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1. JOHDANTO 

Sukupuolten tasa-arvo on Euroopan unionin perusoikeuskirjan 23 artiklassa taattu 
perusoikeus. Lisäksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 artiklassa todetaan, 
että ”unioni pyrkii kaikissa toimissaan poistamaan eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä 
sekä edistämään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa”. Komissio on vahvistanut sitoumustaan 
sukupuolten tasa-arvoon hyväksymällä naisten peruskirjan1 ja naisten ja miesten tasa-
arvostrategian vuosiksi 2010–20152.  

Sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen on keskeisen tärkeää myös kasvua, työllisyyttä ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevien EU:n tavoitteiden kannalta. Eurooppa 2020 
-strategiassa – älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevassa EU:n avainasiakirjassa – 
yhtenä päätavoitteena on nostaa 20–64-vuotiaiden naisten ja miesten työllisyysaste 
75 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Naisten työllisyysaste on tällä hetkellä 
62,5 prosenttia3, joten naisten työllisyyden olisi noustava sekä määrällisesti että laadullisesti 
mitattuna.  

Tämä kertomus on ensimmäinen vuosikertomus, joka esitetään Eurooppa 2020 -strategian ja 
komission uuden tasa-arvostrategian hyväksymisen jälkeen. Siinä kuvataan hiljattaista 
kehitystä, jota EU:ssa on tasa-arvon alalla saavutettu, ja esitetään tilastotietoja kaikilta 
katetuilta aloilta samoin kuin uusia suuntauksia jäsenvaltioissa. Siinä tehdään tilannekatsaus 
naisten peruskirjan ja tasa-arvostrategian viiteen prioriteettialaan, jotka ovat yhdenvertainen 
taloudellinen riippumattomuus, sama palkka samasta tai samanarvoisesta työstä, 
yhdenvertaisuus päätöksenteossa, ihmisarvo, koskemattomuus ja sukupuoleen perustuvan 
väkivallan lopettaminen sekä sukupuolten tasa-arvo unionin ulkopuolella. Kertomus esitetään 
työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvostolle maaliskuussa 2011, 
ja se toimii pohjana sukupuolten tasa-arvon vuoropuhelun puitteissa käytäville keskusteluille. 

2. YHDENVERTAINEN TALOUDELLINEN RIIPPUMATTOMUUS 

Kestävä osallistuminen työelämään vahvistaa naisten elinikäistä taloudellista 
riippumattomuutta ja mahdollistaa riittävän eläkkeen saannin. Vuodesta 2009 vuoteen 20104 
naisten ja miesten työllisyysasteen ero supistui 0,4 prosenttiyksikköä (13,3:sta 12,9:ään). 
EU:n jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin edelleen merkittäviä eroja. Naisten työllisyysasteet 
ovat alhaisimmat Maltalla, Italiassa ja Kreikassa ja miesten Liettuassa, Virossa ja Latviassa. 
Miesten ja naisten työttömyysasteet ovat kohonneet vuodesta 2009 talouskriisin vuoksi ja ovat 
nyt5 samalla tasolla (molemmilla 9,6 prosenttia).  

Naisten työllisyyden mahdollista positiivista suuntausta vesittää se, että niin monet naiset 
työskentelevät osa-aikaisesti. Vuonna 2009 osa-aikatyötä teki eurooppalaisista naisista 
31,4 prosenttia ja miehistä 8,1 prosenttia. On huomionarvoista, että niissä maissa, joissa 

                                                 
1 KOM(2010) 78. 
2 KOM(2010) 491. 
3 20–64-vuotiaiden ryhmä, 2009. Kertomuksessa esitetyt tiedot on saatu Eurostatilta, ellei muuta lähdettä 

mainita. 
4 Vuoden 2009 ja 2010 toisen vuosineljänneksen luvut. 
5 Lokakuu 2010. 
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naisista lähes 75 prosenttia on työssä (Tanska, Alankomaat ja Ruotsi), on myös korkeimmat 
osa-aikatyöluvut. 

Työllisyys- ja työttömyysasteet (20–64-vuotiaat naiset ja miehet) EU:n jäsenvaltioissa – 2000–2009
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Lähde:  Eurostat, Työvoimatutkimus, vuotuiset keskiarvot. 

Eurooppa 2020 -työllisyysastetavoitteet

 

Komission maaliskuussa 2010 ehdottamassa Eurooppa 2020 -strategiassa esitetään EU:lle 
visio seuraavia kymmentä vuotta varten: on luotava älykäs, kestävä ja osallistava talous, jossa 
työllisyys, tuottavuus ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus ovat korkealla tasolla. Nykyiset erot 
naisten ja miesten työllisyysasteessa osoittavat selvästi, että naisten osallistumista 
työelämään on edistettävä, jos halutaan EU:n saavuttavan Eurooppa 2020 -strategian 
75 prosentin työllisyystavoitteen. Naisten työllisyysaste yhteensä Euroopassa on 62,5 
prosenttia, ja jotkin naisryhmät ovat erityisen kaukana strategian tavoitteista. Esimerkiksi 
EU:n ulkopuolisista maista tulevien naisten työllisyysaste on alle 50 prosenttia ja 
romaninaisten työttömyys nelinkertainen kaikkiin naisiin verrattuna.6 

                                                 
6 ”Ethnic minority and Roma women in Europe: A case for gender equality?” Sukupuolten tasa-arvoa, 

sosiaalista osallisuutta sekä terveyden- ja pitkäaikaishoitoa käsittelevän asiantuntijaryhmän 
tiivistelmäraportti, 2010. 
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Työllisyysaste kansallisuuden mukaan (20–64-vuotiaat naiset ja miehet) EU:n jäsenvaltioissa – 
2005–2009
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Miehet: kansalaiset
Miehet: EU-27:n ulkopuolisten maiden kansalaiset
Naiset: kansalaiset
Naiset: EU:27:n ulkopuolisten maiden kansalaiset

Lähde:  Eurostat, Työvoimatutkimus, vuotuiset keskiarvot. 

Eurooppa 2020 -työllisyysastetavoitteet

Suurena syynä naisten alhaiseen työllisyysasteeseen ovat työn sekä perhe- ja yksityiselämän 
yhteensovittamiseen liittyvät haasteet. Äitien työssäkäyntiaste on 11,5 prosenttiyksikköä 
alhaisempi kuin lapsettomien naisten, kun taas isien työssäkäyntiaste on 8,5 prosenttiyksikköä 
korkeampi kuin lapsettomien miesten. Lisäksi heikosti suunnitellut vero- ja etuusjärjestelmät, 
etenkin yhteisverotus, voivat – yhdistettynä kohtuuhintaisten ja korkealaatuisten 
lastenhoitopalvelujen puutteeseen – ehkäistä voimakkaasti talouden toisen tulonsaajan 
työnhakuhalukkuutta. 

Vanhemmuuden vaikutus naisten työllisyysasteeseen on vähäinen Portugalissa ja Sloveniassa 
mutta suuri Virossa, Unkarissa, Slovakiassa ja Tšekissä. Miesten työllisyyteen vanhemmuus 
vaikuttaa positiivisesti (Tanskan 1,9 prosenttiyksiköstä Liettuan 13,3 prosenttiyksikköön). 
Joissakin jäsenvaltioissa ollaan toteuttamassa lainsäädäntötoimia yhteensovittamisen 
helpottamiseksi. Saksassa uudella lainsäädännöllä tarjotaan vanhemmille koulutuksen 
tukemiseen liittyvää joustavuutta: he voivat vapaasti päättää, milloin huolehtivat lapsistaan tai 
menevät koulutukseen tai työhön. Ruotsissa maksetaan tasa-arvobonusta, jolla kannustetaan 
äitejä ja isiä jakamaan vanhempainvapaa tasapuolisemmin. 

Riittävien ja korkealaatuisten, kohtuuhintaisten ja kattavien lastenhoitopalvelujen 
tarjoaminen on keskeisen tärkeää, jotta vanhemmilla – ja etenkin naisilla – olisi todellinen 
valinnanmahdollisuus työskennellä. Esimerkiksi Puolassa on parlamentin käsiteltävänä 
päivähoitoa käsittelevä lakiesitys. Useimmissa jäsenvaltioissa7 ei ole kuitenkaan saavutettu 
nk. Barcelonan tavoitteita, jotka asetettiin vuonna 2002 ja joilla pyrittiin lisäämään 
lastenhoidon tarjontaa vuoteen 2010 mennessä. 

                                                 
7 Barcelonan Eurooppa-neuvosto sopi vuonna 2002, että lastenhoitopalveluita olisi pyrittävä vuoteen 

2010 mennessä tarjoamaan vähintään 90 prosentille vähintään kolmevuotiaista mutta alle kouluikäisistä 
lapsista ja vähintään 33 prosentille alle kolmevuotiaista lapsista. 
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Lisäksi iäkkäiden ja vammaisten hoidosta on tulossa väestön ikääntyessä merkittävä haaste 
koko yhteiskunnalle ja varsinkin naisille. Äidit huolehtivat usein sekä lapsista että iäkkäistä 
sukulaisista, toisinaan samaan aikaan. EU:ssa noin 30 prosenttia naisista, joilla on 
hoivavelvoitteita, sanoo olevansa työmarkkinoiden ulkopuolella tai työskentelevänsä osa-
aikaisesti, koska lasten ja muiden huollettavien hoitopalvelut ovat puutteellisia. Luku on alle 
10 prosenttia Alankomaissa, Suomessa ja Ruotsissa mutta yli 80 prosenttia Latviassa ja 
Romaniassa.  

Euroopan tason työmarkkinaosapuolten tekemän sopimuksen, tarkistetun 
vanhempainvapaadirektiivin8, täytäntöönpano lisää kummankin työssäkäyvän vanhemman 
oikeutta vapaaseen kolmesta kuukaudesta neljään kuukauteen; näistä kuukausista ainakaan 
yhtä ei voi siirtää toiselle vanhemmalle. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen kuukausi, jota ei 
pidetä, menetetään, mikä on voimakas kannustin isille lomaoikeuden käyttöön. Vuonna 2010 
annettiin direktiivi miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltamisesta 
itsenäisiin ammatinharjoittajiin9. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun EU:n tasolla säädettiin 
itsenäisten ammatinharjoittajien ja heidän puolisoidensa tai kumppaneidensa äitiysvapaasta. 

Pekingin toimintaohjelman yksi keskeisistä aiheista on naiset ja köyhyys, ja Eurooppa 2020 
-strategiassa yhtenä päätavoitteena on poistaa ainakin 20 miljoonaa ihmistä köyhyys- tai 
syrjäytymisriskistä. Tavoitteen saavuttaminen muuttaisi monen miehen ja naisen elämän: 
yleensä miehet kärsivät eniten asuntopulasta, mutta yli 65-vuotiaiden ryhmässä köyhyysriski 
on merkittävästi suurempi naisilla (21 %) kuin miehillä (16 % ) (tiedot vuodelta 2008). Ero on 
yli 10 prosenttiyksikköä Bulgariassa, Kyproksella, Suomessa ja Ruotsissa ja 
15 prosenttiyksikköä Virossa, Liettuassa ja Sloveniassa. Ikääntymiseen liittyen komissio on 
kehittämässä aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskevaa eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta. Ikääntyvien terveyden ja elämänlaadun parantaminen sekä 

                                                 
8 Direktiivi 2010/18/EU. 
9 Direktiivi 2010/41/EU. 
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innovatiivisten tuotteiden, laitteiden ja palvelujen kehittäminen edistää naisten paluuta 
työmarkkinoille ja luo liiketoimintamahdollisuuksia, jotka lisäävät kilpailukykyä ja kasvua. 

Vuosi 2010 oli Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi, 
ja aihetta käsiteltiin monissa toimissa, esimerkiksi eläkkeitä koskevassa vihreässä 
kirjassa10, jossa korostettiin, että on tärkeää käsitellä sukupuolten välisiä eroja.  

Iäkkäiden (vähintään 65-vuotiaiden naisten ja miesten) köyhyysriski 
sosiaalisten tulonsiirtojen jälkeen 1998–2008
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Lähde:  Eurostat, Tulo- ja elinolotutkimus (SILC), vuotuiset keskiarvot.
1998–2004: EU 25, 2005–2008: EU 27
Tietoja ei saatavilla vuodelta 2002.

Etenkin etnisiin vähemmistöihin kuuluvat naiset ja romaninaiset ovat alttiimpia 
köyhyysriskille kuin muut naiset. Romanien sosiaalista ja taloudellista integraatiota 
käsittelevässä tiedonannossa11 korostetaan, että romanien yhteiskuntaan integroituminen on 
yhteisesti EU:n ja jäsenvaltioiden vastuulla, ja painotetaan sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen (mainstreaming) merkitystä. 

3. SAMA PALKKA SAMASTA TAI SAMANARVOISESTA TYÖSTÄ 

Rooman sopimus, jolla vahvistettiin naisten ja miesten samapalkkaisuuden periaate 
samasta tai samanarvoisesta työstä, allekirjoitettiin 50 vuotta sitten, mutta edelleen naiset 
kaikkialla EU:ssa ansaitsevat keskimäärin 17,5 prosenttia vähemmän kuin miehet, eivätkä 
sukupuolten palkkaerot ole kaventuneet viime vuosina. Erot vaihtelevat Viron lähes 
31 prosentista Italian alle 5 prosenttiin. Tieteellisen tutkimuksen alalla erot ovat keskimäärin12 
25 prosenttia EU:ssa. Pienempi palkkaero saattaa selittyä sillä, että naisten työllisyysaste on 
alhainen ja että ne, jotka ovat työssä, saavat korkeaa palkkaa (koulutustaso, ammatti)13. 
Jäsenvaltiot ovat panneet täysimääräisesti täytäntöön samapalkkaisuutta koskevan EU:n 

                                                 
10 KOM(2010) 365. 
11 KOM(2010) 133. 
12 Euroopan komissio, tutkimuksen pääosasto, ”She Figures 2009. Statistics and Indicators on Gender 

Equality in Science”. 
13 ”The gender pay gap in the Member States of the European Union: quantitative and qualitative 

indicators”, puheenjohtajavaltion Belgian raportti, 2010. 
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lainsäädännön, mutta palkkaeroja ei todennäköisesti ratkaista pelkästään lainsäädäntötoimin. 
Palkkaerojen taustalla on lukuisia monimutkaisia syitä, jotka eivät heijastele pelkästään 
sukupuoleen perustuvaa syrjintää vaan myös koulutukseen liittyvää eriarvoisuutta, 
työmarkkinoiden horisontaalista ja vertikaalista jakautumista, työ-, perhe- ja yksityiselämän 
yhteensovittamisen vaikeutta, perheeseen ja kotiin liittyvien velvoitteiden epätasaista 
jakautumista, palkkojen avoimuuden puutetta sekä yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen valintoihin vaikuttavien sukupuoliroolien vaikutusta. Belgian 
puheenjohtajuuskaudella hyväksytyt neuvoston päätelmät14 sukupuolten palkkaeroista ovat 
näin ollen merkittävä askel eteenpäin.  

Naisten ja miesten palkkaero (oikaisematon) EU:n jäsenvaltioissa – 2008 
(Naisten ja miesten keskimääräisten bruttotuntiansioiden välinen erotus prosentteina miesten keskimääräisistä bruttotuntiansioista)
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Lähde: Eurostat. Oikaisematon sukupuolten palkkaero (GPG) edustaa miespuolisten ja naispuolisten palkattujen työntekijöiden keskimääräisten 
bruttotuntiansioiden eroa prosentteina miespuolisten palkattujen työntekijöiden keskimääräisistä bruttotuntiansioista. EE ja IE: tiedot vuodelta 2007.  

Komissio haluaa lisätä tietoisuutta sitkeiden palkkaerojen syistä ja niiden torjuntatavoista. 
Vuonna 2010 toteutettua palkkaeroihin kohdistuvaa EU:n kampanjaa mainostettiin EU-
maiden 27 pääkaupungin joukkoliikennejärjestelmissä sekä paikallisissa ja valtakunnallisissa 
lehdissä. Lähes 300 yhteystahoa15 27 jäsenvaltiossa levitti kampanjan viestiä. Kampanjan 
puitteissa suunniteltiin myös palkkaerolaskuri. Kampanjan pohjalta ja ottaen mallia monista 
jäsenvaltioista, jotka ovat onnistuneesti järjestäneet teemapäiviä sen osoittamiseksi, miten 
paljon pidempään naisten on työskenneltävät kuin miesten ansaitakseen saman palkan, 
komissio järjestää ensimmäisen eurooppalaisen samapalkkaisuuspäivän keväällä 2011. 

                                                 
14 Päätelmissään neuvosto kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään tai toteuttamaan kattavia toimenpiteitä, 

joiden tarkoituksena on puuttua sukupuolten välisten palkkaerojen kaikkiin syihin, jotka liittyvät naisten 
ja miesten eriarvoisuuteen työmarkkinoilla. 

15 Näitä olivat työmarkkinaosapuolet, työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoministeriöt, sukupuolten tasa-arvon 
alalla toimivat kansalaisjärjestöt sekä yksityiset ja julkiset rekrytointitoimistot. 
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Yleissivistävän tai ammatillisen koulutuksen keskeyttäneet sekä korkea-asteen tutkinnon 
suorittaneet 

EU 27 – 2000–2009
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Miehet: koulunkäynnin keskeyttäneet
Naiset: koulunkäynnin keskeyttäneet
Miehet: korkea-asteen tutkinnon suorittaneet
Naiset: korkea-asteen tutkinnon suorittaneet

Lähde:  Eurostat, Työvoimatutkimus (LFS), vuotuiset keskiarvot. 

Yksi palkkaepätasa-arvon pääsyistä ovat naisten ja miesten koulutus- ja ammattivalinnat16. 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden mukaan nuorista vähintään 40 prosentilla on 
korkeakoulututkinto ja pelkän oppivelvollisuuskoulun suorittaneiden osuus on alle 
10 prosenttia. Tällä hetkellä useammat pojat lopettavat koulunkäynnin varhain, ja lähes 
kaikissa jäsenvaltioissa nuorten naisten koulutustaso on korkeampi kuin miesten. Vuonna 
2009 korkeakoulututkinnon oli suorittanut 30–34-vuotiaista naisista 35,7 prosenttia ja 
miehistä 28,9 prosenttia. Tuoreista korkeakoulututkinnon suorittaneista 60 prosenttia on 
naisia. Tästä huolimatta naiset keskittyvät usein heikommin palkatuille sektoreille (esim. 
terveydenhoito- ja hoivapalvelut, koulutusala), kun taas tietokone- ja insinöörialoilla yli 
64 prosenttia valmistuneista on miehiä. Näin ollen ammatillinen eriytyminen on edelleen 
suurta. Joissakin jäsenvaltioissa on toteutettu politiikkaa, jolla pyritään torjumaan 
työmarkkinoiden eriytymistä sukupuolen mukaan, mutta vain muutamassa keskitytään 
poikien ja miesten opintovalintoihin. Esimerkiksi Saksassa on ohjelma, jolla pyritään 
lisäämään pätevän miespuolisen henkilöstön määrää lastenhoitopalveluissa17. 

4. TASA-ARVO PÄÄTÖKSENTEOSSA  

Mitä korkeammalle hierarkiassa mennään, sitä harvempia naisia sieltä löytyy. Naisten 
prosenttiosuus poliittisissa ja taloudellisissa avainasemissa on suunnilleen sama kuin viime 
vuonna. Vuonna 2010 kolmen EU-jäsenvaltion (Saksan, Suomen ja Slovakian) hallituksen 
johdossa oli nainen, ja kansallisten parlamenttien (yksikamarinen/alahuone) naispuolisten 
jäsenten määrä oli keskimäärin 24 prosenttia, yhden prosenttiyksikön korkeampi kuin vuonna 
2005. Prosenttiosuus on yli 40 Alankomaissa ja Ruotsissa ja alle 10 Maltalla ja Unkarissa. 
Hallituksessa istuvien ministerien18 joukossa naisten osuus kohosi 22 prosentista (vuonna 
2005) 27 prosenttiin (vuonna 2010). Koska osuus on edelleen alhainen, jäsenvaltiot ovat 

                                                 
16 Ks. alaviite 13. 
17 Lisää muita toimenpiteitä asiakirjassa ”Gender Differences in Education Outcomes” 

(www.eurydice.org). 
18 Ministerit, joilla on istuin hallituksessa. 
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ryhtyneet toimiin. Esimerkiksi Irlannin parlamentin ala- ja ylähuoneen (Oireachtas) 
perustuslakivaliokunta antoi hiljattain suosituksen, jonka mukaan poliittisten puolueiden olisi 
toteutettava positiivisia erityistoimia sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi puolueen 
jäsenyysasioissa, myös vaaliehdokkaiden asettamisessa. Kreikassa järjestettiin naisia 
politiikassa käsittelevä tiedotus- ja valistuskampanja ennen hiljattaisia alue- ja kuntavaaleja. 
Puolassa ja Espanjassa naisten ja miesten tasapuolinen edustus ehdokasluetteloissa on 
pakollista. 

Naisten ja miesten osuus päätöksentekotehtävissä – 2010
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Lähde: Eurostat ja Euroopan komission tietokanta naisista ja miehistä päätöksenteossa.
Huom.: Yritysjohtajiin kuuluvat ISCO-luokituksen (kansainvälinen ammattiluokitus) luokat 121 (Pääjohtajat ja toimitusjohtajat) ja 13 (Pienyritysten johtajat).  

Myöskään talouselämän alalla sukupuolten tasa-arvo ei ole toteutunut. Koska naisten 
osallistuminen työmarkkinoille ja koulutukseen on kasvanut, voisi odottaa vastaavaa 
parannusta siinä, että naisten kykyjä hyödynnettäisiin tehokkaammin. Silti suurimmista 
pörssiyhtiöistä19 edelleen vain 3 prosentissa on nainen korkeimman päätöksentekoelimen 
johtajana. Euroopan sisällä on myös suurta vaihtelua: Ruotsissa ja Suomessa hallituksen 
jäsenistä yli 25 prosenttia on naisia, kun osuus Luxemburgissa, Kyproksella, Italiassa ja 
Maltalla on alle 5 prosenttia. Kun otetaan huomioon yritykset, joita ei ole noteerattu pörssissä, 
naisten osuus on edelleen vain kolmannes EU:n yritysten johtajista20, ja osuus on 
huomattavasti pienempi monissa maissa.  

                                                 
19 Tiedot kerätty kesällä 2010 yrityksistä (kotimaahan rekisteröidyt ISIN-koodin mukaan), joista lasketaan 

kunkin maan pörssin ylläpitämä ns. blue chip -indeksi. 
20 Pääjohtajat ja toimitusjohtajat sekä pienten yritysten johtajat. 



FI 11   FI 

Yritysjohtajien sukupuolijakauma, 2009
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Lähde: Eurostat, EU:n työvoimakysely. Huom.: Yritysjohtajiin kuuluvat ISCO-luokituksen (kansainvälinen ammattiluokitus) luokat 121 (Pääjohtajat ja 
toimitusjohtajat) ja 13 (Pienyritysten johtajat). 
MT ja CY: Tiedot eivät ole luotettavia pienen otoskoon vuoksi.
FR: Luvuissa eivät ole mukana pääjohtajat ja toimitusjohtajat.

 
Väestöstä suurin osa on kuitenkin naisia, joiden osallistuminen päätöksentekoon voi saada 
aikaan kohdennetumpaa politiikkaa ja vahvistaa ja rikastuttaa demokratiaa. Naisten 
nimittämistä johtoasemiin ovat edistäneet riippumattomat tutkimukset21, joissa esitetään, että 
yrityksessä päätöksentekotehtävissä olevat naiset ja yrityksen hyvä tulos korreloivat 
keskenään. Vaikuttaa myös siltä, että sukupuolten tasapuolinen edustus hyödyttää 
ratkaisevasti yritysjohtoa mm. parantamalla voittoa, kokonaistulosta, riskinhallintaa ja naisten 
kykyjen hyödyntämistä.  

                                                 
21 ”Does Female Leadership Boost Firm Profitability?” Kotiranta, Kovalainen and Rouvinen, 2007, ”The 

Bottom Line: Corporate Performance and Women’s Representation on Boards”, Catalyst 2007, ”Why 
Women Mean Business, Understanding the Emergence of our next economic revolution”, Wittenberg-
Cox and Maitland 2007, The Business Case for Diversity: How Companies Benefit from Re-evaluating 
the Male Competitive Model, Sylvia Ann Hewlett 2007. 
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Monet yritykset ovat puuttuneet sukupuolten epätasapuoliseen edustukseen hitaasti, joten 
joissakin Euroopan maissa valtio on säätänyt lakeja, joilla pakotetaan muutokseen. 
Ensimmäinen kiintiö, joka tähtäsi sukupuolten tasapuoliseen edustukseen yritysten 
johtokunnissa, otettiin käyttöön Norjassa vuonna 2006. Kiintiölainsäädännön suorana 
vaikutuksena naisten edustus norjalaisten suurten yritysten johtokunnissa on noussut vuoden 
2004 tasolta 22 prosentista 42 prosenttiin vuonna 2009. Espanja seurasi hiljattain esimerkkiä 
ja otti käyttöön lainsäädäntöä, joka koskee naisten ja miesten tasapuolista edustusta yritysten 
johtokunnissa, ja samanlaisesta laista keskustellaan Ranskassa. Näissä kahdessa maassa onkin 
tapahtunut parannuksia sukupuolten suhteellisissa osuuksissa vuodesta 2004, mikä osoittaa, 
että keskusteluilla, joita on käyty sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta johtokunnissa, on jo 
itsessään ollut vaikutusta. Joissakin maissa on myös yritysjohdon valvontaa koskevia 
säännöstöjä, joissa korostetaan sukupuolten tasapuolisen edustuksen ja tasa-arvon merkitystä. 
Yritysjohtoa koskevissa säännöstöissä on toisinaan erityisiä avoimuussääntöjä, jotka liittyvät 
johtokunnan kokoonpanoon. Yleisesti ottaen maissa, joissa on otettu käyttöön tämäntyyppisiä 
säännöstöjä, on myös suurempi osuus naisia johtotasolla, esimerkiksi Ruotsissa ja Suomessa.  

Muita sukupuolten tasapuolisen edustuksen parantamiseksi toteutettuja toimia ovat mm. 
vapaaehtoiset sitoumukset. Tanskassa ja Alankomaissa on laadittu peruskirjoja, joilla 
edistetään naisten osuutta johtotehtävissä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ollaan laatimassa 
selvitystä siitä, miten voidaan poistaa esteitä, jotta naiset pääsisivät johtotehtäviin. Komissio 
käynnistää keskustelut alan kanssa ja kehottaa yksityisiä yrityksiä erityispyrkimyksiin, jotta 
sitkeästi vallitsevaa epätasapuolista sukupuolijakaumaa päätöksentekotehtävissä saataisiin 
korjattua. 

5. IHMISARVO, KOSKEMATTOMUUS JA SUKUPUOLEEN PERUSTUVAN VÄKIVALLAN 
LOPETTAMINEN 

Elinajanodote on kasvanut viimeisten 20 vuoden aikana, ja vuonna 2007 syntyneet 
eurooppalaiset lapset voivat odottaa elävänsä lähes 80 vuotta. Sukupuoleen perustuvat 
terveyserot ovat kuitenkin yleisiä EU:ssa. Työmarkkinoiden ulkopuolella olevista 25–49-
vuotiaista miehistä 40 prosenttia sanoo, että heidän sairautensa tai vammansa on tärkein syy 
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siihen, miksi he eivät hae työtä. Tämä osuus on jopa 63 prosenttia Virossa ja Slovakiassa ja 
alle 20 prosenttia Tšekissä, Italiassa ja Romaniassa. Työmarkkinoiden ulkopuolella olevista 
naisista vain 13 prosenttia antaa saman syyn sille, miksi he eivät hae työtä. Suurimmassa 
osassa jäsenvaltioita kuitenkin useammat naiset kuin miehet katsovat, että heillä on 
terveysongelmia. Naiset myös käyttävät terveydenhuoltopalveluita enemmän kuin miehet. 
Miesten elinajanodote on kuitenkin kuusi vuotta lyhempi kuin naisten. Naiset voivat odottaa 
elävänsä yli kymmenen vuotta pidempään kuin miehet Liettuassa, Virossa ja Latviassa ja 
neljä vuotta pidempään Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Kyproksella, Tanskassa 
ja Alankomaissa. 

Terveyteen liittyviä sukupuolikohtaisia tietoja ei ole riittävästi saatavilla EU:n tasolla. 
Komission julkaisemassa raportissa22 suositellaan, että toteutettaisiin standardoitu 
sukupuolittain eritelty tiedonkeruu ja parannettaisiin tietojen laatua aloilla, joilla nykyisin ei 
ole tietoja saatavilla tai joilla tiedot eivät ole sukupuolikohtaisia; tällaisia aloja ovat esim. 
pääsy terveydenhuoltoon, terveydenhuoltomenot ja -kustannukset, syömishäiriöt, kipu ja 
migreeni, alkoholinkäyttö, tupakointitavat sekä lääkkeiden väärinkäyttö. 

Neuvoston nykyisen puheenjohtajatroikan (Espanja, Belgia ja Unkari) ja Euroopan komission 
yhtenä prioriteettina on kaikenlaisen naisiin kohdistuvan väkivallan torjuminen, mutta 
edelleenkään ei ole saatavilla ajantasaisia, luotettavia, tarkkoja ja vertailukelpoisia tietoja 
jäsenvaltioiden ja EU:n tasolla. Tietojen niukkuuteen on useita syitä. Ilmiö on ensinnäkin 
piilossa, ja vain muutamissa maissa kerätään tällaisia tietoja. Lisäksi tiedonkeruumenetelmät 
EU-maissa eroavat toisistaan.  

Hiljattaisessa Eurobarometri-kyselyssä23 tuli ilmi perheväkivallan laajuus EU:ssa: joka neljäs 
vastaaja totesi tietävänsä ystävä- tai perhepiirissään naisen, joka on ollut perheväkivallan 
kohteena, ja joka viides tiesi jonkun ystävä- tai perhepiiriin kuuluvan, joka harjoittaa 
perheväkivaltaa. Vuonna 2010 Suomi, Irlanti, Italia, Tanska, Viro, Kreikka, Liettua, Ruotsi, 
Portugali ja Kypros käynnistivät uusia strategioita tai toimintasuunnitelmia väkivaltaa 
vastaan, ja Puolassa muutettiin perheväkivaltaa koskevaa lainsäädäntöä.  

Belgian puheenjohtajuuskaudella järjestetyssä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa käsittelevässä 
naisministereiden huippukokouksessa allekirjoitettiin julkilausuma, jonka tarkoituksena on 
edistää ja tukea asiaan liittyvien lisätoimien toteuttamista EU:n tasolla. Komissio ehdottaa 
vuonna 2011 kunnianhimoista mutta realistista pakettia, johon sisältyy sekä lainsäädäntöä että 
käytännön toimenpiteitä, joilla pyritään muuttamaan asenteita uhreja kohtaan ja saamaan 
heidät rikosoikeusjärjestelmän piiriin. Tähän ”uhripakettiin” sisältyy myös toimenpiteitä, 
joilla torjutaan sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa tehokkaammin. 

6. SUKUPUOLTEN TASA-ARVO UNIONIN ULKOPUOLELLA 

Euroopan unionin sitoutuminen tasa-arvon edistämiseen ulottuu sen rajojen ulkopuolelle, 
mikä on sen ansiota, että tasa-arvonäkökohdat on sisällytetty EU:n ulkopolitiikkaan ja 
jäsenvaltiot ovat toteuttaneet kohdennettuja toimia. Esimerkiksi toimiessaan Community of 
Democracies -järjestön puheenjohtajana Liettua perusti huhtikuussa 2010 pysyvän tasa-
arvotyöryhmän, jonka puheenjohtajina toimivat yhdessä Yhdysvallat ja Liettua. Sen 

                                                 
22 Euroopan komissio, ”Data and information on women’s health in the EU”. 
23 Erityiseurobarometri 344 / Wave 73.2 Domestic Violence against Women (2010). 
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päätavoitteena on edistää kahden- ja monenvälisiä projekteja kehitysmaissa ja eri maissa 
konfliktien jälkitilanteissa.  

Komissio valvoo edelleen vuonna 2011 osana laajentumisprosessia EU:n tasa-
arvolainsäädännön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, täytäntöönpanoa ja 
täytäntöönpanon valvontaa ehdokasmaissa ja mahdollisissa ehdokasmaissa. Sukupuolten tasa-
arvoa käsitellään myös sosiaali- ja työllisyyspolitiikkaa koskevissa liittymisneuvotteluissa 
Turkin ja Islannin kanssa. 

Maaliskuussa 2010 EU ja jäsenvaltiot juhlistivat Pekingin toimintaohjelman 15-vuotispäivää 
naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan kokouksessa. Vuosi 2010 oli myös 
vuosituhatjulistuksen sekä naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman nro 1325 10-vuotispäivä. EU ja Belgia järjestivät 
Genevessä, New Yorkissa ja Brysselissä tapahtumia, joiden tarkoituksena oli saada aikaan 
päätöslauselman nro 1325 juhlistamiseen liittyviä ehdotuksia esitettäväksi 
turvallisuusneuvostolle, ja tässä yhteydessä hyväksyttiin 17 indikaattoria, joilla voitaisiin 
helpottaa naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan kokonaisvaltaisen EU:n lähestymistavan 
täytäntöönpanon seurantaa. EU:n politiikassa keskeinen tavoite on yhteistyö alalla toimivien 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja naisverkostojen kanssa ja näiden tukeminen. Useissa 
jäsenvaltiossa on myös toimintasuunnitelmia päätöslauselman nro 1325 
täytäntöönpanemiseksi. 

Vuonna 2010 yli 130 EU-edustustoa EU:n ulkopuolisissa maissa osallistui aktiivisesti vuonna 
2008 annettujen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja kaikenlaisen syrjinnän torjuntaa 
koskevien EU:n suuntaviivojen täytäntöönpanoon. Tasa-arvoasioista keskusteltiin myös 
useissa ihmisoikeuksia koskevissa neuvotteluissa ja kuulemisissa. 

YK:n uusi tasa-arvojärjestö, UN Women, aloitti toimintansa tammikuussa 2011, kun useat 
yksiköt sulautuivat yhteen muodostaakseen uuden ja vahvemman tasa-arvoyksikön; tämä oli 
merkittävä virstanpylväs YK:n uudistuksessa. UN Women -järjestö kerää yhteen YK:n 
politiikkaa ja käytännön toimia alalla ja tehostaa koko järjestelmän laajuista tasa-arvoasioiden 
valtavirtaistamista YK:ssa. EU:n ja UN Women -järjestön yhteistyöllä edistetään sukupuolten 
tasa-arvoa unionin ulkopuolella. 

Osana strategiaa, jolla pyritään saavuttamaan YK:n vuosituhannen julistuksessa asetetut 
kehitystavoitteet, komissio hyväksyi toimintasuunnitelman sukupuolten tasa-arvosta ja 
naisten vaikutusvallan lisäämisestä kehitysyhteistyössä vuoteen 2015 asti. 
Toimintasuunnitelman kantavana tavoitteena on saavuttaa nopeammin vuosituhattavoitteet ja 
etenkin tavoite 3 (sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja naisten vaikutusmahdollisuuksien 
lisääminen) ja tavoite 5 (äitiysterveyden parantaminen). Sillä pyritään myös saavuttamaan 
kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen, Pekingin 
toimintaohjelman ja Kairon toimintaohjelman tavoitteet. Kutakin tavoitetta koskevien 
erityistoimien, indikaattoreiden ja aikataulujen muodostamissa toimintapuitteissa 
toimintasuunnitelmassa kehotetaan EU:n jäsenvaltioita parantamaan ja tehostamaan 
toimintaansa. 

7. TOIMINNAN OHJAUS 

Uudessa naisten ja miesten tasa-arvostrategiassa esitetään komission työohjelma, jolla 
pyritään sisällyttämään sukupuolten tasa-arvo sen kaikkeen toimintaan ja toteuttamaan 
erityistoimia naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseksi. Siinä luodaan pohja EU:n 
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toimielinten ja jäsenvaltioiden kanssa tehtävälle yhteistyölle. Tasa-arvon saavuttamisessa 
keskeiseksi on osoittautunut yhteistyökumppanuus kaikkien EU:n tason sidosryhmien kanssa. 
Euroopan parlamentin ehdotuksen mukaisesti strategialla pyritään vahvistamaan tätä 
yhteistyökumppanuutta vuosittaisen sukupuolten tasa-arvoa käsittelevän huipputason 
vuoropuhelun24 kautta. Belgian puheenjohtajuuskaudella annettiin neuvoston päätelmät 
uudesta strategiasta25. 

Vilnassa sijaitsevan Euroopan tasa-arvoinstituutin virallinen avaaminen kesäkuussa 2010 
oli merkittävä askel eteenpäin. Sen tehtävänä on tukea EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita 
sukupuolten tasa-arvon edistämisessä tarjoamalla puolueettomia, luotettavia ja 
vertailukelpoisia tietoja naisten ja miesten tasa-arvosta. Keräämällä, analysoimalla ja 
levittämällä tällaisia tietoja instituutti auttaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita tekemään 
tietoon pohjautuvia poliittisia päätöksiä. Se myös auttaa parantamaan tasa-arvoasioiden 
näkyvyyttä perustamalla dokumentaatiokeskuksen, josta poliittiset päättäjät ja kansalaiset 
voivat etsiä ja tutkia julkaisuja ja hyviä toimintatapoja.  

8. PÄÄTELMÄT 

Tässä kertomuksessa tehdään katsaus tasa-arvotilanteeseen Euroopan unionissa viidellä 
merkittävällä alalla tasa-arvostrategian (2010–2015) ensimmäisen toteuttamisvuoden aikana. 
Siinä tuodaan esiin, että huolimatta yleisestä suuntauksesta tasa-arvon lisääntymiseen 
yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla, sukupuolten eriarvoisuuksien poistamisessa edistytään 
edelleen hitaasti. Eurooppa 2020 -strategian työllisyystavoitteiden saavuttaminen on 
haasteellista, ja kertomuksessa korostetaan, miten tärkeää sukupuolten tasa-arvo on 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta. 

Useimmissa jäsenvaltioissa on käynnissä tasa-arvosuunnitelmia tai -strategioita, joilla tuetaan 
tasa-arvonäkökohtien valtavirtaistamista ja toteutetaan erityistoimia. Viime vuosina tasa-
arvopolitiikka kaikkialla EU:ssa on parantanut naisten tilannetta ja oikeuksia ja lisäksi 
edistänyt talouden kasvua ja sosiaalista hyvinvointia. Uuden strategian käynnistämisellä 
Euroopan komissio vahvistaa sitoumustaan sukupuolten tasa-arvon edistämiseen kaikessa 
politiikassaan. Vuosittain laaditaan vastaava kertomus, jossa kuvataan tasa-arvotilannetta 
Euroopassa ja tuodaan esiin jäsenvaltioiden hyviä toimintatapoja. Ensi vuodesta lähtien 
kussakin kertomuksessa keskitytään johonkin erityisteemaan. Tasa-arvoasioita käsitellään 
lisäksi EU:n perusoikeuskirjan soveltamisesta annettavassa vuosiraportissa. 

                                                 
24 Sukupuolten tasa-arvoa käsittelevässä vuoropuhelussa tehdään vuosittain katsaus siihen, miten tasa-

arvostrategian täytäntöönpanossa on edistytty. Vuoropuheluun osallistuvat Euroopan parlamentti, 
neuvoston puheenjohtajavaltiot sekä tärkeimmät sidosryhmät, kuten Euroopan tason 
työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunnan edustajat. 

25 Päätelmissään neuvosto pitää uuden strategian hyväksymistä tervetulleena ja korostaa, että on tärkeää 
pitää tasa-arvostrategian ja Eurooppa 2020 -strategian välillä tiivis yhteys. Se myös kehottaa 
jäsenvaltioita parantamaan Euroopan tasa-arvosopimuksen seurantaa. 


