international women’s year, 1975. United Nations 1975 New York. Sipilän arkisto, kotelo 56, KA. 
196 Emäntä -lehden haastattelu, Irma Kunttu, 1976. Sipilä arkisto, kotelo 123, KA. 
197 Centre for Economic and Social Information. OPI/CESI NOTE/IEY/31 5.12.1975. SG of IWY and 

Mexico City conference assesses achievements of year. Speech by Ms. Helvi Sipilä to Third Committee 

of 30th Session of U.N. General Assembly, 26.11.1975. Sipilän arkisto, kotelo 26, KA.   
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vaikka perustarpeet olisi tyydytetty ja tasa-arvo oltaisiin taattu laissa. Näin Sipilä piti 

yllä näkemystä tasa-arvon merkityksestä kehitykselle.  

 

Sipilän mukaan muutoksen saaminen käytäntöön vaati tasavertaisia mahdollisuuksia 

koulutukseen ja työpaikkoihin. Se saattoi vaatia lakien muutosta, sosiaalisia palveluja ja 

vastuiden parempaa jakoa perheessä ja yhteisössä. Se vaatisi myös naisten kasvavaa 

osallistumista päätöksentekoon alkaen ohjelmien suunnittelusta. 198 Sipilän mukaan 

Suomi oli hyvä esimerkki siitä, miten poliittiset oikeudet kehittävät yhteiskuntaa: 

”Kansalaisten yleinen osallistuminen sen (yhteiskunnan) rakentamiseen, enemmän kuin 

suuret luonnonrikkaudet, ovat johtaneet sekä taloudellisen että sosiaalisen kehityksen 

alalla maailman johtavien maiden joukkoon.”199 Hän nosti esiin, että Suomesta oli tullut 

johtava maa maailmassa ihmisten kautta, joilla oli kaikilla yhtäläiset poliittiset oikeudet. 

Tätä kautta näkyi myös hänen taustansa suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa naiset 

olivat saaneet poliittiset oikeudet varhain suhteessa muihin maihin. Näin ollen 

kansainvälisen naisten vuoden esiin tuomista naisten erilaisuuksista huolimatta Sipilä 

näki kehitykseen pääsyn edellytyksenä naisten aseman edistämisen ja tasa-arvon.  

 

 

4.4 Ensi askel naisten laajemmalle osallistumiselle 

Kansainvälisen naisten vuoden konferenssi oli ensimmäinen maailmankonferenssi, 

jossa naisten edustus oli suurempi kuin miesten. Osallistujista 73% oli naisia ja 133:sta 

valtuuskunnasta 113:n johdossa oli nainen. 200 Konferenssissa Sipilä huomioi 

puheissaan, että ensimmäistä kertaa naiset olivat mukana jokaisessa delegaatiossa ja 

toivoi tämän jatkuvan muissa kokouksissa. 201 Naisten suurta osallistumista 

konferenssiin voidaan selittää konferenssin aiheella. Perinteisesti naisten asema oli 

nähty naisten hoidettavana, sillä yhteyttä naiskysymyksen ja laajemmin 

yhteiskunnallisten ongelmien kanssa ei oltu huomattu. Näin ollen naiskysymykset oltiin 

                                                           
198 Centre for Economic and Social Information. OPI/CESI NOTE/IEY/31 5.12.1975. SG of IWY and 

Mexico City conference assesses achievements of year. Speech by Ms. Helvi Sipilä to Third Committee 

of 30th Session of U.N. General Assembly, 26.11.1975. Sipilän arkisto, kotelo 26, KA.   
199 Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin Helvi Sipilä tervehdys Naisjärjestöjen Keskusliiton 

järjestämässä yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden 70-vuotisjuhlassa, Helsinki 1.10.1976. Sipilän arkisto, 
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200 Pietilä 2006, 39. 
201 The IWY conference. Meeting in Mexico – world conference of the international women’s year, 1975. 
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jätetty naisten hoidettavaksi. Vaikka teeemavuoden konferenssi kärsi tästä samasta, 

merkittävää kuitenkin oli, että ensimmäistä kertaa naiset osallistuivat näin suurissa 

määrin hallitusten väliseen maailmankonferenssiin ja sai stimuloitua naiset aikaisempaa 

aktiivisemmiksi YK:n toiminnassa. 

 

Sipilän näki naisten osallistumisen konferenssiin tärkeänä, sillä naisten osallistumisella 

voitaisiin saada tehdyt sopimukset käytäntöön. 202 YK:n toiminta naisten aseman 

edistämiseksi kansainvälisen lainsäädännön alalla oli merkittävä ja monia sopimuksia, 

julistuksia ja päätöksiä oli hyväksytty ilman vastustusta. Kuitenkin toteutus oli jäänyt, 

mikä johtui Sipilän mukaan siitä, että naiset eivät olleet päättämässä ja 

suunnittelemassa. Meksiko Cityn maailmankonferenssissa naiset olivat ensimmäistä 

kertaa kansainvälisellä päätösareenalla. Kansainvälinen naisten vuosi oli naisille aika 

aloittaa toiminta asemansa edistämiseksi sekä konferenssi paikka, jossa maailman 

huomioon nostettiin naisten erilaiset tarpeet. Naisten asema ei ollut edistynyt tai noussut 

esiin YK:ssa ellei asiaa ollut ajamassa aktiivinen nainen. Sipilä näkikin nyt, että naisten 

asemaa saataisiin siirrettyä sopimuksista käytäntöön naisten aktiivisen osallistumisen 

myötä.  

 

Sipilä näki naisten vuoden haasteena kaikille ihmisille ja erityisesti naisille, joiden tulisi 

hänen mukaansa aktivoitua kaikissa yhteiskunnan kentissä auttamaan itseään ja muita 

naisia. Naiset olivat olleet aktiivisia kansalaisjärjestöissä ja Sipilä toivoi samanlaista 

aktiivisuutta myös muilla eritasoisilla foorumeilla, joissa tehtiin tärkeitä päätöksiä. 203 

Hän näki, että naiset olivat aktiivisia, mutta eivät niillä areenoilla, joilla oli merkitystä 

päätöksenteolle.  Sipilä totesi kansainvälisen naisten vuoden olevan naisille 

mahdollisuus toimia, jos he vain sen ymmärtäisivät. Hän kehotti naisia opiskelemaan 

teemavuoden dokumentit ja päätöslauselmat sekä etsimään lisää tietoa näiden lisäksi.204  

Naisten vuoden dokumenttien myötä naiset olisivat valmiimpia toimimaan asemansa 

hyväksi, sillä dokumentit antoivat heille ohjenuoran toimintaan sekä tietoa heidän 

oikeuksistaan. Tiedon saamisen jälkeen he osaisivat toimia aktiivisesti asemansa 

                                                           
202 Sipilä Emäntälehdelle. New York 7.12.1975. Sipilä, Helvi. Kirjoitus Emäntälehdelle: Kansainvälinen 

Naisten Vuosi 1975. Sipilän arkisto, kotelo 123, KA. 
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solutions to World Problems? Sipilän arkisto, kotelo 55, KA. 
204 The declaration, the plan, the resolution. The IWY conference. Meeting in Mexico – world conference 

of the international women’s year, 1975. United Nations 1975 New York. Sipilän arkisto, kotelo 56, KA. 
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puolesta, minkä myötä he tulisivat näkyvämmiksi yhteiskunnassa ja sen päätöksissä. 

Maailman toimintasuunnitelma oli Sipilän mukaan apuväline ja ohjenuora naisille 

toiminnan aikaansaamiseksi. Naisten täytyi hänen mukaansa tulla yhteen ja toimia 

paineena kansallisille päättäjille sekä siirtyä itse päättämään, sillä ellei naisista tule 

päättäjiä itse, eivät he myöskään voisi Sipilän mukaan saada edistystä asemalleen.205 

Tulemalla yhteen kansainvälisen naisten vuoden konferenssiin, olivat naiset ottaneet 

ensimmäisen askeleen laajemmalle osallistumiselle ja heidän asemansa huomioimiselle. 

 

Vuoden aikana Sipilä pyrki aktivoimaan naisia vetoamalla naisiin itseensä, jotta nämä 

tekisivät voitavansa vuoden asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi. Sipilä esittikin 

kysymyksen: ”Jos emme ole saaneet tasa-arvoa emmekä osallistu täysin yhteiskunnan 

kehitykseen tai valtioiden välisiin suhteisiin kansainvälisen rauhan puolesta, voimme 

kysyä: kenen vika se on.” 206 Lausahduksella hän toi esiin sen, että jos ei osallistu ei 

myöskään pysty vaikuttamaan. Näin ollen, jos ei osallistunut, oli naisten oma syy, jos 

tavoitteita ei ole saavutettu. Esimerkkinä hän nosti esiin dekolonisaation toteamalla, 

ettei siirtomaavaltajärjestelmää olisi alettu purkaa ilman alistettujen tekemää 

rasisminvastaista taistelua. 207 Vertaus siirtomaavaltakamppailuihin kertoi, että 

alisteisessa asemassa olevien tulee taistella omien oikeuksiensa puolesta, sillä kukaan 

muu ei sitä tekisi. Näin hän pyrki herättämään naiset toimimaan omien oikeuksiensa ja 

asemansa puolesta. 
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5.  Sipilän pyrkimys naisten valtavirtaistamiseen YK:ssa 
 

5.1 Strategia naisten aseman huomioimiseksi 

Naisliikkeiden toiminta YK:ssa on tärkeää naisten aseman esiin tuomiseksi ja 

ongelmien tunnistamiseksi, sillä usean naisjärjestön konsultatiivinen status YK:ssa on 

pitänyt yllä painetta hallituksille ja YK:lle. Status antaa niille suhteellisen pienen roolin 

YK:n toiminnassa, mutta järjestöjen toiminnan ytimenä on ollut lisätä kansainvälistä 

yhteistyötä YK:n sisällä ja nostaa naisten aseman käsittelyä. Naisjärjestöjen läsnäolo on 

rohkaissut kansallisia hallituksia huomioimaan naiskysymyksiä.208 Deborah Stienstran 

(1994) mukaan naisjärjestöillä on strategiana joko valtavirtaistaminen (mainstreaming) 

tai irtaantuminen (disengagement) kun ne ajavat naisten asemaa. YK:ssa toimivat 

naisjärjestöt ovat pääasiassa valtavirtaistavia, sillä ne pyrkivät tuomaan esiin naisten 

asioita ja pitävät naiset julkisessa huomiossa ”miesvaltaisessa tilassa”, eli pyrkivät 

valtavirtaistamaan naisten aseman käsittelyä. Valtavirstaistavan strategian mukaan on 

tärkeä toimia yhteiskunnan eri instituutioissa yhdessä miesten kanssa ja pyrkiä 

vaikuttamaan sisältäpäin.209 Irtautuvaa strategiaa kannattavat taas pyrkivät luomaan 

naisille vaihtoehtoisen tilan, jossa naiset pääsevät jakamaan tietoa ja tekemään 

strategioita. Irtautumista kannattavilla ryhmillä on usein vähemmän vaikutusvaltaa 

poliittisessa päätöksenteossa. Heidän toimintaansa on kritisoitu eristäytymisenä ja 

naisten marginalisoinnin vahvistamisena.210  

 

Sipilä edusti naisten aseman valtavirtaistamisstrategiaa pyrkiessään saamaan naiset 

mukaan itse päätöksiin kuin myös päätöksentekoon. Hän kehotti naisjärjestöjä 

yhdistämään naisten asema jo kiinnostuksen kohteena olevan toisen ongelman 

yhteyteen, jotta naisten asema huomioitaisiin. Myös hän itse käytti tätä strategiaa 

tuomalla esiin esimerkiksi naisten aseman ja väestönkasvun yhteyden. Lisäksi Sipilä 

pyrki kannustamaan naisjärjestöjä osallistumaan itse entistä aktiivisemmin. Sipilän 

ajattelun taustalla voidaan nähdä olevan suomalaisuus, sillä Pohjoismaissa naiset ovat 

enemmän kuin missään muualla integroituneet miehiseen yhteiskuntaan. Lisäksi 

Pohjoismaissa naisten ja miesten asema kansalaisina on lähes samanlainen,211 ainakin 
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suhteutettuna moneen muuhun maailman maahan. Näin ollen valtavirtaistamisstrategian 

malli voidaan nähdä tulleen Sipilälle Suomesta ja pohjoismaisesta ajattelusta. 

 

Sipilä näki, että ihmiset elivät vastoin YK:ssa sovittua yleismaailmallista 

ihmisoikeusjulistusta, minkä myötä myös suuri osa maailman ihmisistä eli 

ihmisoikeusjulistuksen standardien alapuolella.212 Suurimalla osalla ihmisistä Sipilän 

voidaan nähdä tarkoittaneen naisia, sillä ihmisoikeuksien suhteen Sipilä näki 

ongelmallisena naisten oikeuksien erillisyyden. Hän näki, että naisten oikeuksien ja 

ihmisoikeuksien välillä oli keinotekoinen jako, josta kertoi hänen mukaansa 

kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien sopimuksen 18 hengen mieskomitea. 213 

Jako oikeuksien välillä aiheutti sen, että ihmisoikeuksien parissa työskentelivät vain 

miehet jätettäessä naiset keskittymään omiin oikeuksiinsa. Jako oli ongelma, sillä Sipilä 

näki, että naisten oikeuksien jäädessä sivuun olivat naiset usein kaksoissyrjinnän 

kohteena ollessaan alistetun ryhmän jäsen että sukupuoleltaan nainen. Naisten aseman 

ja oikeuksien edistämiseksi Sipilä näki tärkeänä naisten oikeuksien siirtämisen pois 

eristyksistä ja sukupuoleen pohjautuneen jaon poistamisen. Sipilän mukaan naisten 

vuosikymmenen tärkein tehtävä oli lopettaa tämä eristyneisyys.214 Toisaalta esimerkiksi 

naisten asemaa käsitellyttä toimikuntaa perustettaessa jako oltiin tiedostettu ja sitä oltiin 

kritisoitu. Silloin kuitenkin nähtiin, että naisten aseman käsittely vaati oman 

toimikuntansa. Ajan kuluessa voidaan kuitenkin nähdä, että erillinen toimikunta jätti 

naisten aseman käsittelyn erilleen muista globaaleista kysymyksistä, vaikka antoikin 

mahdollisuuden keskittyä pelkästään naisia koskeviin kysymyksiin. Sipilä halusi tähän 

muutoksen niin, että naisten oikeudet tunnistettaisiin osana ihmisoikeuksia ja naisten 

aseman merkitys ymmärrettäisiin globaalien kysymysten yhteydessä. 

 

Tärkeä askel naisten aseman edistämiseksi oli kaikkinaisen naisiin kohdistuvan 

syrjinnän poistamista koskevan julistuksen hyväksyminen sopimukseksi 1979. 

Sopimukselle erityistä oli, että ensimmäistä kertaa pyrittiin vaikuttamaan naisten 
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oikeuksien toteutumiseen kaikilla elämänalueilla.215 Sipilä näki, ettei syrjintää voida 

poistaa pelkästään oikeudellisin toimin, mutta arvosti kuitenkin sopimusta. Hän totesi, 

että syrjinnän salliva laki on suurin ihmisoikeusrikkomus. 216 Sipilälle tärkeää oli 

huomioida, että laki toteutuisi myös käytännössä, mutta usein näin ei kuitenkaan 

tapahtunut. Sipilän mukaan oli selvää, etteivät naiset olleet mukana suunnittelussa, 

päätöksenteossa tai toimeenpanossa ja heidän roolejansa hyötyjinä tai osallistujina 

yhteiskunnallisissa päätöksissä ei oltu huomioitu, mikä oli syynä heidän heikompaan 

asemaansa.217   

 

Naisten oikeuksien näkökulmasta oli totuttu ajamaan naisten asemaa YK:ssa jo pitkään. 

1970-luvun kuluessa naisten aseman edistäminen alettiin kuitenkin nähdä laajempana 

tehtävänä kuin pelkästään naisten oikeuksien ajamisena. Sipilä oli nostamassa esiin 

naisten aseman laajempaa edistämistä ja näki tärkeänä myös naisten oman 

osallistumisen muutoksen aikaansaamiseksi. Sipilä alkoi tuoda esiin puheissaan, että 

oikeuksien myötä oli myös velvollisuus osallistua, etenkin jos siihen annetaan 

mahdollisuus. Velvollisuuden voidaan nähdä koskeneen sekä naisia itseään että 

hallitusten velvollisuutta mahdollistaa osallistuminen. Haasteena kuitenkin voidaan 

nähdä, että miehet oltiin perinteisen stereotyyppisen ajatusmallin mukaisesti totuttu 

näkemään kyvykkäämpinä kuin naiset toimimaan julkisessa tilassa.  Sipilä pyrki 

edistämään naisten asemaa painottamalla naisten kyvykkyyttä toimia erilaisissa 

tehtävissä yhteiskunnassa ja huomioimalla, että jos naiset jätetään ulkopuolelle ei 

hyödynnetä heidän kykyjään. Naisten merkityksen esiintuomiseksi Sipilä toi esiin 

naisten kyvykkyyttä hoitaa tehtävät yhtä hyvin kuin miehet. Sipilä esitteli esimerkiksi 

ensimmäisen naiskosmonautti Valentina Nikolaueva-Tereshkovan näyttäneen naisten 

kyvykkyyden olevan tasavertaista miesten kanssa perinteisesti miehisellä kentällä, jolla 

hyvin harva ihminen oli saanut osallistua.218 Näin hän toi esiin, että nainen pystyi 

toimimaan miehisellä kentällä vastoin perinteistä ajattelua. Myös hän itse oli esimerkki 

tällaisesta kyvykkyydestä toimiessaan ainoana naisena apulaispääsihteerin virassa. 
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Naisten osallistumisen tärkeyttä Sipilä toi esiin konferenssien tuloksien kautta, joissa ei 

huomioitu naisia, jos aktiivisia naisia ei ollut paikalla. Vaikka maaseudun naisten rooli 

oltiin alettu tunnistaa naiset kehityksessä ajattelun myötä, eivät maaseudun naiset silti 

olleet saanut merkittävää osuutta kehitysohjelmissa. Sipilä osallistui maailman 

maatalousreformin ja maaseudun kehitystä käsittelevään konferenssiin 1979, jonka 

päätöskirjasta hän nosti esiin erityiskappaleen naisen integroimisesta maaseudun 

kehitykseen tärkeänä askeleena, koska muissa kappaleissa naisia ei huomioitu. Naiset 

jäivät ulos muun muassa tasavertaisesta pääsystä maalle, vedelle ja muille 

luonnonresursseille. Lisäksi huomiotta jäi myös, ettei naisten integrointia tulisi tehdä 

heitä varten vaan heidän kanssaan. Sipilä nosti myös esiin, että konferenssissa ei ollut 

yhtäkään naisedustajaa, vaikka naiset olivat suuri osa maaseudun työvoimasta. 219 Näin 

ollen naisten huomiointi ohjelmassa jäi vähäiseksi, koska naiset eivät olleet nostamassa 

naisten roolia esiin. Lisäksi Sipilä esitti naisten huomioimattomuuteen syyksi, etteivät 

naiset saa palkkaa työstään, minkä takia heitä ei lasketa viralliseen työvoimaan. Näin 

ollen heidän merkitystään ei oltu ymmärretty ja heidät ohitettiin kehityssuunnitelmissa. 

220 Voidaan myös nähdä, että Sipilän huomio siitä, ettei konferenssissa ollut yhtään 

naisedustajaa tuo esiin, etteivät naiset päässeet konferenssien asiakirjoihin, jos paikalla 

ei ollut naisia nostamassa naisten kysymyksiä esille. Lisäksi naisten aseman huomioinen 

vaati, että heidän roolinsa tunnistettaisiin yhteiskunnassa muiden kysymysten 

yhteydessä. Tärkeää olikin saada naisten aseman huomiointi valtavirtaistettua niin, että 

naisten erilaiset roolit huomioitaisiin merkittävinä kaikilla kentillä. 

 

 

5.2 Puhumisen sijaan osallistuminen  

Sipilä pyrki rohkaisemaan ja motivoimaan naisia osallistumaan ja toimimaan oman 

asemansa edistämiseksi. Virkansa alusta alkaen hän nosti naisten oman osallistumisen 

esiin ja pyrki aktivoimaan naisia ja naisliikkeitä osallistumaan myös naisliikkeiden 

ulkopuolella kansallisissa ja kansainvälisissä päätöksentekoelimissä. Sipilän vaatimus 

naisten osallistumisesta heidän asemansa parantamiseksi oli perusteltua, sillä 1970-

luvuilla järjestetyissä konferensseissa naisten asemaa ei huomioitu, jos naisia ei ollut 
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mukana valtuuskunnissa. Tämä pysyi, vaikka valtuuskunnille olisi tarjottu tietoa naisten 

aseman huomioimisen hyödyistä. Esimerkiksi 1977 järjestettyyn vesikonferenssiin oli 

laadittu etukäteen kattavat asiakirjat naisten keskeisestä roolista monen maan 

vedenhuollossa, mutta konferenssin asiakirjoihin naisten roolia ei huomioitu. Tämän 

syyksi Hilkka Pietilä on arvioinut, etteivät naiset olleet itse ajamassa asiaa 

konferenssissa. 221 

 

Sipilä totesi pystyvänsä naisyleisön edessä puhumaan naisten asemasta 

perusteellisemmin. Esimerkiksi Guyanan kansainvälisen naisten allianssin seminaarissa 

hän näki päässeensä puhumaan syvällisemmin, sillä yleisö oli kiinnostunut 

tasavertaisuudesta ja syrjinnästä. Hän koki, että hänen puheensa otettiin vastaan 

haasteena.222 Yleisön ollessa jo valmiiksi kiinnostunut naisten asemasta oli hänen 

helpompi puhua osallistumisesta ja motivoida yleisöä toimimaan naisten aseman 

edistämiseksi.  Sipilä kuitenkin harmitteli naisten asemaan vakavasti suhtautuvien 

järjestöjen pientä määrää, mutta uskoi näillä olevan valtavat mahdollisuudet, jos 

järjestöt haluaisivat niitä käyttää. 223 Sipilän näkemyksen mukaan naisten aseman 

edistämiseksi järjestöt pystyisivät halutessaan toimia.  

 

Ongelmaksi Sipilä huomioi, että naisjärjestöt kerääntyvät yhteen puhumaan ongelmista, 

joiden ratkaisuun tarvittaisiin päätös elimistä, joissa miehillä oli valta. 224 Näin Sipilä toi 

esiin sen, ettei pelkkä naisten yhteen kerääntyminen tuonut muutosta vaan ongelmien 

tunnistamisen jälkeen tulisikin toimia asioiden muuttamiseksi. Järjestöt jäivät sivuun 

päätöksenteosta, jossa käsiteltiin heille tärkeitä asioita kuten sukupuolierottelua. 

Toisaalta järjestöt eivät itse osallistuneet tärkeisiin kokouksiin, vaikka niillä olisi ollut 

siihen mahdollisuus. Sipilän mukaan naisjärjestöt eivät huomioineet sitä, miten paljon 

tärkeitä asioita kansainvälisissä ja alueellisissa hallitusten välisissä konferensseissa 

käsiteltiin eivätkä näin ollen lähettäneet edustajia tilaisuuksiin.225  Järjestöjen tulisi 

tunnistaa laajemmin naisten asemaan vaikuttavat tekijät ja osallistua näitä käsitteleviin 
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222 Sipilä Saara Rantaselle 18.11.1972 New York. Sipilän arkisto, kotelo 123, KA. 
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women, Georgetown, Guyana, 10.11.1972. ” The implications of women’s participation in society”. Sec-
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tilaisuuksiin, vaikka eivät olisikaan päätöksentekoelimissä itse päättämässä. 

Paikallaolon merkityksestä ja miesten vallasta päätöksentekoelimissä Sipilä antoi 

esimerkkinä oman uransa, sillä hänen virkansa apulaispääsihteerinä oli miesten 

tekemien päätösten seurausta. Nämä miehet olivat kuitenkin nähneet Sipilän toiminnan 

ja tunsivat hänet, minkä myötä hän sai tehtävänsä. 226 Tällä esimerkillään Sipilä välitti 

viestin, että vaikkei naiset heti saisikaan korkeita virkoja tulisi heidän olla esillä siellä 

missä päätökset tehdään, jotta heidät huomioitaisiin valintoja tehdessä. Ilman miehen 

tekemää päätöstä ei Sipiläkään olisi ollut virassaan, mutta koska hän oli toiminut 

aktiivisesti YK:ssa, tunnistettiin hänen potentiaalinsa, minkä myötä hänelle tarjottiin 

virkaa. 

 

YK:n ja hallitusten tilaisuuksissa Sipilän koki puheidensa jääneen pinnallisiksi, sillä 

naiset puuttuivat tilaisuuksista lähes kokonaan niin ohjelmista kuin fyysisesti eikä näin 

ollen yleisössä ollut aikaisempaa kiinnostusta naisten asiaa kohtaan. Naisten asemaa 

kohtaan puuttunut kiinnostus ja naisten fyysinen puuttuminen ihmetytti Sipilää, sillä 

tapahtumien osallistujien oli kasvavissa määrin pitänyt lisätä raportteihinsa naisten 

asemaa käsitteleviä osioita, kuten esimerkiksi toisen kehityksen vuosikymmenen 

strategiassa oltiin kehotettu. Muun muassa Aasian toisessa väestökonferenssissa 1972 

Sipilä oli pettynyt naisten pieneen osallistujamäärään: hallitusten 141 edustajasta neljä 

oli naisia ja vain yksi naisjärjestö oli paikalla. Naisten heikon osallistumisen tähän 

konferenssiin Sipilä totesi johtuvan siitä, ettei väestökysymyksiä oltu siihen mennessä 

tunnistettu naisten asiana, sekä etteivät naisjärjestöt olleet tietoisia 

tarkkailumahdollisuudesta konferenssissa. 227 Näin ollen naisten osallisuuden 

kasvattamiseksi tulisi tunnistaa ja tuoda esiin entistä enemmän naisten rooleja ja 

merkitystä eri globaalien kysymysten yhteydessä. Hallitusten tunnistaessa naisten roolin 

merkityksen annettaisiin naisille luultavasti enemmän mahdollisuuksia osallistua. 

 

Sipilä näki, että naiset puuttuivat päätöksenteosta niin paikallisella, kansallisella kuin 

kansainvälisellä tasolla. Naisilla oli hänen mukaansa minimaalinen osallistuminen koko 
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ihmiskunnan tulevaisuutta koskevissa asioissa. Hän esitti naisjärjestöyleisölleen 

kysymyksen: ” - - eikö osallistumisesta puhumisen sijaan pitäisi osallistua oikeasti?”228 

Jotta naiset saataisiin integroitua ohjelmiin, tuli paikalla olla aktiivinen nainen tai naisia 

asian edistämiseksi. Tämän takia Sipilän näkemyksen mukaan oli tärkeää rohkaista 

naisaktiiveja osallistumaan päätöksentekoon, jotta paikalla olisi edes yksi aktiivi, joka 

nostaisi naiskysymyksen esiin. Tämän vuoksi naisliikkeiden osallistuminen oli 

merkittävää naisten aseman huomioimiseksi. Hyvä esimerkki aktiivisten naisliikkeiden 

osallistumisesta oli 1972 naisten asemaa käsittelevän toimikunnan kokous, jossa 

naisliikkeet laittoivat liikkeelle aloitteen kansainvälisestä naisten vuodesta. 

Osallistumisen lisäksi tärkeää oli myös tunnistaa naisten rooleja muissa kuin 

perinteisesti naisille nähtyjen kysymysten yhteydessä, sillä niin saataisiin myös 

perusteltua hallituksille naisten mukana olon tärkeys ja tunnistettaisiin laajemmin 

naisten roolit. 

 

Sipilä yritti herättää naiset pohtimaan miksi he eivät olleet mukana päätöksenteossa. 

Hän kohdisti naisyleisölle kysymyksiä siitä miksi naisilla ei ollut itseluottamusta tai 

kunnianhimoa olla osallisena asioissa, jotka koskevat heitä yhtä paljon kuin miehiä, 

vaan ennemmin jäivät ulkopuolelle.  Hän totesi kysymysten olevan tarpeellisia 

naisjärjestöjen seminaareissa, jotta naisten kiinnostusta stimuloitaisiin ja heidät 

saataisiin motivoituneiksi osallistumaan. 229  Naisseminaarien voidaan nähdä olleen 

otollinen paikka, sillä näissä naiset olivat jo kiinnostuneita naisten asemasta ja olivat 

helpommin motivoitavissa toimimaan muutoksen toteutumiseksi. Sipilä näki naisten 

seminaarit tärkeinä, mutta ne eivät kuitenkaan saaneet olla syy jäädä pois 

päätöksenteosta, joka loppupeleissä olisi merkittävämpi naisten aseman edistämiselle. 

Hän huomautti, etteivät nämä kokoontumiset saa olla tekosyy silloin, kun naisia 

tarvittaisiin muualla osallistumassa päätöksentekoon, joka koskettaa kaikkia 

yhteiskunnassa.230 Sipilä kehotti naisia siirtymään kansalliseen ja kansainväliseen 

päätöksentekoon, sillä vain siellä naiset saisivat tehtyä haluamansa muutoksen. 
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Sipilä huomioi, että muutamia naisia oli kuitenkin päässyt korkeisiin asemiin 

hallituksissa ja nosti heidät esiin esimerkkeinä. Sipilän mukaan nämä naiset loivat 

kuvaa uudesta naisesta, joka ottaa oikeuksiaan ja oikeutettua asemaansa yhteiskunnassa 

taisteluiden jälkeen. Etenkin kolmannen maailman naiset Sipilä nosti esiin rohkaisevina 

esimerkkeinä, joille muut naiset voivat olla kiitollisia. 231 Esimerkkien kautta saatiin 

luotua roolimalleja, jotka kannustaisivat muitakin naisia ottamaan vastuutehtäviä.  

 

Sipilä puhui osallistumisen tärkeydestä tuomalla esiin myös oman osallistumisensa 

merkittävänä, sillä YK:n päämajanedustajana hän pääsi edistämään naisten asemaa ja 

sukupuolten välistä tasa-arvoa.232 Hän myös huomioi merkityksensä naisten ja nuorten 

integroimisessa kehitykseen tekemiensä hallitusvierailujen kautta. Harva hallitus oli 

tutkinut naisten näkökulmasta kansallista taloutta tai kehitystä. Sipilä kuitenkin 

huomioi, että hallitusten kiinnostus näitä asioita kohtaan kasvoi raporttien, 

keskusteluiden ja vierailujen jälkeen sekä hänen nimityksensä jälkeen, jolloin vierailu 

oli korkea tasoinen.233 Sipilä näki oman vaikutusvaltansa kasvaneen osallistumisensa 

myötä ja sen jälkeen, kun hän oli saanut apulaispääsihteerin viran. Näin hän toi 

esimerkkinä myös muille naisille osallistumisen tuomat mahdollisuudet edistää naisten 

asemaa. Vaikka naiset vielä puutuivat useista YK:n konferensseista ja asiakirjoista, 

Sipilä jatkoi naisten aseman esillä pitoa ja piti itse työtään merkityksellisenä, sillä ilman 

häntä naisia koskevat asiat olisivat saattaneet jäädä käsittelemättä. Hän muun muassa 

totesi Me Naiset- lehden haastattelussa keskustelleensa Argentiinan entisen hallitsijan 

kanssa naisten olosuhteista ja ongelmista todeten lehdelle: ”Enpä usko, että pääsihteeri 

Waldheim ja joku muu mies olisi sellaisista lounaalla keskustelleet.”234  

 

Puheissaan Sipilä loi yhteishenkeä puhumalla ”me” -muodossa tehden näin itsestään 

osan naisjoukkoa, jonka piti osallistua ja pyrkiä edistämään omaa asemaansa. 
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Naisallianssin kokouksessa 1972 Sipilä lopettikin puheensa todeten: ”- - tähän tarvitaan 

meidän ponnistelujamme ja niitä tarvitaan nyt.”235 Puhumalla me -muodossa Sipilä loi 

kuvan yhteisestä joukosta. Perussa pitämässään puheessa Sipilä toikin esiin, kuinka 

naiset huomaavat yhä enemmän yhteisiä asioita ja näki naisten tavoittelevan yhdessä 

miesten ja naisten välistä tasa-arvoa huolimatta rodusta, väristä, kansallisuudesta, 

uskonnosta tai kielestä. 236 Hän halusi herättää naiset huomamaan samankaltaisuutensa 

ja tavoittelemaan samoja päämääriä yhdessä, sillä yhdessä toimiminen tekisi 

tavoitteiden saavuttamisesta tehokkaampaa. 

 

 

5.3 Naiset kehityksessä -ajattelun popularisointi 

Naisten vuoden konferenssi Meksikossa oli tuonut esiin naisten väliset eriäväisyydet 

tavoitteissa ja vielä Kööpenhaminan konferenssissa 1980 jako oli nähtävissä. Etelän ja 

pohjoisen naisliikkeiden välillä vallitsi erimielisyys, oliko naisten prioriteettina tasa-

arvo ja seksuaalisuus vai taloudelliset ja poliittiset kysymykset. Pohjoisen 

länsimaalaiset feministiryhmät näkivät tärkeimpinä oikeudellisen tasa-arvon ja 

lisääntymisoikeuden. Etelän kehittyvissä maissa taas nähtiin alikehittyneisyys, 

kolonialismi ja imperialismi esteinä naisten edistymiselle. Kansainvälinen naisten vuosi 

ei luonut naisliikkeestä yhtenäistä, vaan vasta Nairobin konferenssi 1985 on nähty 

muuttaneen naisliikkeitä kehittämään kollektiivia identiteettiä ja yhteistä ymmärrystä 

epäoikeudenmukaisuudesta ja yhteisestä muotoutumisesta. Konferenssiin 

valmistautuessa alkoivat järjestöt rakentamaan siltoja ja luomaan konsensusta. 

Muutokseen vaikuttivat talouden muuttuminen keynesialaisesta neoliberalismiin sekä 

fundamentaalisten liikkein kasvu. Nämä muutokset johtivat uudenlaiseen ajatteluun ja 

uusiin muotoihin järjestäytyä. 237 Tätä ennen oli länsimaiden ja kehittyvien maiden 

liikkeillä selkeät erot naisten aseman edistämisen tavoitteissa. 
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Kylmä sota vaikutti feministiseen solidaarisuuteen itä-länsijaossa238 luoden poliittisia 

erimielisyyksiä, mutta Meksikon maailmankonferenssin nostamat eriäväisyydet etenkin 

pohjoisen ja etelän välillä olivat näkyvillä 1970-luvun lopun ajan. Länsimaalaiset 

feministiryhmät näkivät tärkeimpinä oikeudellisen tasa-arvon ja lisääntymisoikeuden. 

Kehittyvissä maissa taas nähtiin alikehittyneisyys, kolonialismi ja imperialismi esteinä 

naisten edistymiselle. Kehittyvien maiden naiset näkivät pohjoisen eli länsimaiden 

naisten puheet kehityksestä vain yhtenä tapana dominoida heitä. Nähtiin, että feminismi 

oli yksi uusi tapa jakaa ja valloittaa kehittyvät maat. 239  

 

Kehitys pysyi YK:n keskusteluissa, minkä myötä myös naiset kehityksessä ajattelu 

kypsyi ja popularisoitui YK:ssa. Ajattelun nousuun vaikuttivat ensinnäkin uudet valtiot 

YK:ssa, jotka pitivät kehitystä esillä keskusteluissa. Toiseksi ajattelu nousi vaihtoehtona 

modernisaatioteorialle ja kolmanneksi asiaa edisti kasvanut aineisto naisten 

merkityksestä valtiontaloudelle. Merkittävä tekijä oli myös naisliikkeiden uusi 

tuleminen teollisuusmaissa, mikä painosti hallituksia lisäämään naisten osallistumista 

ulkopolitiikkaan ja näin YK:hon. On nähty, että länsimaiden naiset popularisoivat 

”naiset kehityksessä” ajattelun, tosin asettaen siihen omien yhteisöjensä 

sukupuolistereotypioita. 240  

 

Myös Sipilä oli länsimaisena naisena popularisoimassa naiset kehityksessä ajattelua 

keskittyessään puheissaan usein naisten rooliin kehityksessä niin ohjelmissa toimijoina 

kuin ohjelmien laatijoina. Toisaalta naisten integroituminen kehitykseen kuului myös 

hänen tehtävänkuvaansa apulaispääsihteerinä. Sipilä toi esiin naiset ja kehitys -ajattelun 

näkemystä naisten toimijuudesta sekä taloudellisen ja poliittisen itsenäisyyden 

tavoitteesta. Sipilä ajoi ajastusta naisten integroimisesta kehitykseen perustellen sen 

olleen toisen kehityksen vuosikymmenen strategiassa ja merkittävä yleiselle 

kehitykselle. Naiset tulisi hänen mukaansa integroida kaikkialle yhteiskuntaan alkaen 

korkeimmasta päättävästä elimestä ja tärkeistä viroista taloudellisella, sosiaalisella ja 

kulttuurisella kuin myös kansainvälisellä sektorilla. Tämän toteutumiseksi naiset 

tarvitsisivat koulutusta, ammatillista ohjausta, mahdollisuuksia työmarkkinoilla ja 

julkisissa suhteissa, ja koulutusta johtajuuteen. Näistä toimista vastuussa olivat Sipilän 
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mukaan suurelta osin hallitukset ja julkinen sektori, mutta Sipilä painotti, että tarvittiin 

myös naisten omaa päättäväisyyttä ja toimia asian edistämiseksi. 241 Toisaalta hän halusi 

saada naiset ohjelmiin tuomalla esiin naisten aseman edistämistä itseisarvona että 

välineenä toisen tavoitteen tavoittelussa. Toisaalta hän pyrki aktivoimaan naisia itseään 

osallistumaan enemmän pyrkien motivoimaan etenkin naisjärjestöyleisöjään. 

 

Naisten vuosikymmenen toiminnassa ja ajattelussa näkyi vahvasti naiset kehityksessä -

ajatus, jonka mukaan naisten oikeudenmukainen asema kehitysprosesseissa vähentäisi 

sukupuolten välistä eriarvoisuutta. Vanha malli naisten näkemisestä hyvinvointimallin 

kautta piti kuitenkin pintansa kehitysohjelmissa242 eikä naisten integroiminen 

kehitykseen onnistunut 1970-luvun loppupuolella, vaikka ajatusta oltiin yritetty 

popularisoida YK:ssa. Myöskään naisten asemaa käsittelevän toimikunnan asettamia 

kansainvälisiä standardeja sukupuolten väliselle tasa-arvolle ja syrjinnän poistamiselle 

ei toteutettu eikä kehitysohjelmissa huomioitu naisia. Sipilä nosti esiin, että tämän 

huomioimattomuuden takia maailmassa oli suuri määrä naisia, joiden tila oli jopa 

huonontunut.243 Sipilä kritisoikin käytettyä kehitysmallia, joka ei ollut muuttunut 1970-

luvun aikana todeten, että kehitykseen oli kokeiltu rahallista ja teknologista apua, 

parannuksia maataloudessa, teollisuudessa, kaupassa, tieteessä ja teknologiassa, mutta 

sosiaalisella kentällä ei oltu toimittu, vaikka kehityksen tavoitteeksi oli määritelty 

ihmiselämän parannus. Sen sijaan Sipilän näki, että kehitysapuohjelmat olivat 

kasvattaneet naisten ja miesten välistä, kuten myös kehittyvien ja teollisuusmaiden 

välistä kuilua.244  

 

Sipilä pyrki kuitenkin pitämään puheissaan esillä naisten aseman merkityksen 

kehitykselle sekä kritisoi kehitystä, jossa ei huomioitu inhimillisiä resursseja. Sipilä 

uskoikin kehitykseen, jossa hyödynnettiin kaikki ihmisresurssit, niin miehet kuin naiset. 

Tuomalla esiin naiset ihmisresursseina kasvatti Sipilä kuvaa naisista merkittävinä 

toimijoina kehityksessä ja näin ollen pyrki edesauttamaan heidän integroitumistaan 
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kehitykseen. Saadakseen myös valtioiden huomion naisten asemaa kohtaa Sipilä pyrki 

tuomaan esiin seikkoja kehityksestä, joiden kohdalla naisten rooli oli merkittävää, ja 

joissa heidät tulisi huomioida ihmisresurssina ja merkittävänä toimijana: väestönkasvu, 

nälänhätä ja yleisesti tulevien sukupolvien tilanne. Naisten aseman edistämisen 

hyödyksi nostettiinkin usein jonkin toisen ongelman vaikutukset. Yhdistämällä naiset 

osaksi globaaleja ongelmia sai hän tuotua esiin naisten heikon aseman vaikutusta 

muihin globaaleihin ongelmiin ja näin pystyi vakuuttamaan paremmin yleisönsä naisten 

aseman edistämisen hyödyistä. 

 

Väestönkasvu haastoi hänen mukaansa kehityksen, sillä sosiaalisen kehityksen kohde 

kasvoi jatkuvasti väestönkasvun myötä ja näin ollen sosiaalisen kehityksen kysymysten 

ratkaisu hidastui.245 Väestön kasvaessa kehityskysymysten ratkaiseminen vaikeutuisi, 

koska kasvu oli suurta nimenomaan vähemmän kehittyneillä alueilla, mikä teki 

autettavasta kohteesta suuremman. Syynä korkeaan väestönkasvuun Sipilä esitti naisten 

jättämisen huomiotta niin kehitys- kuin väestökysymyksissä, minkä myötä lapsiluvut 

pysyivät korkeina. Hän näki, ettei myöskään Meksikon toimintasuunnitelmaa oltu voitu 

toteuttaa kehittyvien maiden väestönkasvun takia, mitä taas ei voida ratkaista niin kauan 

kun naiset olivat riippuvaisia lapsista sosiaalisena ja taloudellisena turvana. 246 Sipilä 

näki, että naisten huomioimista väestöpolitiikassa tarvittiin, jotta Meksikon 

toimintasuunnitelma saataisiin toteutettua sekä kehityskysymyksiä ratkaistua.  

 

Väestötrendi oli kuitenkin vastakkainen teollisuusmaissa, joissa väestö väheni. Sipilä 

nostikin esiin, etteivät väestökysymykset olleet pelkästään kehitysmaiden ongelma, sillä 

teollisuusmaissa vastakkainen suunta aiheuttaa myös ongelmia: samaan aikaan kun 

kehitysmaiden väkiluku nousee auttavan osapuolen, eli teollisuusmaiden, väestö 

pienenee. 247 Näin ollen avuntarjoajien määrä suhteessa apua tarvitseviin pienenee. 

Sipilä totesi, että toisaalta hidas väestönkasvu vaikuttaa laskevasti määrällisiin 

ihmisresursseihin ja sitä kautta kehitykseen käytettävissä oleviin resursseihin. Hän näki 

                                                           
245 Address of Mrs. Helvi Sipilä, the 35th meeting of the third committee of the 31th general assembly, on 
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246 Address of Mrs. Helvi Sipilä, the opening of the European Seminar on ”the Changing Roles of Men 
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hitaan väestönkasvun kuitenkin parempana kehityksen kannalta, sillä vaikka 

ihmisresurssit olisivat vähäisemmät, niin se ylläpiti tai paransi ihmisoikeuksien 

toteutumista ja kehitykseen osallistumista.248 Sipilä painotti kaikkien ihmisten 

hyödyntämistä kehitykseen ihmisresurssina, minkä takia myös naiset tulisi integroida 

kehitykseen, jotta kaikki resurssit hyödynnettäisiin. Toisaalta taas hän halusi välttää 

liiallisen ihmisresurssien saamisen eli väestönkasvun, sillä tämä vaikeuttaisivat 

ihmisoikeuksien ja kehityksen hyötyjen toteutumista kaikille. Ideaalia olisikin, että sen 

hetkinen väestö hyödynnettäisiin kokonaisuudessaan kehityksen hyväksi niin, että 

kaikki, miehet ja naiset, nauttisivat sekä kehityksen hyödyistä että ihmisoikeuksista. 

 

Väestöongelman lisäksi Sipilä alkoi yhä vahvemmin perustelemaan naisten 

integroimista kehitykseen tulevien sukupolvien hyväksi. Tulevaisuus nousi esiin, 

esimerkiksi kun Sipilä totesi haastattelussa, ettei yhteiskunnan tulevaisuus muutu, ellei 

naisten asemaa paranneta. 249 Myös YK:n yleiskokouksen kolmoskomitean 

yleisistunnossa Sipilä toi esiin huolensa siitä, että kehityksen ongelmat siirtyvät 

seuraaville sukupolville. 250 Tämän siirtymisen syyksi hän esitti lasten synnyttäjän ja 

kasvattajan, eli äidin, heikon aseman yhteiskunnassa. Naisten heikko asema, kuten 

lukutaidottomuus ja huono terveys, siirtyivät seuraavalle sukupolvelle, kun lapset 

kasvavat osana naisten heikompaa asemaa äitien ollessa vastuussa lapsista, minkä 

myötä lasten tulevaisuus riippui naisista.251 Hän vetosikin hallituksiin tulevien 

sukupolvien hyvinvoinnin kautta, jotta hallitukset huomioisivat naiset 

kehitysohjelmissaan. Lasten hyvinvointi lähti äidin hyvinvoinnista ja Sipilä esitti, että 

lapsikuolleisuuden estämiseksi olisikin aloitettava syntymättömien lasten äideistä.252  

Merkittävä keino naisten aseman parantamiseksi olisi Sipilän mukaan naisten 

kouluttaminen, joka vaikuttaisi väestöön niin laadullisesti kuin määrällisesti ja näin 
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Texas Austin, 10.11.1976. Sipilän arkisto, kotelo 58, KA; Address of Mrs. Helvi Sipilä, a luncheon in San 

Fransisco on 28 February 1976. Sipilän arkisto, kotelo 26, KA 
252 Statement of Mrs. Helvi Sipilä ASG on item 75, ”United Nations Decade for Women: Equality, 

Development, Peace”, in the Third Committee of the 31th General Assembly on 3.12.1976. Sipilän 

arkisto, kotelo 58, KA. 



73 
 

ollen myös kehitykseen. Kouluttamalla naiset saataisiin heidän potentiaalinsa paremmin 

hyödynnetyksi kehityksessä. 

 

Sipilä nosti esiin myös nälänhädän pyrkiessään tuomaan esiin naisten merkitystä. 

Naisten rooli oli hänen mukaansa merkittävä lapsien ja perheen ravinnon tarjoajana ja 

näin suorana vaikuttajana nälänhätään. Naisten ongelmana olikin puutteellinen tiedon ja 

työvälineiden saanti ruoanhankinnassa. Kansainvälisenyhteisön vastuun asiasta Sipilä 

nosti esiin kolmoskomitean yleiskeskustelussa: ”Miten hyväksymme nälänhädän, kun 

ruuan tuottajille ei tarjota koulusta tai työkaluja perustarpeiden parempaa tyydyttämistä 

varten?”253 Sipilä totesikin, ettei nälänhätää ratkaista, jos naiset eivät saa parempaa 

koulutusta ja parempia välineitä ruuanteko ja -hankinta tehtäviinsä.254 Sipilä näki, että 

jos naisia ei koulutettu tulisivat tulevat sukupolvet kärsimään nälänhädästä sekä muista 

kehittymättömyyden ongelmista. Hän totesi, että äitien odotetaan vastaavan lasten 

koulutuksesta lapsuusvuosina, mutta äidit olivat usein itse lukutaidottomia, mikä taas 

vaikutti tulevien ihmisresurssien laatuun.255 Hän toi esiin naisten merkittävän roolin 

lasten kehityksessä niin ravitsemuksen kuin kouluttautumisen suhteen, jotka eivät tulisi 

muuttumaan, ellei naisten asemaa muutettaisi tarjoamalla heille koulutusta ja näin 

vaikutettaisiin väestön ”laatuun”. Tämä kaikki taas vaikuttaisi valtioiden yleiseen 

kehitykseen. Ravitsemuksen lisäksi Sipilä nosti esiin koulutuksen tuomat 

mahdollisuudet naisten työllistymiseen ja sitä kautta taloudelliseen itsenäisyyteen. 

Sipilä totesi, että naisten tulisi päästä taloudellisesta riippuvaisuudestaan ja olla 

itseriittoisia oikeuksineen ja vapauksineen päättäen omasta elämästään. 256 Tämä taas 

vaikuttaisi väestönkasvuun, sillä naiset eivät tarvitsisi enää yhtä paljoa lapsia 

sosiaaliseksi ja taloudelliseksi turvakseen, minkä myötä perhekoot pienenisivät. Näin 

naisten asema yhdistettiin osaksi globaalia ongelmaa ja tuotiin esiin naisten aseman 

merkityksen parantamisen vaikutuksia etenkin kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. 
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5.4 Teollisuusmaiden naisten vastuu ”sisaristaan” 

Margaret Snyderin (1995) mukaan neoliberalismin ja markkinavoimien nousun myötä 

1970-luvun lopulla köyhyys, tasavertaisuus, ihmiskehitys, perustarpeet ja uusi 

kansainvälinen taloudellinen järjestys siirtyivät pois globaalilta agendalta. Erityisesti 

teollisuusmaiden kiinnostus ja sitoutuminen kehitykseen väheni ja julkiset varat 

käytettiin sen sijaan asevarusteluun. Myös Sipilä huomasi tämän muutoksen ja pyrki 

saamaan naiset osallistumaan ja muuttamaan varojen käytön. Hän uskoi, että naisten 

osallistuminen päätöksentekoon saisi käännettyä varojen käytön kohti ihmiskunnan 

hyvinvointia. Sipilä ihmetteli myös usein naisten osallistumattomuutta julkisten varojen 

kannalta, sillä hänen näkemyksensä mukaan julkiset varat kuuluivat heille yhtä paljon 

kuin miehille, mutta silti miehet saivat päättää niiden käytöstä. 257 Syyksi osallistua 

päätöksentekoon Sipilä nostikin julkiset varat, jotka siihen mennessä oltiin miesten 

päätöksillä käytetty asevarusteluun. Hän totesi maailmassa käytettävän 300 miljardia 

asevarusteluun samalla kun ihmisten tarpeet jäivät tyydyttämättä. Sipilä uskoi, etteivät 

naiset käyttäisi varoja aseisiin samalla kun hänen perheensä eläisi kurjuudessa.258 Sipilä 

näki asevarusteluun panostamisen syyksi sen, etteivät naiset ole mukana päättämässä 

asioista. Jos naiset olisivat mukana tässä varojen käsittelyssä, siirrettäisiin kehitykselle 

ja ihmisten hyvinvoinnille Sipilän mukaan suuremmat varat. Näin ollen naisilla oli 

velvollisuus osallistua päätöksentekoon, jotta asevarustelua vähennettäisiin. Naisten 

pitäisi osallistua päätöksentekoon, koska heillä oli mahdollisuus muuttaa varojen käyttö 

tukemaan kehitysmaiden naisia, minkä Sipilä näki myös olevan heidän velvollisuutensa. 

 

Sipilä kehotti etenkin naisia toimimaan naisten vuosikymmenen aikana, sillä sen kautta 

naisten vuoden toimintasuunnitelma saataisiin toteutettua. Toiset naiset olivat kuitenkin 

velvoitetumpia toimimaan kuin toiset. Toimia vaadittiin ” - - etenkin naisilta, jotka ovat 

etuoikeutettuja valintoihin ja strategioiden muodostamiseen. Siksi meidän tulisikin 

toimia maailman naisenemmistön puolesta, jotka eivät ole etuoikeutettuja ja ovat 
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unohdettuja.”259 Etuoikeus nousi Sipilän mukaan ensinnäkin mahdollisuudesta 

hyödyntää poliittisia oikeuksia. Naisten vuosi oli tuonut esiin naisten erilaiset asemat ja 

näin Sipilä nostikin naiset, joiden perustarpeet oli tyydytetty ja joilla oli poliittiset 

oikeudet, vastuuseen kehittyvien maiden naisten tukemisesta, jotta myös nämä saisivat 

samanlaiset mahdollisuudet. Sipilä vetosi teollisuusmaiden naisiin nostamalla esiin 

heidän ja kehittyvien maiden naisten olojen ja aseman erilaisuutta muun muassa 

Utahissa pitämässään puheessa paikalliselle naisliikkeelle:  

”Meillä on koulutusta, tarpeeksi ruokaa, mahdollisuus luoda riittävät elinolot, 

terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut, puhdasta vettä, sähköä, polttoainetta kodin 

lämmittämiseksi ja monet työtä helpottavat välineet käytössä. Meidän lapsemme 

syntyvät hyväkuntoisina ja elävät pitkään. Nämä meidän luonnollisina pitämät asiat 

ovat kuitenkin luksusta enemmistölle maailman naisista.  Puolet maailman naisista elää 

köyhyydessä sekä näistä 70% asuvat kehittymättömissä maissa maaseudulla ja 

työskentelevät 16–18 tuntia päivässä hoitaen kotia, lapsia ja eläimiä sekä hankkien 

ruokaa, mutta eivät saa palkkaa eivätkä riittäviä apuvälineitä. He synnyttävät useita 

lapsia, heillä on huono ravintotilanne, tauteja, kurjuutta ja puute terveyspalveluista, 

jotka lisäävät terveysongelmia sekä äidille että lapselle.”260  

 

Vertailemalla oloja Sipilä sai tuotua esiin teollisuusmaiden paremman aseman suhteessa 

kehittyvien maiden naisiin ja heräteltyä yleisön huomaamaan naisten erilaiset olot 

maailmassa. Parempien olosuhteiden kautta länsimaiden ja teollisuusmaiden naisilla oli 

velvollisuus tukea heikommissa oloissa eläviä. Tuomalla eroja esiin hän myös pyrki 

nostamaan solidaarisuutta naisten välillä. Toisaalta hän myös suoraan kehotti naisia 

olemaan solidaarisempia muita naisia kohtaan ympäri maailmaa. 261 Solidaarisuuden 

herättämän velvollisuuden myötä hän toivoi naisten suurempaa osallistumista 

päätöksentekoon ja sitä kautta vaikuttamista kehityspolitiikkaan kehittyvien maiden 

naisten hyväksi. 
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Sipilä oli koko virkansa ajan kehottanut teollistuneiden maiden väestöä tukemaan 

kehitysmaita, mutta kehitysmaiden naisten eriarvoisen aseman noustua esiin naisten 

vuoden konferenssissa alkoi Sipilä yhä vahvemmin painottaa teollisuusmaiden naisille 

näiden vastuuta tukea kehitysmaiden naisia heidän pyrkimyksissään. Vastuuta hän 

perusteli teollisuusmaiden naisten paremmilla olosuhteilla, kuten sillä, että heidän 

perustarpeensa oli tyydytetty, heillä oli poliittiset oikeudet sekä mahdollisuus 

kouluttautua. Sipilä totesi, että naiset, joilla on etuoikeutena poliittiset oikeudet, pitäisi 

olla ensimmäisenä parantamassa huonommassa asemassa olevien tilannetta ja 

etuoikeuksisensa myötä omaksua osuutensa ja vastuunsa poliittisessa vallassa kaikilla 

yhteiskunnan kentillä.262 Sipilä kehotti siis naisia osallistumaan ja hyödyntämään 

poliittisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kuten aikaisemminkin, nyt hän kuitenkin 

pyrki saamaan naiset osallistumaan etenkin solidaarisuudesta ja velvollisuudesta auttaa 

heikoimmassa asemassa olevia naisia.  

 

Erityisesti hän nosti esiin teollisuusmaiden naisten saaman koulutuksen, joka itsessään 

velvoitti Sipilän mukaan hyödyntämään osaamistaan auttamalla ja tukemalla muita, 

joilla ei ollut tätä mahdollisuutta. Hän totesi, että korkeasti koulutetuilla oli vastuullaan 

löytää ratkaisu maailman ongelmiin, kuten väestönkasvuun. Hän näki 

korkeakoulutuksen ja poliittisen tahdon yhdistelmän tuottavan tuloksia, josta nosti 

esimerkiksi isorokon poiston.
263

 Hän uskoi vahvasti koulutuksen tuomaan osaamiseen ja 

tätä kautta myös vastuuseen sekä tuloksiin, kunhan saataisiin muodostettua poliittinen 

tahto muutoksen aikaansaamiseksi. Hän huomioi, etteivät naiset, jotka olivat saaneet 

poliittiset oikeudet ja mahdollisuuden osallistua, olleet osallisia esimerkiksi 

kansainvälisissä suhteissa tai YK:n toiminnassa. Naisten tulisikin nyt hyödyntää 

oikeuksiaan ja osallistua, jotta he voisivat tukea muita naisia, joilla ei ollut samanlaista 

mahdollisuutta.  

 

Sipilä näki naiset voimakkaimpina kehityksen edistäjinä. Hän totesi kehitysmaiden 

naisten olevan vahvimpia talouden edistäjiä, mutta tarvitsevat tähän tukea muissa 
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maanosissa asuvilta naisilta. 264
 Vaikka Sipilä toi näin esiin myös kehittyvien maiden 

naisten osallistumisen tärkeyttä, antoi hän tällä lausahduksella myös toisaalta ymmärtää, 

etteivät kehittyvissä maissa asuneet naiset pystyneet itse tekemään muutosta vaan 

tarvitsivat teollisuusmaiden naisilta apua.  

 

Päätöksentekoon osallistumisen lisäksi Sipilä nosti esiin järjestöt kehitysmaiden naisten 

tukemiskeinona. Hän totesi monen järjestön olevan valmis auttamaan. 265 Naisjärjestöt 

olivat aktivoituneet etenkin teollisuusmaissa, sillä siellä niillä oli Sipilän mukaan pääsy 

kansallisiin, alueellisiin ja kansainvälisiin aktiviteetteihin, jotka lisäsivät heidän 

tietoisuuttaan.266 Sipilä nosti esimerkiksi Suomessa tehdyn keräyksen afrikkalaisnaisten 

hyväksi oikeanlaisena vastuunottamisena.  Hänen mukaansa vähempiosaista ”sisarta” 

kohtaan tämä oli oikeanlaista toimintaa. 267 Voidaan myös nähdä, että Sipilä piti näitä 

teollisuusmaiden järjestöjä velvollisina toimimaan, sillä niiden jäsenet olivat saaneet 

poliittiset oikeudet ja mahdollisuuden kouluttautua. Kuitenkaan Sipilä ei halunnut 

naisten jäävän toimimaan vain järjestöissä vaan hyödyntävän oikeuksiaan osallistumalla 

yhteiskunnan päätöksentekoon. Esimerkiksi liike- ja virkanaisten liiton kokouksessa 

pitämässään puheessa Suomessa Sipilä totesi:  

”Me, jotka olemme täällä tänään, olemme etuoikeutettu vähemmistö. Olemme saaneet 

mahdollisuuden kerääntyä tänne. Emme kuitenkaan ole hyödyntäneet poliittisia 

oikeuksiamme. Olemme odottaneet mahdollisuutta emmekä itse tehneet sitä. 

Oikeuksistamme huolimatta olemme tyytyneet elämään vähäpätöisemmässä asemassa 

tunnistamatta potentiaaliamme täysivaltaisina kansalaisina vastuineen ja oikeuksineen. 

Valitamme avuttomuudestamme ilman että olemme käyttäneet poliittista valtaamme tai 

osallistumatta yhteiskunnalliseen elämään kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. 

Koko kapasiteettia on käytettävä ja se on vastuumme. Olemme vastuussa hallitukselle 

toimista ja vastuumme on osallistua päätöksentekoon siellä ja kansainvälisesti. ”268  
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6. Johtopäätökset 
 

Suomalainen tasa-arvoiset mahdollisuudet kouluttautua ja työskennellä miesten kanssa 

mahdollistava yhteiskunta tarjosi Sipilälle tilaisuuden hyödyntää taitojaan vasten sen 

aikaista näkemystä naisille sopivasta toiminnasta. Sipilä oli aktiivinen 

yhteiskunnallisesti ja osallistui Suomen toimintaan YK:ssa niin Suomen edustajana kuin 

erityisraportoijana tuoden näin esille kyvykkyytensä. Max Jakobsonin hävittyä 

pääsihteerin kilpa Kurt Waldheimille oli YK:ssa nähty olleen velka Suomelle korkeasta 

paikasta järjestössä, minkä on tulkittu olleen syy viran tarjoamiseen Sipilälle. Tarjottu 

virka madaltui prosessin edetessä tuoden pettymyksen Suomen ulkoministeriön 

Jakobsonille. Kokonaisuudessaan Sipilän virka on kuitenkin nähty merkittävänä 

Suomen näkyvyydelle YK:ssa, vaikkei viran korkeus ollutkaan sitä mitä aluksi luultiin.  

 

Voidaan nähdä, ettei Sipilä itse pitänyt virkaa pettymyksenä, sillä korkeudesta 

huolimatta hän pääsi vaikuttamaan naisten asemaan liittyviin kysymyksiin. Viran 

vastaanottaminen oli Sipilälle ennemminkin velvollisuus kuin kunnianhimoon liittyvä 

asia. Hän näki velvollisuudekseen ottaa vastaan tarjottu virka, sillä hän itse näki, että 

naisten saamat oikeudet toivat mukanaan myös vastuun toimia yhteiskunnassa ja ottaa 

vastuuta kaikkia ihmisiä koskevista päätöksistä. Lisäksi hän näki viran edistysaskeleena 

naisille aikaisemmin miesvaltaisessa YK:ssa. Maailmalla Sipilän uran mahdollisuuksiin 

uskottiin ja etenkin naisjärjestöt saivat inspiraatiota Sipilän nimityksestä. Naiset saivat 

innostusta Sipilälle tarjotusta virasta, sillä se nähtiin mahdollisuutena tuoda esiin naisten 

kyvykkyyttä hoitaa vastuullisia tehtäviä.  

 

Vastaanotettuaan viran Sipilä alkoi heti edistää naisten asemaa pyrkiessään muuttamaan 

työnkuvaansa.  Sipilä teki ehdotuksia pääsihteeri Waldheimille, jotta saisi parannettua 

mahdollisuuksiaan hoitaa naisten asemaan liittyviä kysymyksiä. Työnkuvaan kirjattiin 

muun muassa Sipilän velvollisuus tuoda esiin naisten asemaa eri teemavuosien 

yhteydessä. Naisten aseman asettaminen hänen alaisuuteensa oli merkittävä naisten 

aseman edistämiseksi, sillä, kuten myös Sipilä itse toi myöhemmin esiin, miehet eivät 

pyrkineet aktiivisesti edistämään naisten asemaa. Tarvittiin aktiivinen nainen tuomaan 

esiin naisille tärkeitä asioita, sillä YK:n kokouksiin osallistuneet miehet eivät nostaneet 
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naiskysymystä esiin, vaikka naisten merkityksestä kokouksen aiheeseen olisi annettu 

kattavat ennakkomateriaalit.  

 

YK:ssa naisten aseman käsittely oli keskittynyt aluksi naisten oikeudelliseen asemaan. 

Sipilä aloitti uransa perinteisesti vetoamalla YK:n peruskirjaan ja yleismaailmalliseen 

ihmisoikeusjulistukseen kirjattuun miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon, jota oltiin 

hyödynnetty pitkään argumenttina naisten oikeuksien puolesta. Nostamalla näitä 

kirjauksia esiin muistutti Sipilä hallituksia yhdessä sovituista sopimuksista ja 

tavoitteista.  

 

1970-luvulle tultaessa naisten moninaisempia rooleja alettiin tuomaan esiin ja 

tunnistamaan naisten aseman edistämisen merkityksellisyys muuallakin kuin 

oikeudellisella puolella. Naisten asemaa käsittelevässä toimikunnassa oli pitkään 

vallinnut yksipuolinen näkemys naisten aseman edistämisestä. Toimikunnan 

näkemyksen muuttumisessa voidaan havaita Sipilän vaikutus. Sipilä vaikutti naisten 

aseman käsittelyyn jo määrittäessään työnkuvaansa, että naisten asemaa käsitellyt jaosto 

asetettiin hänen yksikkönsä alaisuuteen kaikkine toimivaltuuksineen. Tämä yksikön 

asettuminen sosiaalisen kehityksen ja humanitaaristen asioiden yksikön alaisuuteen on 

nähty olleen merkittävä tekijä naisten aseman käsittelyn laajentamisessa poliittisista ja 

juridisista oikeuksista laajemmalle kentälle. Ennen apulaispääsihteerin tehtävää Sipilä 

oli toiminut YK:n apulaispääsihteerinä naisten asemasta ja perhesuunnittelusta, jonka 

aikana tehty tutkimus on nostettu esiin naisten asemaa käsitelleen toimikunnan 

näkemysten muuttajana. Sipilä pyrki puheissan tuomaan esiin tutkimustaan ja tätä 

kautta saamaan hallitukset kiinnostumaan naisten asemasta. Jain on tuonut esiin Sipilän 

erityisraportoijana tekemän tutkimuksen merkityksen naisten aseman käsittelyn 

muuttumiselle YK:ssa. Myös Sipilä itse toi tutkimusta useasti esiin uransa alkuvaiheilla 

laajentaen näin käsitystä naisten merkityksestä väestökysymyksessä, johon 

perhesuunnittelua koskenut tutkimus yhdistettiin. Sipilä toi naisten aseman edistämistä 

esiin näin keinona toisen tavoitteen, väestönkasvun hillitsemisen takia. Hän tapasi 

hallitusten edustajia keskustellakseen asiasta kasvattaen hallitusten kiinnostusta asiaa 

kohtaa.  
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Sipilän tekemää tutkimusta vahvemmin YK:n toimintaan ja agendaan oli kuitenkin 

vaikuttanut uusien valtioiden tulo YK:n jäseniksi, joka käänsi koko järjestön 

keskustelun käsittelemään kehitystä. Modernisaatioon keskittynyt kehitysstrategia sai 

kritiikkiä osakseen länsimaissa kasvaneilta naisjärjestöiltä, jotka toivat esiin naisten 

huomioimattomuuden ensimmäisen kehityksenvuosikymmenen strategiassa ja yleisesti 

kehityksessä. Kritiikki huomioitiin myös YK:ssa ja tämän seurauksena uuteen 

kehityksen toisen vuosikymmenen strategiaan lisättiin inhimillisen kehityksen 

huomioiminen, mukaan lukien naisten integroiminen kehitykseen. Kehitys oli noussut 

kylmän sodan rinnalle YK:ssa uusien valtioiden tullessa mukaan YK:n toimintaan. 

Uusien aiheiden mukaantulo mahdollisti myös naisten aseman nousemisen YK:ssa 

aikaisempaa laajempaan käsittelyyn. Uran alussa Sipilä vetosi toisen 

kehityksenvuosikymmenen strategiaan sekä tutkimukseensa pyrkiessään tuomaan 

naisten merkitystä esiin. Sipilä kuitenkin näki, ettei hallituksilla ollut mielenkiintoa 

toteuttaa YK:n julistuksia tai sopimuksia naisten asemasta, sillä ne eivät nähneet 

yhteyttä naisten aseman edistämisen ja yhteiskunnan kehittämisen välillä. Naisten rooli 

oltiin sivuutettu yhteiskunnallisissa päätöksissä ja jätetty sivuun kehitysprosesseissa. 

Jotta hallitukset huomioivaisivat naisten roolit eri yhteiskunnallisten kysymysten 

kohdalla alkoi Sipilä tuomaan esiin naisten rooleja näissä pyrkien kasvattamaan 

tietoisuutta naisten merkityksellisyydestä yhteiskunnassa ja globaalien ongelmien 

ratkaisuissa. Sipilän strategiana naisten aseman edistämisessä voidaan nähdä olleen 

nostaa naisten asioiden käsittely globaalien, jo huomiota nauttivien ongelmien 

yhteydessä, jotta YK:n jäsenvaltiot kiinnostuisivat naisten asemasta. 

 

Laajemmin YK:ssa merkittäviä tekijöitä naisten roolien tunnistamisessa ja näin naisten 

aseman edistämisessä ovat olleet kansainvälinen väestökonferenssi ja 

elintarvikekonferenssi, joissa ensimmäistä kertaa naisten rooli huomioitiin merkittävänä 

globaalien ongelmien yhteydessä. Sipilällä voidaan nähdä olleen tärkeä rooli naisten 

huomioimiseksi väestökonferenssissa, sillä Sipilä nosti naisten aseman keskusteluun 

konferenssin valmistelevalla lounaalla ja sai tämän myötä käytettäväkseen varoja 

naisten huomioimiseksi väestövuoden valmisteluissa. Lisäksi hän toi puheissaan 

jatkuvasti esiin naisten aseman merkitystä väestökysymyksessä. Naisten esiin 

nostaminen korkealla tasolla voidaan nähdä edesauttaneen kansainvälisen naisten 

vuoden menestystä. Sipilän puheet ennen naisten vuotta sekä keskustelut kansallisten 
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hallitusten kanssa auttoivat muokkaamaan näkemyksiä myönteisemmäksi huomioimaan 

naisten asema.  

 

Naisten aseman käsittely globaalien kysymysten yhteydessä olikin Sipilän strategia, 

sillä naisten aseman käsittely erillään vähentäisi hänen mukaansa YK:n kiinnostusta 

asiaa kohtaan. Hänen strategiansa oli yhdistää naisten aseman käsittely globaaleihin 

kysymyksiin, jotta niille annettaisiin enemmän huomiota ja painoarvoa. Hänen 

mukaansa hallitukset eivät pitäneet naisten kysymyksiä tärkeinä vaan ne nähtiin 

erillisinä muusta yhteiskunnasta. Sipilä tapasi aktiivisesti hallitusten edustajia tuoden 

esiin naisten rooleja globaaleissa kysymyksissä laajentaen näin naisten aseman 

ymmärrystä. Sipilä on itse todennut, ettei asioita olisi nostettu esiin, jos hän ei olisi niitä 

nostanut. Huomioitavaa on kuitenkin, että valtioille puhuessaan ei Sipilä usein nostanut 

naisten aseman edistämistä esiin itseisarvona vaan aina välineenä jonkin toisen 

tavoitteen saavuttamiseksi. Esimerkiksi väestönkasvun haasteet olivat esillä 1970-luvun 

alussa, mitä Sipilä hyödynsi tuomalla esiin naisten merkitystä väestönkasvun 

hillitsemiseksi. Yhdistämällä naisten aseman edistämisen väestönkasvun ongelmiin sai 

hän hallitukset kiinnostumaan asiasta enemmän. 

 

Naisten aseman merkityksen esiin tuominen globaalien ongelmien kohdalla lisäsi 

naisten asemaan liittyvää kiinnostusta, mikä edesauttoi kansainvälisen naisten vuoden 

menestystä. Sipilälle naisten vuoden pääsihteerinä toimiminen oli hänen uransa 

kohokohta. Sipilä ei itse kuitenkaan nähnyt vuotta ”naisten” vuotena vaan ennemminkin 

”ihmisten” vuotena, sillä hänen mukaansa naisten aseman edistäminen vaikutti koko 

yhteiskuntaan ja kaikkien ihmisten elämään. Lisäksi hän halusi välttää antamasta 

vuodesta kuvaa vain länsimaisen liberaalifeministien ajamana asiana haluten näin tuoda 

esiin, että vuosi oli tarkoitettu kaikille naisille ja miehille ympäri maapalloa.  

 

Sipilälle oli tärkeää, että naisten asemaa ei käsiteltäisi eristyksissä vaan hän halusi 

integroida naisten aseman edistämisen muihin globaaleihin kysymyksiin niin, että naiset 

itse olivat myös mukana. Sipilän näkemyksen mukaan naisten ei tulisi eristäytyä omaksi 

ryhmäkseen vaan olla mukana yhteiskunnallisessa päätöksenteossa miesten rinnalla. 

Samoin hän näki myös naisten vuoden kohdalla kysymysten vaikuttavan myös miehiin, 
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sillä kyseessä oli hänen mukaansa taistelu yleistä eriarvoisuutta vastaan. Naisten 

asemalle naisten vuosi on nähty käännekohtana, jonka myötä naisten asemaa koskenut 

tieto ja ymmärrys lisääntyivät. Vuosi toi esiin eri puolilla maailmaa olevien naisten 

näkemykset siitä mikä oli naisille tärkeää. Aikaisemmin länsimainen liberaalifeminismi 

oli hallinnut kansainvälistä keskustelua naisten asemasta, mutta naisten vuosi toi esiin, 

että kehittyvissä maissa asuvat naiset toivoivat ensin perustarpeiden tyydyttämistä ja 

uskoivat tasa-arvon tulevan vasta tämän jälkeen luksustuotteena. Lisäksi kehittyvien 

maiden naiset yhdistivät naisten heikomman aseman kolonialismiin ja muihin 

poliittisiin kysymyksiin.  Naisten aseman tavoitteiden erilaisuus nousi esiin naisten 

vuoden konferenssin teemoissa, mutta silti Sipilän puheisiin jäi ajatusmalli tasa-arvon 

ensisijaisuudesta kehitykseen nähden. Tämän taustalla saattaa olla Sipilän 

suomalaisuus, sillä Suomessa naiset saivat poliittiset ja kansalaisoikeudet ennen 

yhteiskunnan kehittymistä teollisuusvaltioksi. 

 

Naisten aseman edistäminen nostamalla se osaksi toista globaalia kysymystä keskittyi 

etenkin naisten asemaan kehityksessä. Naiset kehityksessä -ajattelu popularisoitui 

YK:ssa lähinnä länsimaalaisten toimesta, kuten Sipilän, joka piti asiaa esillä puheissaan. 

Sipilä toi esiin naisten roolia kehityksessä niin väestönkasvun, nälänhädän kuin yleisesti 

tulevaisuuden kannalta. Hän näki, ettei kehitystä voitaisi saavuttaa, jos väestönkasvua ei 

saataisi hillittyä. Lisäksi väestön nälänhätää ei saataisi loppumaan, ellei ruuantuottajia 

kouluteta. Nämä molemmat lähtivät Sipilän mukaan liikkeelle naisista, jotka myös 

siirtäisivät asian tulevalle sukupolvelle. Ratkaisuksi hän esittikin naisten aseman 

edistämisen muun muassa koulutuksen ja työn kautta. Muutoksia ei kuitenkaan saatu 

aikaan, jos naisten asemaa ei tunnistettu. Tähän Sipilä pyrki vaikuttamaan tuoden 

puheissaan esiin naisten erilaisia rooleja ja merkitystä yhteiskunnalle. Lisäksi muutosta 

ei saataisi, ellei naiset itse toisi asiaa enemmän esiin. 

 

Naisten vuoden konferenssi oli ensimmäinen askel naisten laajemmalle osallistumiselle. 

Myös Sipilä ajoi naisten aktiivisempaa yhteiskunnallista osallistumista. Sipilä pyrkikin 

aktivoimaan etenkin naisjärjestöissä toimivia naisia puheillaan, jotta naisten aktiivisuus 

lisääntyisi myös kansallisessa ja kansainvälisessä päätöksenteossa. Hän myös pyrki 

kannustamaan naisia osallistumaan naisten aseman edistämiseen ottamalla osaa 

kansalliseen ja kansainväliseen päätöksentekoon. Osallistumalla miehiseen päätökseen 
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saisivat naiset heille tärkeät kysymykset esiin ja osaksi päätöksiä. Tärkeä havainto 

olikin, ettei naisten asioita huomioitu, jos naiset eivät olleet itse tuomassa asiaa esiin. 

Näin ollen naisten aseman edistämiseksi naisten oma osallistuminen oli merkittävää. 

Sipilä puhui usein me -muodossa pyrkien luomaan solidaarisuutta ja yhtenäistä 

naisliikettä, joka yhdessä tavoittelee samaa tavoitetta. Naisten vuoden esiin nostamat 

erilaiset tavoitteet heikensivät tätä yhteisen naisliikkeen saavuttamista, mutta se kasvatti 

Sipilän kehotusta teollisuusmaiden naisille tukea kehittyvien maiden naisia. Sipilä näki, 

että kehityksen takaamiseksi myös teollisuusmaiden naisten olisi osallistuttava 

kehittyvien maiden naisten pyrkimyksiin kehityksen ja tasa-arvon tavoittelussa. Hän 

vetosi teollisuusmaiden solidaarisuuteen ja vastuuseen auttaa ”sisariaan”.  Hän näki, että 

teollisuusmaiden naisilla oli poliittisten oikeuksiensa, koulutuksensa ja perustarpeidensa 

tyydyttämisen takia myös velvollisuus tukea heikommassa asemassa olevaa naista, jotta 

varat käytettäisiin ihmisten hyväksi. 

 

Sipilä on vaikuttanut naisten roolien laajempaan tunnistamiseen ensin naisten asemaa 

käsittelevässä komiteassa ja sen jälkeen myös laajemmin YK:ssa. Hänen puheidensa 

kautta hän toi esiin naisten merkitystä globaaleissa kysymyksissä kasvattaen näin 

hallitusten kiinnostusta huomioida asia. Sipilän huippukohtana oli naisten vuoden 

konferenssi, jossa hän toimi puheenjohtajana. Konferenssi toi toisaalta esiin naisten 

erimielisyydet tavoitteissa, mutta toisaalta toi esiin arvokasta tietoa, jonka pohjalta 

pystyttiin rakentamaan ymmärrystä naisten vaihtelevista tilanteista ympäri maailmaa. 

Vaikkei Sipilä ollut päättämässä sinänsä asioita konferenssissa, oli hän rakentamassa 

alustaa tälle tiedon vaihdolle ja toiminnallaan pyrki lisäämään kansainvälisen naisten 

vuoden tunnettavuutta, saaden jopa kritiikkiä tähän keskittymisestä. Yleisesti 

puheissaan hän pyrki yhdistämään naisten aseman osaksi globaaleja kysymyksiä, mikä 

kasvattaisi jäsenmaiden kiinnostusta asiaa kohtaan. Huomatessaan, etteivät hallitukset 

useista yrityksistä huolimatta huomioineet naisten asemaa konferensseissa tai 

prosesseissaan, alkoi Sipilä yhä vahvemmin ajamaan naisten omaa osallistumista, jota 

oli pitänyt tärkeänä uransa alusta lähtien. Hän pyrki aktivoimaan naisia osallistumaan 

päätöksentekoon ja tuomaan naisille tärkeitä asioita esille miehisillä areenoilla, jotta 

naiset huomioitaisiin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. 
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Tämä tutkimus on tuonut esiin Sipilän toimintaa YK:ssa yhdestä näkökulmasta. Sipilän 

tutkiminen vielä laajemmin olisikin tarpeen, sillä kuten naisten aseman edistämisen 

suhteen voidaan nähdä, oli hän aktiivinen toimija YK:ssa. Lisäksi Sipilä on toiminut 

useissa muissa kansainvälisissä järjestöissä sekä tuonut YK:n arvoja Suomeen muun 

muassa UNIFEM:in kautta. Helvi Sipilän tarkempi tutkiminen toisi näin ollen lisätietoa 

suomalaiseen historiankirjoitukseen ja suomalaisten ylirajaiseen toimintaan. 

Lisätutkimus olisi myös merkittävää, sillä suomalaisten naisten näkyminen 

kansainvälisten suhteiden historiankirjoituksessa on ollut vähäinen ja tutkimuksella 

saataisiin tuotua uutta näkökulmaa ja tietoa suomalaiseen historiantutkimukseen. 
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