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Kun Suomen Akatemia myönsi rahoitusta Hyvinvointivaltion sukupuolijärjestelmä -sateenvarjoprojektille, oli yksi toimikunnan jäsenistä pohdiskellut
ääneen sitä, mihin Suomi tarvitsee kahtakymmentäkolmea hyvinvointivaltiota tutkivaa naista. Nykyisen tietämyksen perusteella näyttää siltä, ettei edes
tällainen joukko kyennyt vakuuttamaan suomalaisia
siitä, että hyvinvointivaltio on naisille ja hoivasta riippuvaisille kansalaisille tärkeä sosiaalinen innovaatio.
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Veroilla ja veroluonteisilla maksuilla rahoitetaan
hyvinvointivaltiolle sovittuja tehtäviä, kuten sosiaalietuuksia ja hyvinvointipalveluja. Veropoliittista keskustelua viime vuosina seuratessa näyttää
siltä, että vaikka työelämä ja perherakenteet ovat
muuttuneet radikaalisti vajaassa sadassa vuodessa, pulpahtavat jotkut vanhoista perheverotuksen
piirteistä esille myös nykyaikana, joskin erilaisessa muodossa. Käsitellessämme tuloverotusta sukupuolten taloudellisen tasa-arvon näkökulmasta
emme ole voineet välttyä käsittelemästä myös tulonsiirtoja ja palveluita. Lopputulokseen, naisten ja
miesten taloudelliseen asemaan, vaikuttavat kaikkien näiden järjestelmien yhteisvaikutukset. (Haataja 2010; Haataja & Pylkkänen 2009a; 2009b; Pylkkänen & Riihelä 2010).
Aikaisemmin verotus oli köyhäinhuoltoa lukuun
ottamatta käytännössä ainoa julkisen vallan keino
tasata markkinoilla syntynyttä tulonjakoa. Jos perheen ansaintakyky aleni perheen elatuksesta vastaavan työttömyyden tai sairauden takia, sai perheen
pää verohelpotuksia. Lapsivähennykset tulivat kunnallisverotukseen 1920-luvulla, mutta niiden taso
vaihteli suuresti kunnittain (Wikström 1985, 49).
Vaimojen tulot laskettiin miehen tuloiksi vuoteen
1935 asti, jolloin puolisoiden ansiotuloja alettiin verottaa erikseen, tosin vain vuoteen 1942 asti. Kaiken kaikkiaan henkilöiden tuloveroilla oli tuolloin
vähäinen merkitys verojen kokonaistuotossa. Esimerkiksi vuonna 1930 välillinen verotus, kuten kulutusverotus, kattoi jopa kaksi kolmasosaa kaikesta
verotuotosta. Henkilöiden tuloverot, eli kunnallis-

vero ja valtionvero, kattoivat verotuotosta vain kolmanneksen (Honkanen 1993).
Kun lakisääteistä sosiaaliturvaa alettiin kehittää, verotuksen merkitys tulontasaajana sairauden,
työttömyyden tai perheenlisäyksen johdosta väheni. Samalla kuitenkin veroja ja veroluonteisia maksuja oli kerättävä enemmän uusien sosiaalietuuksien
rahoittamiseksi. Universaali lapsilisäjärjestelmä tuli
voimaan jo 1940-luvun lopulla, ja sen rahoitukseen
osallistuivat aluksi myös työnantajat. Lakisääteiset
työttömyysturva- ja sairausvakuutus, mukaan lukien
äitiyspäivärahat, ovat peräisin 1960-luvulta. Kun päivärahat ja kansaneläke muutettiin 1980-luvun alussa
veronalaisiksi, kasvoi veronmaksajien, etenkin naisten, määrä huomattavasti (Haataja 2010).
Vuonna 1943 siirryttiin puolisoiden erillisverotuksesta jälleen yhteisverotukseen ja vuonna 1976
takaisin puolisoiden erillisverotukseen. Samalla
verotukseen sisällytettiin monimutkainen vähennysjärjestelmä huollettavista: lapsista ja puolisosta. Puolisosta saatu vähennys poistui vuoden 1989
verouudistuksessa ja viimeiset lapsista myönnetyt
vähennykset vuoden 1994 alussa. Lapsivähennysten poistaminen korvattiin osittain korottamalla
verottomien lapsilisien tasoa. Verouudistuksissa
erityisesti yksinhuoltajat olivat häviäjiä, koska he
menettivät lapsivähennyksen ja yksinhuoltajavähennyksen lisäksi käytännössä usein kunnallisen
perusvähennyksen. Muutosten seurauksena talousarvioissa aikaisemmin näkymättömät verohelpotukset lapsiperheille, työttömille ja sairaille tulivat
näkyviksi niin budjeteissa kuin sosiaalimenoissa-
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kin. Verotuksen läpinäkyvyys parani ja periaatteet
selkiytyivät.
Henkilöiden tuloverotus on siis nykyisin, pieniä
poikkeuksia lukuun ottamatta1, yksilöllistä eli sukupuolesta, perheasemasta ja perhetyypistä riippumatonta. Verotus ei sukupuolineutraalina estä naisia ja
miehiä toimimasta yksilöinä työhön hakeuduttaessa ja sovitettaessa yhteen työn ja kotielämän vaatimuksia (Euroopan komissio 2013; Jepsen ym. 1997).
Yksilöllinen, sukupuolineutraali verotus estää verotuksen syrjivät käytännöt, mutta voiko verotus edistää sukupuolten tasa-arvoa?

E D I S TÄ Ä KÖ V E RO T U S SU K UPU O LT E N
VÄ L I S TÄ TA S A - A RVOA?
Verotusta pidetään oikeudenmukaisena, jos oikeudenmukaisuus toteutuu sekä vertikaalisti (eri tulotasoilla olevien kesken) että horisontaalisti (samalla tulotasolla mutta muuten eri asemassa olevien
välillä). Progressiivinen verotus edistää vertikaalia
oikeudenmukaisuutta, sillä se perustuu veronmaksukykyyn: paremmin ansaitsevat maksavat suhteellisestikin enemmän veroja kuin pienituloiset. Valtion tuloverotus on progressiivista, eli veroprosentti
kasvaa tulojen kasvaessa ja tasaa siis myös naisten ja
miesten markkinoilla syntyneitä tuloeroja sekä edistää siten sukupuolten tasa-arvoa.
Progressiivisen valtionverotuksen ja veroa maksavien osuudet ovat kuitenkin pienentyneet muiden verolajien kustannuksella parin viimeisen
vuosikymmenen aikana. Vuoden 1989 verouudistuksessa nostettiin valtionverotuksen piiriin kuuluvien tulorajaa, joten pienituloisimmat maksavat
vain suhteellista kunnallisveroa. Vuonna 2014 valtion tuloveroa maksetaan, jos verotettava vuositulo (vähennysten jälkeen) ylittää 16 000 euroa eli
1 369 euroa kuukaudessa. Palkansaaja alkaa maksaa valtionveroa verovähennysten vuoksi vasta noin
27 000 euron vuosipalkasta. Verohallituksen mukaan vuonna 2012 valtionveroa maksoi ansiotuloista
lähes 950 000 miestä mutta vain noin 631 000 naista.
Vuoden 1993 verouudistuksessa pääomatulojen
verotus poistui progressiivisen valtionverotuksen
piiristä ja muuttui suhteelliseksi tasaveroksi (ennen
1

vähennyksiä). Vuonna 2013 pääomatuloista valtionveroa maksoi yli puoli miljoonaa miestä, lähes viidenneksen useampi kuin naisista, mutta miesten
maksama veromäärä oli yli kaksinkertainen naisten maksamiin veroihin nähden (Verohallinto 2014).
Kunnallisverotus on perinteisesti ollut suhteellista ja perustuu kunnan itsensä määräämään veroprosenttiin. Vuonna 2014 keskimääräinen kunnallisveroprosentti on 19,7 prosenttia, mutta veroprosentti
vaihtelee Kauniaisten 16,0 prosentista Kiteen 22,5
prosenttiin (Suomen Kuntaliitto 2014). Kunnallisveroa maksoi vuonna 2013 1,9 miljoonaa naista,
65 000 enemmän kuin miehiä. Toisaalta kunnallisverokaan ei ole täysin suhteellista, koska kunnallisverotukseen sisältyy vähennyksiä, jotka lisäävät
verotuksen progressiota. Matalimmille tulotasoille suunnatut vähennykset lisäävät pienituloisten
käytettävissä olevia tuloja ja toisaalta myös lisäävät
kannustinta tehdä töitä.
Välillisissä veroissa (esimerkiksi kulutusverot) ja
kiinteistöverossa ei oteta huomioon veronmaksukykyä. Näiden veronmaksukyvystä riippumattomien
verojen osuus verotuotosta on viime vuosina noussut
ja on kaikista verotuotoista nykyisin noin puolet. Niin
kauan kuin naisten ja miesten markkinoilta saatujen
tulojen välillä on sukupuolen mukaisia eroja, on progressiivisella verotuksella sukupuolten taloudellista tasa-arvoa edistävä vaikutus. Koko verotuksen rakennetta tarkasteltaessa voidaan kuitenkin havaita,
että progressiivisen verotuksen osuus on vähentynyt.
Tämä tarkoittaa, että verotuksen uudelleenjakava
vaikutus on vähentynyt – aivan kuten sosiaaliturvankin (Riihelä ym. 2007; Riihelä & Viitamäki 2014).

H O R I S O N TA A L I O IK E U D E N M U K A I SU U S –
R I S T I R II TA I N E N SU K U PU O LT E N
TA S A -A RVO L L E ?
Horisontaali tulontasaus verotuksessa tarkoittaa samalla tulotasolla olevien mutta keskenään erilaisten perheiden tuloerojen kaventamista. Tasausta
on tehty yhtäältä lapsettomien ja lapsiperheiden
välillä ja toisaalta niiden pariskuntien kesken, joissa vain toinen käy ansiotyössä ja joissa molemmat
ovat ansiotyössä. Tästä esimerkkinä on ollut puoli-

Verotuksen alijäämähyvitys ja kotitalousvähennys voidaan siirtää puolisolle.
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soiden yhteisverotus. Horisontaali ja vertikaali tulontasaustavoite ovat sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta ristiriidassa, jos yhtäältä tavoitellaan samaa
kohtelua yhtä paljon ansaitseville yksilöille ja toisaalta tavoitellaan tasausta samalla tulotasolla olevien,
erilaisten perheiden välille, kuten puolisoiden yhteisverotuksessa (O’Donoghue & Sutherland 1998).
Puolisoiden yhteisverotuksen ristiriita ilmenee
myös siten, että työmarkkinoilla kohtelu perustuu
yksilöön mutta tulonsiirroissa ja verotuksessa asemaan kotitaloudessa. Yhteisverotuksessa pienempituloisen puolison lisäansioiden rajaveroaste nousee
ja suurituloisemman laskee. Tämä tukee työnjaon
vahvistumista perheessä ja vähentää entisestään
pienituloisempien naisten työntarjontaa. Nykyisin
horisontaali tulontasaus erilaisten perheiden välillä on käytännössä poistunut verotuksesta ja perheiden välisiä tuloeroja kavennetaan suorien tulonsiirtojen avulla.
Lapsiperheet ovat oikeutettuja verottomiin lapsilisiin korvauksena lapsista aiheutuvista kustannuksista. Lapsen syntymään liittyvät työtulon menetykset (ja perusturvan tarve) korvataan osaltaan
äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahoilla, joiden tasoon vaikuttavat ansiot työmarkkinoilla. Toistaiseksi vanhempainrahajärjestelmä on ainut tulonsiirto,
joka tavoittelee sitä, että äidit ja isät jakaisivat lapsenhoitoa tasaisemmin. Ruotsi on puolestaan ainoa
maa, jossa puolisoiden tasaisempaa osallistumista
lastenhoitoon kannustetaan myös verovähennyksin. Ruotsissa on vuodesta 2008 houkuteltu isiä jäämään vanhempainvapaalle tarjoamalla vanhemmille sitä suurempi verohyvitys mitä tasaisemmin
he jakavat vanhempainvapaan keskenään (ISF 2012).
Suomen nykyisessä etuus- ja verojärjestelmässä
ei ole välittömiä ristiriitoja vertikaalin ja horisontaalin oikeudenmukaisuuden tavoitteiden välillä. Tasa-arvokysymyksiä on kuitenkin syytä pohtia myös
verotuksen yhteydessä, koska ne liittyvät tekijöihin,
jotka edeltävät verotusta, ja sitä kautta verotuksen
mahdollisuuksiin edistää tasa-arvoa. Verotus voi
muuttaa käyttäytymistä ja vaikuttaa näin markkinoilta saatavien tulojen jakautumiseen (Haataja j&
Pylkkänen 2009a). Viime aikoina verotukseen sisällytetyillä vähennyksillä on ollut tavoitteena erityisesti parantaa työllisyyttä, kun vähennys tekee myös
pätkä- ja osa-aikatöistä taloudellisesti mielekkäitä.

V E RO T U K S E L L A TAVO I T E L L A A N
K ÄY T TÄY T YM I SM U U T O K S I A
Verotuksella tavoitellaan usein käyttäytymismuutoksia, erityisesti työn tarjonnan lisäämistä. Tätä on
tavoiteltu sekä progressiivisen verotuksen lieventämisellä (Riihelä ym. 2007) että verovähennyksin.
Verovähennykset ovat paremmin kohdennettavissa kuin veroasteen muutokset, jolloin toivotunlaista käyttäytymistä voidaan ”palkita” paremmin. Esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa verokannustimien
on todettu vaikuttavan äitien työuran pituuteen
(Pylkkänen & Smith 2004). Suomessa 1990-luvun lopulla tulonsiirtoinstituutioon tehtiin muutoksia,
joilla tavoiteltiin työn tarjonnan kasvua (Laine &
Uusitalo 2001; VNK 1996). Kotihoidon tukea ja päivärahoja leikattiin, mutta työstä saatuihin tuloihin
myönnettiin kunnallinen ansiotulovähennys. Myöhemmin myös valtionverotukseen tehtiin vastaavan
kaltainen vähennys, työtulovähennys. Vähennykset hyödyttävät suurinta osaa palkansaajista, mutta
suurimmillaan hyöty on pieni- ja keskituloisilla (Pylkkänen 2010). Kohdennetut vähennykset kasvattavat
kuitenkin marginaaliveroa siirryttäessä korkeammille tulotasoille, mikä heikentää kannustinta lisätä
työtunteja. Toisaalta päivähoito ja muut hyvinvointipalvelut ikään kuin alentavat korkeita marginaaliveroja ja kompensoivat verotuksen negatiivisia vaikutuksia työn tarjontaan (Andersen 2010).
Kunnallisilla ansiotulovähennyksillä voi olla
myös tahattomia seurauksia. Esimerkiksi kunnat
työllistävät paljon naisia, joilla on pienehköt palkat.
Niistä palautuu kunnille verotuottoina vähemmän
kuin samansuuruisista tulonsiirroista, koska verovähennyksillä halutaan keventää palkan verotusta. Kuntien palkkamenoja kasvattavat myös muita
sektoreita suuremmat työnantajamaksut. Tästä näkökulmasta kunnille tuleekin edulliseksi, että työntekijät ovat määräaikaisissa työsuhteissa ja saavat
välillä ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Olemme aikaisemmin myös kuvanneet, miten veropolitiikalla yhtäältä yritetään edistää äitien työllisyyttä,
mutta toisaalta kuntien taloudelliset intressit vetävät täysin eri suuntaan. (Haataja & Pylkkänen 2009a;
2009b; ks. myös Viitamäki & Mustonen 2004).
Toinen ansiotulovähennykseen liittyvä ristiriita
on se, että ansiotulovähennystä ei myönnetä vanhempainpäivärahoista, vaikka päivärahojen tar-
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koitus on kannustaa vanhempia jäämään kotiin
hoitamaan vastasyntynyttä. Sen sijaan on perustellumpaa, että kotihoidon tukea verotetaan työtuloa
ankarammin, koska etuus on selkeä vaihtoehto päivähoidolle ja äidin työhönpaluulle.
Palkkatuloon kohdistuvat verovähennykset lisäävät osa-aikatyöstä saatua nettokorvausta. Suomalaiset osa-aikatyömarkkinat ovat yhä kehittymättömät muihin Pohjoismaihin verrattuna. Viime
vuosina on osa-aikatyömahdollisuuksia kuitenkin
parannettu kehittämällä osa-aikatyöhön kannustavia etuuksia, kuten vuoden 2014 alussa voimaan tullut joustava hoitoraha alle kolmivuotiaiden lasten
vanhemmille. Ruotsissa ja Norjassa osa-aikaisella
vanhempainrahalla voi pidentää päivärahan maksukautta, kun taas Suomessa osittainen vapaa on pidettävä vanhempainrahakauden sisällä.

Y K S I K Ä S I K A N N U S TA A T YÖ H Ö N,
T O I N E N KO T II N
Se, että naisilla on miehiä useammin pienet tulot, voi
sinällään vähentää perheellisten naisten työntarjontaa etenkin, jos kotona on pieniä lapsia. Suomessa
alle kolmivuotiaiden lasten vanhempia tuetaan jäämään kotiin vaihtoehtona sille, että lapset viedään
kunnalliseen päivähoitoon. Käytännössä tämä on tarkoittanut äideille yhteiskunnan tukemaa vaihtoehtoa ansiotyöhön menolle. Järjestelmä on vahvistanut
puolisoiden välistä epäsymmetristä työnjakoa (Haataja & Hämäläinen 2010). Kotihoidon tuen pienen hoitorahan lisäksi tukeen maksetaan muista kotona hoidettavista: alle kouluikäisistä sisaruksista hoitorahaa
ja pienituloisille tarveharkintaista hoitolisää.
Monet kunnat maksavat lakisääteisen kotihoidontuen päälle kuntakohtaisia lisiä (Miettunen
2008; Suomen Kuntaliitto 2014) vähän samaan tapaan kuin ennen kunnat päättivät lapsivähennysten tasosta. Kotihoidontuella ja sen kuntalisillä vaikutetaan käyttäytymiseen tavalla, jotka on selvässä
ristiriidassa valtakunnantason työllisyys- ja tasaarvotavoitteiden (Kosonen 2009) ja ehkä myös varhaiskasvatuksen tavoitteiden kanssa. Houkuttelemalla äitejä myöhentämään työhönpaluutaan kunnat
tavoittelevat omaa etuaan eli säästöjä päivähoitomenoissa. Isien osuus kotihoidon tuen käyttäjistä on yhä
pieni (Haataja & Juutilainen 2014). Matalana etuute-

na kotihoidon tuki muistuttaakin siten puolisoiden
yhteisverotuksen tavoitteita, jotka tukivat työnjakoa
koti- ja ansiotyön välillä puolisoiden kesken.
Vielä 2000-luvullakin jotkut puolueet tavoittelivat Suomeen takaisin puolisoiden yhteisverotusta,
tosin vain pikkulasten perheille (Haataja & Pylkkänen 2009a). Yhteisverotuksella haluttiin keventää
työssäkäyvän puolison verotusta ja ”antaa lapsen
vanhemmille aikaa” hoitaa lapsia. Vanhojen yhteisveromallien aikana kotona olevilla ei kuitenkaan
ollut omia tuloja kuten nykyisin, kotihoidon tukea.

tulisi tavoitella koko tulonsiirtoinstituutioon ja lapsiperheiden palveluihin. Nämä periaatteet auttavat
samalla arvioimaan, miten eri uudistukset toteuttavat asetettuja tavoitteita, miten eri elementit vaikuttavat toisiinsa ja miten järjestelmien yhteisvaikutukset edistävät samalla sukupuolten tasa-arvoa.
Verotuksen, etuuksien ja palvelujen tulisi tukea yhteiskunnan tavoitteita ristiriidattomasti. Tämä tarkoittaa sitä, että ne tulisi suunnitella kokonaisuutena. Lisäksi kuntien pitäisi omalta osaltaan edistää
yhteiskuntapolitiikan tavoitteita.
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VA L PPAU T TA T U T K IM U K S E E N
Tätä kirjoitettaessa hallituksessa suunnitellaan jälleen lapsivähennystä korvaamaan keväällä 2014 tehtyjä lapsilisäleikkauksia. Ei vielä tiedetä, millä periaatteilla uudistus toteutetaan ja miltä se näyttää
sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. Puolisoiden
yhteisverotus ei ole enää keskustelun aihe. Nyt suunnitellaan jopa kotihoidon tuen yksilöllistämistä eli
puolitusta vanhempien kesken. Kotihoidon tuki on
ehkä tarjonnut perheille valinnanmahdollisuuksia
lasten hoitamiseksi kotona tai päivähoidossa, mutta onko äideillä ja isillä samat mahdollisuudet valita
kodin ja työn välillä? Päivähoitopalveluiden suunnittelu ja hallinto on siirtynyt kuluvan vuoden alusta opetusministeriöön, mutta kotihoidon tuki pysyy
sosiaali- ja terveysministeriön alaisena. Päivähoito
on nyt varhaiskasvatusta eikä sosiaalipalvelu. Mikä
on kotihoidon tuen rooli varhaiskasvatuksessa ja miten sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen ratkaisut
ottavat nämä uudistukset huomioon? Onnistuvatko
joustavan hoitorahan työllistämistavoitteet vai jäävätkö osa-aikatyön kautta työmarkkinoille tulevat
pienten lasten äidit osa-aikatyöloukkuun?
Verotus ja sosiaaliturva ovat nykyisin siis lähes
kokonaisuudessaan yksilöllisiä. Myös perusturvaetuuksissa on luovuttu ”puolisoiden rankaisemisesta” yksin asuviin verrattuna. Jatkossa olisi kuitenkin
arvioitava, pärjäävätkö yksin asuvat naiset ja miehet etuuksillaan samalla tavalla kuin kustannuksia keskenään jakavat parisuhteessa asuvat (Haataja 2014, 147).
Hyvän verojärjestelmän ominaisuuksiin kuuluu
oikeudenmukaisuusperiaatteiden lisäksi verotuksen selkeys, ymmärrettävyys ja läpinäkyvyys. Samaa
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Avoin talous,
lukittu sukupuoli
Eeva Jokinen

Yhteiskuntatieteilijälle raha, esimerkiksi euro, on yhteiskunnallinen suhde. Se syntyy ihmisten välisessä
vuorovaikutuksessa ja liimaa ihmisiä toisiinsa, hyvässä ja pahassa. Taloustieteen valtavirrassa on taas tapana ajatella, että raha on hyödyke, neutraali hyödyke, joka toimii kuten muutkin hyödykkeet: niiden
arvo laskee, jos niitä on paljon saatavilla. Myös nykyinen Euroopan unionin harjoittama talouspolitiikka,
talouskuri eli niin sanottu kiristyspolitiikka, perustuu
idealle rahasta neutraalina hyödykkeenä. Siten talouskuri (austerity policy) on finanssipolitiikkaa, joka
perustuu menoleikkauksiin ja veronkorotuksiin. Talouskuripolitiikan tavoitteena on pitää julkinen velkaantuminen mahdollisimman vähäisenä vähentämällä julkisia menoja ja lisäämällä julkisia tuloja.
Yhteiskuntatieteellisen liimalinjan mukaan raha
kuitenkin on yhteiskunnallinen suhde ja sosiaalinen
instituutio. Siksi se eroaa käyttötarkoitukseltaan
ja olemukseltaan oleellisesti muista hyödykkeistä, kuten tavaroista tai palveluista. Raha järjestää
ja muokkaa ihmisten välisiä suhteita ja toimii tässä myös yhdessä muiden instituutioiden, esimerkiksi perheen tai hyvinvointivaltion kanssa. Kuten
muutkin instituutiot, raha näyttää toimivan ikään
kuin itsestään ja pakottavan ihmisiä tahtiinsa. Mutta
kuten muutkin instituutiot, raha on perimmältään
ihmisten yhteisen toiminnan, siis yhteiskunnallisen
toiminnan tulosta. Siksi raha-instituutiota voidaan
myös muuttaa.
Rahaa on pidetty tärkeimpänä nykyisen kapitalistisen talousjärjestelmän instituutiona, sillä valtaosa taloudellisista – tai taloudellistetuista – ihmisten

tai ihmisryhmien välisistä suhteista määrittyy sen
kautta (esim. Ahokas 2010). Tästä on helppo nähdä
esimerkkejä. Pohjoismaisissa yhteiskunnissa palkkatyö on jo pitkään ollut ihmisten keskeinen toimeentulon ja sosiaalisen turvan sarana. Palkkatyö
on meillä ollut tunnetusti myös sukupuolten välisen tasa-arvon ensisijainen keino. Virginia Woolfin
kuuluisa toteamus ”nainen, kirjoittaakseen, tarvitsee oman huoneen ja omaa rahaa” on muuntunut
muotoon ”nainen, saadakseen omaa rahaa ja oikeuksia, tarvitsee palkkatyöpaikan”. Palkkatyön keskeisyys vain kasvaa hyvinvointivaltion muita suojamekanismeja löyhennettäessä, kuten tällä hetkellä
on nähtävissä. Työn ja rahan liittoa korostaa työllisyysystävällinen workfare-politiikka, jonka mukaan vain työstä seuraa hyvinvointia niin yksilölle
kuin yhteiskunnalle (esim. Julkunen 2013). Sen sosiaalipoliittinen sovellus on ehdotettu vastikkeellinen sosiaaliturva, joka samoin alleviivaa rahan ja
työn kytköstä. Työllisyysystävällisyyden talouspoliittinen perustelu on saada työmarkkinoille mahdollisimman paljon työvoiman tarjontaa. Tunnetusti juuri naiset ovat toimineet tällaisena tarjontana.
EU:n politiikan yksi keskeisistä, julkilausutuista tavoitteista onkin kasvattaa naisten ja erityisesti äitien
työmarkkinaosuutta. Mitä faktisia sukupuolivaikutuksia työllisyysystävällisellä politiikalla on ollut ja
tulee olemaan, ei ilmeisesti tiedä kukaan, mutta valistuneita arvioita voi esittää.
Raha on monimutkainen yhteiskunnallis-taloudellinen suhde, ja siksi eurolla on eritasoisia yhteyksiä sukupuoleen. Yhteiskuntatutkijana jaan yh-
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