
AD\1143592FI.docx PE613.389v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2014-2019

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

2017/2210(INI)

24.1.2018

LAUSUNTO

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalle

sukupuolten tasa-arvosta EU:n media-alalla
(2017/2210(INI))

Valmistelija: Lynn Boylan



PE613.389v02-00 2/10 AD\1143592FI.docx

FI

PA_NonLeg



AD\1143592FI.docx 3/10 PE613.389v02-00

FI

EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon 13. syyskuuta 2016 antamansa päätöslauselman työ- ja yksityiselämän 
tasapainolle suotuisten työmarkkinaolosuhteiden luomisesta1,

– ottaa huomioon 15. syyskuuta 2016 antamansa päätöslauselman yhdenvertaista kohtelua 
työssä koskevan direktiivin soveltamisesta2,

– ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2017 antamansa päätöslauselman tarpeesta EU:n 
strategialle sukupuolten välisen eläke-eron poistamiseksi ja torjumiseksi3,

– ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2017 antamansa päätöslauselman työoloista ja 
epävarmoista työsuhteista4,

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2017 antamansa päätöslauselman naisten taloudellisesta 
voimaannuttamisesta yksityisellä ja julkisella sektorilla EU:ssa5,

– ottaa huomioon 26. lokakuuta 2017 antamansa päätöslauselman seksuaalisesta 
häirinnästä ja hyväksikäytöstä unionissa6,

– ottaa huomioon 26. huhtikuuta 2017 annetun Euroopan komission ehdotuksen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 2010/18/EU kumoamisesta 
(COM(2017)0253),

1. pitää erittäin valitettavana, että vaikka EU:ssa journalismin ja media-alan tutkinnon 
suorittaneista enemmistö eli 68 prosenttia on naisia7, he ovat silti huomattavan 
aliedustettuja mediassa varsinkin päätöksenteko- ja johtamistasolla; panee merkille, että 
kaikilla johtamisen tasoilla naisten osuus päätöksentekoasemissa olevasta ylemmästä 
henkilöstöstä on keskimäärin 32 prosenttia ja että naisten osuus toimitusjohtajista ja 
muista vastaavista korkeimman strategisen tason asemissa olevista henkilöistä on vielä 
pienempi eli 16 prosenttia; panee merkille, että myös yritysten johtokunnissa naisten 
osuus on alhainen eli 25 prosenttia8; toteaa, että aliedustus vaikuttaa kielteiseen ja 
stereotyyppiseen naiskuvaan EU:n media-alalla;

2. katsoo, että nämä stereotypiat voivat johtaa naisten kannalta kielteiseen sosiaaliseen 
ympäristöön ja aiheuttaa sukupuoleen perustuvaa syrjintää työpaikoilla; toteaa, miten 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0338.
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0360.
3 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0260.
4 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0290.
5 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0364.
6 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0417.
7 Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) raportti ”Advancing gender equality in decision-making in media 
organisations”, 2013, s. 17.
8 Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) raportti ”Advancing gender equality in decision-making in media 
organisations”, 2013, s. 29–33.
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tärkeä myönteinen sosiaalinen ympäristö on, jotta työntekijöitä voidaan auttaa 
jaksamaan hyvin intensiivisessä työssä;

3. korostaa, että on tärkeää taata miesten ja naisten yhtäläiset mahdollisuudet palkitsemalla 
lahjakkaat henkilöt heidän sukupuolestaan, rodustaan, iästään, uskonnostaan, 
vammaisuudestaan, terveydentilastaan tai taloudellisesta tilanteestaan riippumatta;

4. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia edistämään sukupuolten 
tasa-arvoa media-alan organisaatioissa, edustusjärjestöissä, koulutuslaitoksissa ja 
erityisesti niiden hallintoelimissä sekä valvomaan ja seuraamaan saavutettua edistystä 
tarkasti;

5. katsoo, että kaikki media-alalla työskentelevät voisivat hyötyä naisten työolosuhteiden 
yleisestä parantamisesta; katsoo kuitenkin, että olosuhteet eivät ole parantuneet 
riittävästi ja että epätasa-arvoisuutta esiintyy edelleen; pitää tärkeänä, että jäsenvaltiot ja 
komissio edistävät samapalkkaisuuden periaatetta ja varmistavat sen SEUT-sopimuksen 
157 artiklan mukaisesti esimerkiksi torjumalla sukupuolten palkka- ja eläke-eroa, 
vähentämällä epävarmoja työsuhteita1, varmistamalla kohtuuhintaisen ja laadukkaan 
päivähoidon saatavuuden, noudattamalla työn ja yksityiselämän parempaa tasapainoa 
koskevia toimintapolitiikkoja ja varmistamalla kollektiiviset neuvotteluoikeudet; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita puuttumaan epävarmojen työsuhteiden ja myös 
pimeän työn ja näennäisesti itsenäisen ammatinharjoittamisen ongelmiin sen 
varmistamiseksi, että kaikenlaisissa työsopimuksissa tarjotaan asianmukaiset työolot ja 
sosiaalinen suojelu, johon kuuluu riittävän kattava sosiaaliturva, ihmisarvoista työtä 
koskevan ILOn ohjelman, SEUT-sopimuksen 9 artiklan, EU:n perusoikeuskirjan ja 
Euroopan sosiaalisen peruskirjan mukaisesti;

6. katsoo, että sukupuolistereotypioiden esiintyminen mediasisällöissä lisää osaltaan 
eriytymistä työmarkkinoilla; tuomitsee naisten kuvaamisen tavalla, joka heikentää 
heidän ihmisarvoaan, esimerkiksi seksuaalisen esineellistämisen kautta 
lähetystoiminnassa ja mainonnassa; korostaa, että taloudelliset perusteet eivät voi olla 
tekosyy sukupuolistereotypioiden jatkuvalle esiintymiselle mediasisällöissä;
huomauttaa, että naisia, jotka käsittelevät merkittävimpiä politiikkaan ja talouteen 
liittyviä aiheita, on media-alalla usein paljon vähemmän kuin miehiä; toteaa lisäksi, että 
ikä ja viehättävyys eivät saa olla tärkeimpiä tekijöitä, jotka ratkaisevat, voiko tietty 
juontaja esiintyä televisiossa;

7. panee merkille media-alan pitkät perinteet sekä freelance-työntekijöistä että vakinaisista 
työntekijöistä; huomauttaa, että alan jatkuva digitalisointi on johtanut perinteisen 
levikin ja mainostulojen vähenemiseen, mikä vaikuttaa siihen, millaisia työsopimuksia 
alalla tarjotaan;

8. suosittaa, että media-alan organisaatiot kunnioittavat naisten ja miesten yhtäläistä 
oikeutta vanhempainvapaaseen; kannustaa erityisesti miehiä pitämään isyysvapaansa;

9. katsoo, että tasa-arvon saavuttaminen naisille media-alan kaikilla tasoilla, erityisesti 
päätöksentekotasolla, edellyttää työntekijäkeskeistä kulttuuria, sukupuolisensitiivistä 
ylempää johtoryhmää, palkkajärjestelmien avoimuutta, sukupuolineutraalia työn 

                                               
1 Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. heinäkuuta 2017 työoloista ja epävarmoista työsuhteista.
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arviointia ja luokittelua, ylennys- ja rekrytointikäytäntöjen avoimuutta ja tehokkaita 
toimia seksuaalisen häirinnän lopettamiseksi; kehottaa komissiota jatkamaan direktiivin 
2006/54/EY, jolla käännetään todistustaakka sukupuoleen perustuvaa syrjintää 
koskevissa tapauksissa, asianmukaisen soveltamisen seurantaa ja täytäntöönpanon 
valvontaa;

10. panee merkille Euroopan parlamentin äskettäisen tutkimuksen, jossa tuodaan esiin 
kaikenlaisten työsuhteiden kasvava epävarmuus; toteaa, että epävarmuuden riski on 
korkeampi epätyypillisissä työsuhteissa, kuten määrä- ja väliaikaisissa työsuhteissa, 
freelance-työsuhteissa ja katkonaisissa työsuhteissa media-alalla; toteaa myös, että 
naiset ovat kaikkialla työmarkkinoilla yliedustettuina monissa epätyypillisissä työnteon 
muodoissa1; huomauttaa, että media-alalla kasvavat paineet säilyä taloudellisesti 
elinkelpoisena digitalisaation jatkuessa vaikuttavat alalla tarjottujen työsuhteiden 
tyyppiin ja todennäköisesti pahentavat tätä suuntausta; panee myös merkille, että 
tällaisissa työsuhteissa työskentelevät naiset voivat olla alttiimpia 
työpaikkakiusaamiselle siksi, että heidät voidaan erottaa organisaatiosta suhteellisen 
helposti;

11. viittaa Eurofoundin tulevaan raporttiin ”Pay transparency in Europe: First movers’ 
experiences with gender pay reports and audits” ja panee merkille, että vain yksi 
kolmesta jäsenvaltiosta on pannut täytäntöön ainakin joitakin sukupuolten 
palkkatietojen avoimuutta edistäviä toimenpiteitä komission suosituksen (C(2014) 1405 
final) mukaisesti ja että jotkut jäsenvaltiot ovat vasta äskettäin tehneet muutoksia 
lainsäädäntöönsä tai niillä on pitkälle vietyjä suunnitelmia, kun taas yli puolet 
jäsenvaltioista ei ole pannut täytäntöön vielä yhtään neljästä palkkojen avoimuutta 
koskevasta toimenpiteestä;

12. korostaa tiedotusvälineiden roolia sosiaalisen muutoksen edistäjinä ja niiden 
vaikutusvaltaa yleisen mielipiteen muokkaamisessa ja kehottaa jäsenvaltioita 
edistämään sukupuolten tasa-arvoa koskevaa sisältöä julkisissa tiedotusvälineissä; 
kehottaa julkisia ja yksityisiä tiedotusvälineitä valtavirtaistamaan sukupuolten tasa-
arvon kaikissa sisällöissä ja käyttämään ei-seksististä kieltä; kannustaa 
yleisradioyhtiöitä ottamaan käyttöön tasa-arvosuunnitelman sekä sisäisiä rakenteitaan 
että sisällöntuotantoaan varten;

13. kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön toimintaohjelmia, joiden avulla 
varmistetaan naisten osallistuminen tehokkaiden ja vaikuttavien sukupuolisensitiivisten 
käytäntöjen ja ohjelmien suunnitteluun ja täytäntöönpanoon media-alan 
organisaatioissa;

14. toistaa komissiolle ja neuvostolle antamansa kehotuksen antaa pikaisesti ja panna 
nopeasti täytäntöön naisten johtokuntapaikkoja koskeva direktiivi, jossa otetaan 
käyttöön kiintiöt sekä julkisissa että yksityisissä media-alan organisaatioissa, jotta 
voidaan varmistaa naisten tasapuolinen edustus päätöksentekotasolla; muistuttaa 
komissiota sen velvollisuudesta ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin, joilla voitaisiin 
laukaista umpikuja naisten johtokuntapaikkoja koskevan direktiivin käsittelyssä 
neuvostossa;

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587285/IPOL_STU(2016)587285_EN.pdf.
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15. panee erityisesti merkille, että naistoimittajiin kohdistuva häirintä on huolestuttavan 
yleistä; ottaa huomioon, että IWMF:n ja International News Safety Instituten vuonna 
2013 tekemän tutkimuksen1 mukaan kansainvälisellä tasolla 64,8 prosenttia median 
naispuolisista työntekijöistä on kokenut pelottelua, uhkailua tai hyväksikäyttöä työssään 
ja 31,7 prosenttia heistä kertoi, että suurin osa pelottelusta ja hyväksikäytöstä tapahtui 
työpaikalla ja siihen syyllistyi miespuolinen esimies, ohjaaja tai työtoveri; kehottaa 
media-alan organisaatioita perustamaan sisäisiä elimiä, jos niitä ei vielä ole, tukemaan 
häirinnän uhreja koko sen prosessin ajan, kun he tuovat julki häirinnän; kehottaa lisäksi 
näitä organisaatioita varmistamaan, että niillä on käytössään selkeät ja täsmälliset 
sisäiset käytännöt, mukaan lukien prosessi väärinkäytösten paljastamista varten, joiden 
tavoitteena on torjua erityisesti sukupuoleen perustuvan syrjinnän ja häirinnän 
esiintymisen mahdollistavaa työpaikkakulttuuria; suhtautuu myönteisesti #MeToo-
liikkeen kaltaisiin aloitteisiin, jotka tuovat esiin naisiin kohdistuvan seksuaalisen 
häirinnän ja väkivallan laajuuden; tukee voimakkaasti kaikkia naisia ja tyttöjä, jotka 
ovat osallistuneet kampanjaan, myös niitä, jotka ovat paljastaneet tekijöitä;

16. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan ohjelmia naisten taitojen parantamiseksi STEM-
aineissa, jotka ovat tärkeitä media-alan teknisemmissä työtehtävissä, kuten ääni- ja 
audiovisuaaliteknikoiden työssä; korostaa ammatillisen koulutuksen merkitystä, kun 
halutaan monipuolistaa ammatinvalintoja ja esitellä naisille ja miehille muita kuin 
perinteisiä uravaihtoehtoja horisontaalisen ja vertikaalisen syrjäytymisen selättämiseksi;

17. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan ja kannustamaan naisjärjestöjä, jotka 
pyrkivät edistämään sukupuolten tasa-arvoa media-alalla, myös järjestöjä, jotka tukevat 
sukupuoleen perustuvan väkivallan, moniperusteisen syrjinnän tai seksuaalisen 
häirinnän uhreiksi joutuneita naisia ja tyttöjä;

18. toteaa, että naisten osuuden lisääminen media-alan johtotehtävissä on tärkeä askel, ja 
kehottaa media-alan organisaatioita ottamaan käyttöön parhaita käytäntöjä tämän 
saavuttamiseksi; kannustaa tällaisia organisaatioita harkitsemaan aktiivisesti esimerkiksi 
Nordic Public Services Broadcastersin käyttöönottamia toimenpiteitä2 ja tehostamaan 
sisäisiä toimiaan, kuten menettelysääntöjä, tasa-arvotarkastuksia, tasa-arvosuunnitelmia, 
raportointimekanismeja sekä häirintää ja sukupuolistereotypioita koskevaa koulutusta, 
ja vahvistamaan koulutusta, mentorointia ja roolimalliohjelmia naispuolisille 
työntekijöille, jotka Eurofoundin mukaan saavat mieskollegoita harvemmin työnantajan 
maksamaa koulutusta media-alalla; ehdottaa, että näitä toimenpiteitä tehostetaan 
seurantamekanismeilla, joilla asetetaan selkeät ja toteuttamiskelpoiset vuosittaiset 
tavoitteet; uskoo, että tällaisilla toimenpiteillä voitaisiin lisätä naisten osuutta 
strategisissa päätöksentekoasemissa;

19. pitää arvossa media-alan työntekijöiden ammattiliittojen ja ammattialajärjestöjen 
myönteistä roolia, sillä ne ovat kyenneet edistämään sukupuolten tasa-arvoa 
tehokkaammin sisäisissä rakenteissaan kuin mitä on kyetty saavuttamaan työpaikoilla; 
ottaa huomioon, että ammattialajärjestöillä olisi oltava keskeinen asema, kun kehitetään 
sukupuolten tasa-arvoa edistäviä strategioita; panee myös merkille ennakoivan roolin, 

                                               
1 https://www.iwmf.org/wp-content/uploads/2014/03/Violence-and-Harassment-against-Women-in-the-News-
Media.pdf
2 http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/mediefakta-dokument/Gender_Media/Making_Change/1-
12_makingchange_lr.pdf
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jossa kansalliset tasa-arvoelimet ja kansalliset media-alan sääntelyelimet voivat toimia 
alalla vallitsevan sukupuolten epätasa-arvon seuraamiseksi ja korjaamiseksi;

20. toteaa, että naisia ei voida kohdella yhtenä yhtenäisenä ryhmänä, sillä etnisyydeltään, 
uskonnoltaan ja sukupuoliselta tai seksuaaliselta suuntautumiseltaan toisistaan eroavat 
naiset ja vammaiset naiset kärsivät omista erityisistä sukupuoleen perustuvista esteistä 
ja stressin lähteistä työpaikoilla, mukaan lukien häirintä, syrjäytyminen, syrjintä ja 
sukupuolistereotypiat;

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita takaamaan, että yhdenvertaista kohtelua työssä ja 
syrjintäkieltoa koskeva unionin asiaankuuluva lainsäädäntö pannaan kaikilta osin 
täytäntöön; pitää valitettavana, että vain muutamat jäsenvaltiot ovat järjestelmällisesti 
varmistaneet, että kaikki nykyiset säädökset ovat yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
mukaisia1;

22. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään, rahoittamaan ja edistämään koulutusta työpaikoilla 
sovellettavasta häirinnän vastaisista ja tasa-arvoa sekä monimuotoisuutta edistävistä 
käytännöistä, mukaan lukien syrjimätön kielenkäyttö ja sukupuolistereotypioiden 
välttäminen mediassa, jotta voidaan torjua häirintää työpaikoilla; korostaa, että erityistä 
huomiota on kiinnitettävä koulutukseen siitä, miten tiedotusvälineissä raportoidaan 
naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyvistä tapauksista;

23. korostaa, että on tärkeää taata naisten työ- ja yksityiselämän tasapainottaminen, 
varsinkin kun otetaan huomioon media-alan työaikojen epäsäännöllisyys; panee 
merkille äskettäisen Eurofoundin tutkimuksen2, joka sisältää kirjapaino- ja 
kustannusalan työntekijöiden kertomuksia huonosta työ- ja yksityiselämän tasapainosta 
erityisesti media- ja viestintäalan pienissä ja keskisuurissa työpaikoissa; suhtautuu siksi 
myönteisesti komission ehdotukseen työ- ja yksityiselämän tasapainosta vastauksena 
Euroopan parlamentin toistuviin pyyntöihin ja vaatii, että toimielinten välisten 
neuvottelujen tuloksena saadaan aikaan vaikuttavaa lainsäädäntöä; huomauttaa, että 
vastuun, kustannusten ja hoitovelvollisuuksien tasapuolinen jako miesten ja naisten 
välillä auttaa poistamaan sukupuolten eriarvoisuutta;

24. kehottaa jäsenvaltioiden hallituksia edistämään toimenpiteitä, joiden avulla vältetään 
sukupuolten välinen syrjintä yrityksissä, jotka saavat julkisia käyttöoikeussopimuksia; 
panee merkille naisasiainneuvostojen ja naisten tasa-arvovaltuutettujen myönteisen 
roolin työpaikoilla; katsoo, että näiden organisaatioiden olisi tehtävä jatkossakin työtä 
yhdessä työnantajien kanssa, jotta voidaan toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi media-alan organisaatioissa;

25. pitää valitettavana, että syrjinnän kaikista muodoista työpaikoilla ei aina ilmoiteta, ja 
korostaa, että objektiivisten tietojen puuttuminen vaikeuttaa syrjinnän olemassaolon 
todistamista; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita seuraamaan EIGEn kehittämiä 
indikaattoreita ja keräämään yhdenvertaista kohtelua työssä koskevan direktiivin 
mukaisia yhdenvertaisuutta koskevia tietoja tarkasti ja järjestelmällisesti yhteistyössä 

                                               
1 Ks. Euroopan parlamentin 15. syyskuuta 2016 antama päätöslauselma yhdenvertaista kohtelua työssä koskevan 
direktiivin soveltamisesta.
2 https://www.eurofound.europa.eu/publications/information-sheet/2014/working-conditions/media-and-
communications-working-conditions-and-job-quality.
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työmarkkinaosapuolten, kansallisten tasa-arvoelinten ja kansallisten tuomioistuinten 
kanssa; suosittaa myös, että kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset, 
lainvalvontaviranomaiset, myös työsuojeluviranomaiset, kansalliset tasa-arvoelimet ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt lisäävät sukupuoleen ja muihin seikkoihin perustuvan 
syrjinnän yhtymäkohtien seurantaa syrjintätapauksissa ja -käytännöissä.
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