
Toimittaja Nea Kilpinen: Kuukautisköyhyydellä tarkoitetaan kyvyttömyyttä huolehtia 

omasta kuukautisterveydestä ja -hygieniasta esimerkiksi taloudellisten syiden tai 

puutteellisen terveyskasvatuksen vuoksi. Millainen kuukautisköyhyystilanne meillä on täällä 

Suomessa? Minä olen Nea Kilpinen, ja kanssani kuukautisköyhyydestä on keskustelemassa 

Zoomin välityksellä UN Womenin viestinnän vastaava Emma Winiecki. Tervetuloa! 

Asiantuntija Emma Winiecki: Kiitos! 

Toimittaja N.K.: Emma Winiecki, miksi kuukautisköyhyydestä olisi tärkeää keskustella 2020-

luvun Suomessa? 

 Asiantuntija E.W.: No ihan ensinnäkin sen takia, että kuukautisköyhyys meillä Suomessakin 

on ihan oikea, olemassa oleva ongelma, ja musta tuntuu, että kovin moni ei ehkä ajattele, 

että se meillä voisi olla ongelma tai että kuukautisiin ylipäätään Suomessa liittyy ongelmaa. 

Ja mä luulen, että esimerkiksi mediassa keskustelu kuukautisten ympärillä aika paljon 

saattaa fokusoitua vaikka siihen, että esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tänä päivänä niin… 

niin tota… on aika yleistäkin, että kuukautisia pyritään normalisoimaan esimerkiksi 

kuukautiskiertoon liittyvillä kuvilla, tai jaetaan omia kuukautiskokemuksia, ja se on… se on 

tosi hyvä, ja se on tosi tärkeetä, ja sillä puretaan sitä stigmaa ja häpeää ja vääriä uskomuksia, 

jotka liittyy kuukautisiin.  

Mutta mä luulen, että sen keskustelun alle saattaa sitten hävitä se tosiasia, että meillä on 

tosiaan Suomessakin ihmisiä, joilla ei yksinkertaisesti ole varaa hankkia niitä 

kuukautistarvikkeita, mitä he tarvitsisivat omien kuukautistensa aikana, mikä totta kai 

vaikuttaa heidän arkeen ja elämään sitten huomattavasti mahdollisesti joka kuukausi, ja… ja 

se on sellainen asia, mistä meillä ei oo ehkä ihan hirveästi vielä puhuttu, ja mun mielestä 

siitä… siitä pitäis puhua kyllä paljon enemmän ja sille asialle pitäis meilläkin 

konkreettisemmin tehdä jotain. 

Toimittaja N.K.: Kuukautisköyhyyttä ja sen seurauksia herkästi vähätellään Suomen 

kaltaisessa hyvinvointivaltiossa, kuten sanoit, koska ilmiö liitetään herkästi pelkästään 

kehitysmaihin. Kuukautisköyhyyttä kuitenkin esiintyy Suomessakin, niin kuin mainitsit, muun 

muassa opiskelijoiden ja vähemmistöjen keskuudessa. Miksi kuukautisköyhyyteen ei 

suhtauduta Suomessa vakavasti? 

Asiantuntija E.W.: No mä luulen, että siinä on ehkä jotenkin just se kuvitelma, että se ei olisi 

oikeasti ongelma. Että eihän meidän kaltaisessa hyvinvointivaltiossa, missä 

kuukautistuotteita on ikään kuin hyllymetreittäin saatavilla, että eihän… että eihän se niiden 

hankkiminen voi olla ongelma. Ja jotenkin musta tuntuu, että se koko köyhyyskeskustelu 

Suomessa usein… usein vielä pyörii sillä tasolla, että jotenkin se suomalainen köyhyys… niin 

sitä ei nähdä monessa kohtaa niinku tämmösenä… jotenkin tarpeeksi oikeana tai tarpeeksi 

vakavana tai tarpeeksi syvänä köyhyytenä, niin se on täysin virheellinen kuvitelma.  

Meillä on Suomessa erittäin suuria tuloeroja eri yhteiskuntaluokkien välillä ja… ja tota ne 

henkilöt, ketä sitten kuukautisköyhyys koskee, niin nehän on myöskin henkilöitä, joihin 

tämä… niinku köyhyys ja vähävaraisuus vaikuttaa heidän elämän monilla muillakin osa 

alueilla. Et ethän sä ole köyhä vaan… vaan siinä suhteessa, että sä et voi hankkia 



kuukautissiteitä, vaan jos sulla on vaikeuksia hankkia kuukautissiteitä, niin se tarkoittaa sitä, 

että sinä olet vähävarainen ja köyhä ja sulla on niinku hankaluuksia todennäköisesti myöskin 

hankkia muita perustarvikkeita päivittäiseen elämääsi.  

Ja… ja se kuukautistuotteiden hinnoittelu tai se, että… että sinulla ei ole niihin varaa, niin se 

on suunnattoman suuri henkinen lisäpaine ja stressi puhumattakaan siitä, että sillä on 

myöskin terveysvaikutuksia. Että se on hygieniakysymys. Sillä voi olla… siinä voi olla 

tulehduksen riski. Se voi vaikuttaa sun työssä käymiseen. Se voi nuorilla tytöillä ja naisilla 

vaikuttaa koulussa käymiseen, ja meillä Suomessa ei oo tehty tutkimuksia siitä, että minkä 

verran tytöt mahdollisesti on poissa koulusta kuukautisten takia, johtui se nyt sitten 

kuukautiskivuista tai sitten siitä, että heillä ei ole varaa hankkia kuukautistarvikkeita.  

Mutta esimerkiksi Britanniassa ja Uudessa-Seelannissa, jotka myöskin on varsin varakkaita 

hyvinvointivaltioita, niin näissä on tehty tutkimuksia, ja molemmissa maissa tulosten 

perusteella… niin se on ollut yllättävän suuri prosentti tytöistä, jotka jättää menemättä 

kouluun nimenomaan sen takia, että heillä ei ole varaa hankkia kuukautistuotteita, ja tää on 

kans sellainen ongelma, mikä varmasti… niinku ajatellaan, että se tapahtuu tuolla jossain 

kaukana meistä, hyvin erilaisissa ja köyhemmissä maissa, että tytöt ei voi mennä kouluun, 

koska heillä on kuukautiset.  

Mutta tosiasiassa sitä tapahtuu myöskin länsimaissa, ja ensinnäkin se ongelman 

ymmärtäminen ja mittaaminen olisi tosi tärkeätä, että me tiedettäisiin, mikä se tilanne 

Suomessa nyt tällä hetkellä on. Ketä ne on ne tytöt, keihin se vaikuttaa, ja naiset, keihin se 

vaikuttaa eniten? Ja ihmiset – ei ainoastaan naiset vaan ylipäätään ihmiset, kellä on 

kuukautiset. Ja… ja sitten, mitä on ne konkreettiset teot, mitä voidaan tehdä sitten tämän 

tilanteen parantamiseksi? 

Toimittaja N.K.: Eli kuukautisköyhyyttä olisi syytä tutkia myös Suomessa. 

Asiantuntija E.W.: No kyllä mun mielestä, koska mun käsittääkseni sellaista kovin… kovin 

niinku selkeätä tietoa ja dataa meillä ei siitä Suomessa ole, että kuinka moniin ihmisiin tämä 

vaikuttaa, ja mä uskon, että sen tiedon avulla ensinnäkin tätä keskustelua voitaisiin käydä 

toivottavasti huomattavasti niinku konkreettisemmalla tasolla, ja se konkretisoituisi se 

ongelma myöskin. Että… että tämä on ihan oikeasti asia, joka vaikuttaa ihmisten 

jokapäiväiseen elämään ja arkeen ja henkiseen hyvinvointiin ja fyysiseen hyvinvointiin ja 

heidän suoriutumiseen ja työkykyyn ja moniin asioihin. Ja… ja sitten taas myöskin kun 

tiedettäisiin sen ongelman laajuus, niin silloin voidaan myöskin paremmin suunnitella ne… 

niinku interventiot ja… ja konkreettiset asiat, mitä voidaan tehdä ja mitä ehkä tarvitsisi 

tehdä, että sitä tilannetta saataisiin parannettua. 

Toimittaja N.K.: Kuukautisköyhyyteen ja ylipäätänsä kuukautisiin yhdistetään laaja kirjo 

erilaisia tasa-arvoon liittyviä ongelmia, kuten sukupuolittuneita kuluja. Emma Winiecki UN 

Womenilta, mitä muita tasa-arvo-ongelmia kuukautisköyhyyteen liittyy? 

Asiantuntija E.W.: Nyt siis globaalilla tasolla kun puhutaan, niin silloin tämä on vielä 

huomattavasti monimutkaisempi ja monisyisempi asia kuin Suomen tasolla. Että se 

kuukautishäpeä ja kuukautisstigma on todella vahvaa monin paikoin maailmaa ja 



pahimmillaan johtaa siihen, että nuoret tytöt ja naiset eristetään yhteisönsä ulkopuolelle 

kuukautisten aikana, ja heitä ehkä pidetään jollain tavalla epäpuhtaina. Ja kuukautisiin liittyy 

paljon myyttejä ja… ja väärinkäsityksiä ja -ymmärryksiä, ja ihan pahimmillaan se on johtanut 

esimerkiksi Nepalissa siihen, että nuoria tyttöjä on kuollut näissä niin sanotuissa 

kuukautismajoissa, mihin heidät eristetään kuukautistensa aikana. Että… että siis 

pahimmillaan se tarkoittaa sitä, että puhutaan ihan tyttöjen hengestä. 

Suomessa tietysti meillä ei onneksi sellaista ongelmaa ole, mutta se… se kaikki semmonen 

häpeä ja stigmaa ja marginalisaatio, mitä vieläkin kuukautisiin liitetään, että vaikka sitä 

keskustelua käydään eri tasoilla, mä luulen, että aika kuplautunutta Suomessa se keskustelu 

on eli niinku tiettyjen kuplien sisällä se kuukautisista puhuminen hyvin avoimesti ja vapaasti 

ja… ja kuukautiskuppien näyttäminen, missä näkyy kuukautisverta ja se ajatus niinku siitä, 

että kuinka hölmöä se on, että… että sidemainoksissa se veri on aina sinistä. Että miksei 

voida niinku näyttää asioita niinku ne on, koska siinä ei ole mitään hälyttävää… niin se on 

niinku normalisoitunut. Mä luulen, että se on aika… aika niinku kuplautunutta. Mutta että… 

että sitten taas on paljon ihmisiä Suomessakin, jotka varmasti vielä ajattelevat, että… että 

miksi niistä nyt sitten tarvitsee niin paljon puhua?  

Toisaalta sitten nuorille tytöille, joiden kuukautiset on alkamassa esimerkiksi olisi hirvittävän 

tärkeätä, että heillä on kaikki se tieto saatavilla, mikä kuukautisiin liittyy, mutta ei 

ainoastaan tytöille, vaan myös pojille. Myös muunsukupuolisille olisi hirvittävän tärkeätä, 

että Suomessa päästäisiin keskustelussa myöskin jo sille tasolle, että… että kuukautiset ei 

riipu siitä, oletko sinä tyttö vai poika vai… vai muunsukupuolinen, vaan kaikki sukupuolet 

voivat saada kuukautiset… Ja että tavallaan… että sitä rikottaisiin niitä semmoisia hyvin 

vanhakantaisia ja stereotyyppisiä ajatuksia kuukautisista, mitkä tuottaa sitä häpeää ja 

myöskin ehkä estää sitten niitä ihmisiä, joilla kuukautiset on, niin… niin oikeasti hakemasta 

myöskin sitä apua, mitä he mahdollisesti tarvitsee ymmärtääkseen mistä on kyse. 

Sitten toisaalta se kuukautiskipuihin liittyvä… niin kuin myytit tai se ajatus siitä, että se ei 

jotenkin ole oikeeta, ja puhutaan niinku suklaalevyistä sun muista. Mutta kuukautiskivuthan 

voi olla todella… vahvat ja… ja… ja vaikeat tosin monille. Niin niin vahvat ja vaikeat, että se 

tarkoittaa sitä, että et voi mennä kouluun tai sä et voi mennä lääkäriin ja se, että nämä asiat 

otetaan vakavasti ja ymmärretään se, että se ei ole mitään niinku hormonaalista hössötystä 

ja se ei ratkea sillä Fazerin Sinisellä – ei niin, että siinäkään olis mitään pahaa, Fazerin Sinistä 

kaikille, ketkä sitä haluaa. Mutta että myöskin se, että… että nämä asiat otetaan vakavasti ja 

että ne ihmiset, joilla on kuukautiset, niin he kokee, että heidän tilanteensa otetaan 

vakavasti, ja he tietää myös tietysti hakea sitä… sitä apua.  

Ja… ja sitten tähän liittyen, niin kuukautisiinhan liittyy myös sellaisia muita kulueriä kuin 

pelkästään ne siteet ja tamponit tai kuukupit, esimerkiksi ne särkylääkkeet. Että se, että… 

että mitä kaikkea niihin kuukautisiin liittyy, niin… niin se menee niinku sen sidehyllyn… 

kaupan sidehyllyn niinku ohi laajemmalle.  

Ja mun mielestä se… siitä… siitä tota keskusteleminen todellakin on tasa-arvokysymys. Ja… 

ja se on tosi monisyinen tasa-arvokysymys, ja se liittyy myöskin sukupuolen 

moninaisuuteen. Se liittyy siihen, miten me puhutaan meidän kehoista, mikä määrittää 



sukupuolta, millaiseksi me kuukautiset mielletään ja kelle ne tulee ja… ja kaiken sen 

semmoisen, niin kuin monimuotoistamisen. 

Toimittaja N.K.: Miten näihin tasa-arvo-ongelmiin voitaisiin puuttua? 

Asiantuntija E.W.: No mä luulen, että… että sitä keskustelua… niin se on varmasti niinku yksi 

hyvin tärkeä asia, että… että saataisiin tästä sellasta… niinku asiantuntijatasoista julkista 

keskustelua enemmän myös poliitikkojen ja päättäjien kesken. Eduskunnassa Suomessa on 

käyty keskustelua tästä verotuskysymyksestä… eli tällä hetkellä Suomessa kuukautistuotteet 

kuuluu vielä korkeampaa veroluokkaan, eli niiden toi… arvonlisävero on se 24 prosenttia 

toisin kuin muilla apteekkituotteilla, millä se on 10 prosenttia. Niin mä sanoisin, että se nyt 

olisi aivan ihan ensimmäinen minimi ikään kuin, että se tiputettaisiin se verotusaste sinne 10 

prosenttiin. 

Skotlanti maailman ensimmäisenä maana on tehnyt kuukautistuotteet jo ilmaiseksi… on 

tehnyt niinku ilmaiseksi kaikille, ja tosi moni muu maa on ainakin lähtenyt siihen, että… että 

näitä… tota… tätä veroastetta vähennettäisiin. Ja vuonna 2019 Euroopan parlamentti on jo 

hyväksynyt tämmöisen sukupuolten tasa-arvoon ja veropolitiikkaan liittyvän 

päätöslauselman, joka kannustaa jäsenmaita poistamaan tämän niin sanotun tamponiveron. 

Ja Suomessa sitä ei ole vielä tehty, ja se on tosiaan tämmöinen päätöslauselma, ja se on 

suositus. Eli se ei ole mikään määräys, mutta että… että mä itse niinku näkisin, että tämä 

veronalennus nyt olisi se pienin ja ensimmäinen askel ja hyvin… ja sillä voisi olla jo hyvin 

suuri vaikutus.  

Mutta sen lisäksi… niin se, että kuukautistuotteita olisi ilmaiseksi saatavilla tietyissä 

paikoissa esimerkiksi vähintään kouluterveydenhoitajilla, terveysasemilla…. niitä voidaan 

niinku miettiä sitten… olisiko sosiaalitoimistossa kenties? Että ne henkilöt, kellä oikeasti ei 

ole varaa niihin kuukautistuotteisiin tai ketkä joutuu miettimään sitä, että ostanko mä nyt 

tänä päivänä näitä… niinku siteitä, kun mulla alko menkat vai ostanko mä jonkun muun… 

vaippoja vauvalle, niin… niin että he tietäisi, että on paikkoja, mistä he voi hakea niitä… niitä 

tuotteita ilmaiseksi, jos heillä ei ole niihin varaa, niin mä niinku näkisin, että kyllä niinku 

nämä… nämä nyt ovat ne ihan ensimmäiset konkreettiset asiat, mitä Suomessa pitäisi lähteä 

edistämään. 

Toimittaja N.K.: Siitä päästäänkin seuraavaan kysymykseen, eli miksi Suomessa ollaan 

haluttomia puuttumaan tähän niin kutsuttuun tamponiveroon? 

Asiantuntija E.W.: No se on… vaikea kysymys. suomessa on paljon sekä poliittisia puolueita 

että päättäjiä. On paljon… tota… kansalaisyhteiskunnan toimijoita, jotka on puhunut tästä 

asiasta pitkään ja hyvin voimakkaasti ajaa sitä, että… että tälle tamponiverolle pitäisi 

Suomessa tehdä jotain. Vähintään tiputtaa sitä alempaan luokkaan tai… tai sitten poistaa tai 

tehdä nämä tuotteet niinku… jos ei ilmaiseksi, niin ainakin niinku lähestulkoon, ihmisten 

saataville.  

Mä en tiedä, onko siinä kyse nyt sitten jotenkin siitä, että tämä mielletään vähemmäksi ja 

pienemmäksi ongelmaksi kuin jotkut muut asiat. Ja ehkä tässä niinku on juuri se ongelman 

ydin, että ne jotenki ne kuukautistuotteet vielä niin kun nähdään semmoisena ei-



välttämättömyytenä ja jonkunlaisena… niinku luksustuotteena, mitä ne ei tietenkään ole. 

Koska joka ikinen ihminen, kellä kuukautiset on ollut, niin tietää sen, että kun sun 

kuukautiset alkaa ja kun sulla on kuukautiset, niin sulla on oltava… on oltava se side, sulla on 

oltava se tamponi tai sulla on oltava se kuukuppi tai kuukautispöksyt tai… Mutta että… että 

ilman mitään ei… ei voi niinku toimia. Että sillon sä et poistu kotoa sitten siinä tapauksessa. 

Että… että kyse ei ole luksustuotteesta. Kyse ei ole asiasta, joka ei olisi välttämätön. Tää on 

välttämätön kaikille niille ihmisille, kellä kuukautiset tulee. Ne kuukautiset tulee kerran 

kuukaudessa, kestävät neljästä päivästä noin viikkoon, ja olikohan se nyt noin 

neljänkymmenen vuoden ajan keskimäärin ihmisellä, kellä ne kuukautiset on. Niin tota, siinä 

on aika… aika niinku pitkä se tarve näille tuotteille, että nyt ei puhuta mistään semmosesta, 

että no mä ostan näitä siteitä, kun ne on mun mielestä niin siistejä ja kivoja, ja tää on tälleen 

cool juttu, vaan kyllä nää on ihan niinku välttämättömyystuotteita. Se on ihan sama kuin 

sanoisi, että vauva ei tarvitse vaippoja. Että… että ei ole… ei ole niinku mitään järkeä ajatella 

tätä niin, että tämä ei olisi tärkeää tai vakava asia.  

Mutta… mutta tietysti niinku päättäjillä on omat prioriteettilistansa, ja totta kai on 

kilpailevia prioriteetteja, että varmaan mä luulen, että siihen liittyy semmoinen asia, että 

sitä ehkä niinku vielä vähän sitten vähätellään ja ajatella… ajatellaan jotenkin… tai ei niinku 

ymmärretä sitä, että voiko tämä nyt oikeasti Suomessa olla ongelma, minkä takia mun 

mielestä olisi myöskin tosi tärkeetä, että sitä tosiaan niinku tutkittaisiin vähän enemmän ja 

hankittaisiin sitä dataa ja tehtäisiin kyselyitä ja selvitettäisiin sitä, kuinka isosta ongelmasta 

oikeasti on kyse ja kuinka moneen ihmiseen se vaikuttaa. Koska me kuitenkin tiedetään se, 

että kyllä se Suomessakin ihmisiin vaikuttaa, ja kuukautisköyhyyttä esiintyy myös Suomessa. 

Se on niinku jo ikään kuin tiedossa. 

Toimittaja N.K.: Kuukautisköyhyydestä keskusteltaessa moni huomauttaa, että yhtä lailla 

miehillä on hygieniaan liittyviä parranajokustannuksia. Emma Winiecki, voiko 

parranajokustannuksia mielestäsi verrata kuukautisista koituviin kustannuksiin? 

Asiantuntija E.W.: Mun täytyy nyt ihan ensin suorilta sanoa, että mulla ei ole minkäänlaista 

käsitystä, minkälaiset on parranajokustannukset. Siis että minkälaisista kustannuksista 

puhutaan, koska tämä ei ole omassa elämässä ollut vielä ajankohtaista toistaiseksi, ja tota… 

sanoisin ehkä kuitenkin niin, että kuukautisissa puhutaan hygieniasta, ja siinä puhutaan 

terveydestä, ja se, että jos sulla ei ole niitä kuukautistuotteita saatavilla, niin se voi oikeasti 

olla niinku terveydelle ja – ja tietoa – niin se voi ihan oikeasti olla terveydelle haitallista, ja 

sillä voi olla terveysvaikutuksia. 

Ja… ja tosiaan se, että… että se vaikuttaa tyttöjen ja naisten koulunkäyntiin. Se vaikuttaa 

heidän töissä käyntiin. Se vaikuttaa heidän… niinku mahdollisuuksiin – tai ei ainoastaan 

tyttöjen ja naisten, vaan kaikkien ihmisten, kelle kuukautiset tulee – mahdollisuuksiin 

niinku… osallistua yhteiskunnassa. Ja mä en nyt ainakaan näin suorilta koskaan muista 

kuulleeni tai nähneeni, että parranajolla olisi tällaisia samanlaisia vaikutuksia niitten 

henkilöitten elämään, kenen tarvitsee partaa ajaa. 

Se, että mihin se raja ikään kuin vedetään sitten, niin se on… se on ihan totta, että se ei ole 

aina helppoa, mutta kuukautisköyhyys ja kuukautisiin liittyvät haasteet, jotka vaikuttaa niin 



monella tasolla tasa-arvon toteutumiseen ja ihmisten muiden oikeuksien toteutumiseen, 

niin ne on asioita, mistä on puhuttu hyvin pitkään, ja ne on asioita, mitä niinku tunnistetaan 

ja tiedetään. Meillä on siitä dataa, niin… mä niinku tavallaan… tämä on vähän semmoinen 

asia, että… että voidaan me puhua parranajostakin, jos se on ongelma. Mä en ole koskaan 

kuullut, että se olisi ongelma. Mä en ole myöskään koskaan kuullut, että… että niinku… tää 

ikään kuin parranajon tarve tai se, että… että ajaako partaansa vai ei, niin että se ei estäisi 

ihmisiä osallistumasta tai menemästä kouluun tai menemästä töihin.  

Ja sitten jos se on semmoinen ongelma, niin… sit mä niinku tavallaan… että ne ei ole niinku… 

nää on aina vähän semmoisia, että aina voidaan vetää montaa muuta asiaa siihen, että no 

entäs tämä ja entäs tämä ja entäs tämä. Ja se on vähän sellasta. Mun mielestä se on niinku 

keinotekoista yritystä ikään kuin viedä se huomio pois siitä itse asiasta, että se ei… et ne ei 

ole niinku toinen toisiltaan pois, ja… ja sitten taas just se, että jos… jos toinen… toinen asia 

on semmoinen, mistä ei niinku pääsääntöisesti koskaan ole ongelmaa tehty, niin miksi siitä 

tehtäisiin sitten nyt ongelma ikään kuin vaan sen takia, että yritetään vesittää jollain tavalla 

tätä toista asiaa, niin että… mä ehkä en nää niinku sitä tarvetta sille keskustelulle näin 

niinku… rinnastettuna. 

Toimittaja N.K.: Aikaisemmin… kerroit, miten tasa-arvo-ongelmia voitaisiin muuttaa, mutta 

voisitko vielä lyhyesti kertoa, millä keinoilla kuukautisköyhyyttä voitaisiin mielestäsi 

vähentää Suomessa? 

Asiantuntija E.W.: No ne on varmaan ne tuossa aikaisemmin mainitsemat asiat, eli sen 

veron laskeminen vähintään sieltä 24 prosentista 10 prosenttiin. Se nyt olisi hyvin selkeä 

konkreettinen teko, mitä voitaisi tehdä. Ja se, että niitä kuukautistuotteita olisi ilmaiseksi 

saatavilla tietyissä paikoissa, ja… ja tieto tästä kulkisi ihmisille, ja… ja tässäkin täytyy hyvin 

tarkasti niinku huolehtia siitä, että ne oikeat ihmisryhmät saa sen tiedon. Eli siinä myöskin se 

niinku datan ja tiedon tarve siitä, että… että keiden keskuudessa se ongelma on suurin, olisi 

tosi tärkeätä. Se, että maahanmuuttajille on tietoa oikeilla kielillä ja osataan… että heidät 

ohjataan… ja annetaan se tieto siitä, että… että mistä niitä kuukautistuotteita saa, ja jos 

tarvitsee saada niitä ilmaiseksi, niin mistä niitä voi hakea. 

Siis nää on varmaan nyt ne ihan ensimmäiset, että… että se niinku puhuminen on tärkeätä, 

koska sillä, että käydään julkista keskustelua… koska sillä normalisoidaan hyvin normaalia 

asiaa ja poistetaan sitä stigmaa ja marginalisaatiota sen ympäriltä… se on tärkeätä, mutta se 

itsessään ei tee kuukautisköyhyydelle vielä yhtään mitään. Se, mikä vaikuttaa 

kuukautisköyhyyteen on se, että kuukautistuotteet on halvempia ja että niitä on myöskin 

ilmaiseksi saatavilla sitten niille ihmisille, ketkä… kellä ei vaan yksinkertaisesti ole niihin 

varaa. 

Toimittaja N.K.: Keskustelimme tänään Radio Moreenissa kuukautisköyhyydestä Suomessa. 

Kiitos haastattelusta, UN Womenin viestinnän vastaava Emma Winiecki! 


