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Hoivavastuun sukupuolittuneisuus korostuu töissä ja kotona
Koronapandemialla on suuria sukupuolten tasa-arvoa heikentäviä vaikutuksia, jotka ovat havaittavissa
sekä kansainvälisessä että suomalaisessa tutkimuksessa. Tarkastelimme pandemian sukupuolivaikutuksia
liittyen palkattomaan ja palkalliseen työhön käyttäen aineistona valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan Covid-19 -tutkimuskatsauksia.
Erityisesti naisilla hoivataakka on lisääntynyt ja myös työmarkkina-asema sekä henkinen hyvinvointi on heikentynyt. Naisilla on ammattialojensa vuoksi suurempi altistumisriski koronavirukselle, mutta miesten kuolleisuus on korkeampi. Pandemian ja rajoitustoimenpiteiden vaikutukset ovat kohdistuneet erityisesti naisiin,
maahanmuuttajiin ja vähemmistöryhmiin.
Naiset, maahanmuuttajat ja vähemmistöt suuremmassa riskissä sairastua, miehillä suurempi kuolleisuus
Matalatuloisilla aloilla työskentelevillä, pääasiassa naisilla, maahanmuuttajilla ja vähemmistöryhmillä, on
suurempi riski altistua koronavirukselle. Naisten suurentunut riski liittyy erityisesti välttämättömien alojen,
kuten hoiva-alan ammattien sukupuolittuneisuuteen.1 Miehet kuitenkin sairastavat naisia useammin koronaviruksen vakavamman muodon, ja heillä kuolleisuus on suurempi2. Miesten suurempaa kuolleisuutta
selittää muun muassa se, että miehet hakeutuvat lääkäriin naisia harvemmin3.
Pandemian työllisyysvaikutukset kohdistuvat voimakkaimmin jo valmiiksi heikommassa työmarkkina-asemassa oleviin
Tulokset osoittavat, että naissukupuoli, matalapalkkaisuus, kuuluminen etniseen vähemmistöön sekä vammaisuus ovat tekijöitä, jotka asettavat yksilön korostuneesti epätasa-arvoiseen asemaan työmarkkinoilla
pandemian aikana ja sen jälkeen.
Talouskriisit laskevat yleensä miesten tuloja ja työllisyyttä naisia enemmän. Koronakriisin aiheuttamien markkinavaikutusten sukupuolijakauma on kuitenkin ollut päinvastainen aiempiin laskusuhdanteisiin verrattuna4.
Naisten työllisyyden on lisäksi todettu elpyvän miesten työllisyyttä hitaammin kriisien jälkeen5. Naiset työskentelevät miehiä useammin aloilla, joihin koronan leviämistä estävät rajoitustoimet pääasiassa kohdistuvat,
samoin kuin matalapalkkaisilla aloilla ja epätyypillisissä työsuhteissa6. Siksi työttömyys, lomauttaminen ja
työajan lyheneminen ovat naisten kohdalla miehiä yleisempiä koronakriisissä. Saksassa ja Yhdysvalloissa irtisanomisriskin todettiin olevan suurempi työnsä ohella lapsista huolehtivista, kun taas Isossa-Britanniassa
näin on naisilla, joilla ylipäätään on lapsia7. Lisäksi taloushuolet, velkaantumisen pelko, työstressi ja ahdistus
kasaantuvat vammaisille naisille vammattomia enemmän. Vammaiset naiset kokevat myös lastenhoidon ja
työn yhteensovittamisen hankalammaksi kuin vammattomat naiset8.
Tulokset osoittavat naisyrittäjien olevan erityisen haavoittuvassa asemassa, sillä heidän tyypillisiä toimialojaan ovat esimerkiksi siivous- ja hoiva-alan työt, joita on mahdotonta suorittaa etänä9. Yrittäjyys on korostettua myös etnisten vähemmistöjen joukossa, jolloin pandemian taloudellisista seurauksista ja rajoitustoimenpiteistä kärsivät eniten etniseen vähemmistöön kuuluvat yrittäjät10.
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Pandemia on lisännyt hoivavastuun epätasa-arvoista jakautumista sukupuolten välillä
Koronaviruspandemian myötä koulujen sekä päivähoitopaikkojen sulkeminen on lisännyt kotitalouksien hoivavastuuta merkittävästi. Pandemian leviämistä rajoittavat toimet ovat johtaneet erityisesti äitien kotiin jäämiseen koulu- ja päivähoitoikäisten lasten kanssa koulujen ja hoitopaikkojen ollessa suljettuna11. Sekä miesten että naisten hoivavastuu on lisääntynyt pandemian myötä lähes yhtä paljon. Hoivavastuu on kuitenkin jo
ennen pandemiaa ollut naisten kohdalla miehiä korkeampaa, minkä vuoksi se kuormittaa pandemian myötä
naisia yhä enemmän12. Pandemia on myös lisännyt naisten tekemien kotitöiden määrää entisestään13.
Äidit kokivat erityisesti taloudellista epävarmuutta ja huolta lastensa hyvinvoinnista14. Isillä taloudellinen
epävarmuus kuitenkin johtaa erään tutkimuksen mukaan äitejä useammin mielenterveyden ongelmiin15.
Pohjoismaisen hoivajärjestelmän tulisi olla vahvassa roolissa taloutta elvyttäessä
Teoreettisesti tarkasteltuna hoivatyön sukupuolittuneisuutta voitaisiin tasoittaa panostamalla sukupuolitietoiseen politiikkaan ja tiedostamalla naisten palkattoman työn rooli taloudessa. Taloutta elvyttäessä tulisi
investoida hoivaan, ottaen mallia pohjoismaisten valtioiden hoivajärjestelmästä. Hoivaan investointi vähentäisi eroja sukupuolten työllisyydessä, ja tuottaisi väestöstä terveempää, koulutetumpaa ja tuottavampaa16.
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