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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
aluekehitysvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka 
se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että sukupuolten tasa-arvo on unionin perusarvo, joka vahvistetaan 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 8 ja 19 artiklassa; katsoo, että sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistaminen on siksi tärkeä väline tämän periaatteen horisontaalisessa 
sisällyttämisessä EU:n toimintapolitiikkoihin, toimenpiteisiin ja toimiin, 
koheesiopolitiikka mukaan luettuna; katsoo, että tarvitaan lisätoimia naisten kohtaaman 
syrjinnän ja eriarvoisuuden moninaisiin muotoihin puuttumiseksi; ottaa huomioon, että 
vuosiksi 2014–2020 annetun yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen1 7 artiklan 
mukaan miesten ja naisten tasa-arvo ja sukupuolinäkökohtien integrointi on otettava 
huomioon ja niitä on edistettävä ohjelmien valmistelun ja täytäntöönpanon kaikissa 
vaiheissa;

B. ottaa huomioon, että koheesiopolitiikassa puututaan eri alueiden välisiin eroihin ja 
muita heikommassa asemassa olevien alueiden jälkeenjääneisyyteen, jotta voidaan 
saavuttaa taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus, jonka olennainen 
osa on sukupuolten tasa-arvo, hyödyntäen Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR), 
Euroopan sosiaalirahastoa (ESR), koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa (maaseuturahasto), Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa (EMKR) ja 
oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa (JTF), joihin sovelletaan syrjimättömyyden ja 
sukupuolten tasa-arvon periaatteita; toteaa, että osoitettaessa varoja näistä rahastoista 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota naisiin, jotka asuvat maaseudulla, teollisuuden 
muutosprosessissa olevilla alueilla sekä vakavista ja pysyvistä luontoon tai väestöön 
liittyvistä haitoista kärsivillä alueilla, kuten alueilla, joiden väestöntiheys on erittäin 
alhainen, sekä saaristo-, rajaseutu- ja vuoristoalueilla;

C. ottaa huomioon, että pandemian kaikkia taloudellisia, sosiaalisia ja työllisyyteen 
kohdistuvia vaikutuksia ei vielä tunneta; ottaa huomioon, että alustavien tutkimusten 
mukaan covid-19-pandemia on pahentanut olemassa olevaa eriarvoisuutta, esimerkiksi 
lisäämällä hoito- ja hoivatyötä ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, ja vaikuttanut 
suhteettoman voimakkaasti naisiin ja tyttöihin, mikä olisi otettava huomioon 
koheesiopolitiikassa; katsoo, että vaikka koheesiopolitiikan tavoitteena on vähentää 
EU:n alueiden välisiä eroja, sen avulla olisi myös parannettava naisten ja miesten tasa-
arvoa, jotta voidaan panna täytäntöön periaate, jonka mukaan samasta tai 
samanarvoisesta työstä on maksettava sama palkka ja työmarkkinoilla on oltava 
yhtäläiset mahdollisuudet; toteaa, että työehtosopimusneuvottelut ovat olennaisen 
tärkeitä miesten ja naisten välisen eriarvoisuuden muuttamisessa ja poistamisessa; 
toteaa, että covid-19-kriisin kielteisiä vaikutuksia on lievennettävä, jotta voidaan 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17. joulukuuta 2013, Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta, EUVL L 347, 
20.12.2013, s. 320.
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varmistaa riittävien varojen osoittaminen sukupuolten tasa-arvoa edistäviin toimiin, 
mukaan lukien syrjinnän sekä perheväkivallan ja sukupuoleen perustuvan väkivallan 
torjuntaa koskevat hankkeet;

D. katsoo, että laadukkaiden hoito- ja hoivapalvelujen saatavuuden ja kohtuuhintaisuuden 
parantaminen on äärimmäisen tärkeää, jotta naiset voivat pysyä aktiivisena 
työmarkkinoilla, sillä se edistää työ- ja yksityiselämän tasapainoa ja muun muassa 
sukupuolten välisen eläke-eron kuromista umpeen, koska naiset tekevät suhteettoman 
paljon enemmän palkatonta hoivatyötä kuin miehet, mikä johtuu sitkeistä 
sukupuolistereotypioista ja palkkaeroihin liittyvistä rakenteista, joilla on syvällisiä 
vaikutuksia naisten edustukseen ja suoriutumiseen työmarkkinoilla; toteaa, että hoito- ja 
hoivapalvelujen tarve on tullut entistäkin tärkeämmäksi uusien 
väestönkehityssuuntausten, kuten yhteiskuntien ikääntymisen, alhaisempien 
syntyvyyslukujen ja näin ollen työikäisen väestön vähenemisen, vuoksi; toteaa, että 
covid-19-pandemia on paljastanut hoito- ja hoivapalvelujen tarjontaa koskevan 
pitkäaikaisen ongelman EU:ssa; toteaa, että hoivaa on tarkasteltava kokonaisvaltaisena 
jatkumona lasten päivähoidosta iltapäivähoitoon, vammaisten henkilöiden hoitoon ja 
ikääntyneiden hoitoon; toteaa, että hoito- ja hoiva-alalle tehtävät investoinnit luovat 
myös omaishoitajille työmahdollisuuksia virallisen talouden piirissä;

E. katsoo, että sukupuolten tasa-arvon edistäminen on olennaisen tärkeää, jotta voidaan 
saavuttaa koheesiopolitiikan päätavoitteet, eli pitkän aikavälin kestävä alueellinen 
taloudellinen ja sosiaalinen kehitys EU:ssa, ja että koheesiopolitiikka on asianmukainen 
väline maaseudulla esiintyvään sukupuolten eriarvioisuuteen puuttumiseksi, sillä 
naisilla, jotka asuvat maaseutualueilla ja erityisesti harvaan asutuilla maaseutualueilla 
tai väestörakenteeseen liittyvistä haitoista kärsivillä alueilla, on rajallisemmat 
mahdollisuudet käyttää työllisyys- ja sosiaalipalveluja; katsoo, että koheesiopolitiikalla 
voidaan edistää sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisemiseen ja torjuntaan 
tähtäävien erityistoimien toteuttamista sekä sukupuolten tasa-arvon tukemista ja 
vahvistamista siten, että puututaan työmarkkinoiden horisontaaliseen ja vertikaaliseen 
eriytymiseen ja sitkeisiin sukupuolten välisiin eroihin työllisyydessä, sosiaalisessa 
osallisuudessa ja koulutuksessa, edistetään yritysten perustamista ja yrittäjyyttä naisten 
keskuudessa, helpotetaan naisten pääsyä tutkimuksen ja innovoinnin pariin sekä otetaan 
huomioon liikennettä ja sosiaalisia infrastruktuureja koskevat naisten tarpeet;

F. toteaa, että naiset osallistuvat edelleen vähän koheesiopoliittisen syklin kaikkiin 
vaiheisiin ja erityisesti toimenpideohjelmien kehittämiseen, päätöksentekomenettelyihin 
ja sukupuolten tasa-arvon sisällyttämiseen valittujen hankkeiden täytäntöönpanoon;

1. korostaa, että koheesiorahaston rahoituksella olisi oltava tärkeä rooli sukupuolten tasa-
arvon edistämisessä ja sukupuolten tasa-arvoa koskevan EU:n strategian 
täytäntöönpanossa; kehottaa tämän vuoksi komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan 
toimiaan sukupuolten tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi 
koheesiopolitiikassa siten, että sukupuolten tasa-arvo valtavirtaistetaan tehokkaasti 
kaikkiin toimintapoliittisen syklin vaiheisiin, mukaan lukien sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskevat tavoitteet, kohdennetut toimenpiteet ja asiaankuuluvat alateemat, 
ja siten osoittamaan vahvaa poliittista sitoutumista sukupuolten tasa-arvon edistämiseen 
EU:n, jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla; kannustaa tekemään tässä yhteydessä tiivistä 
yhteistyötä Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) ja kansallisten tasa-arvoelinten kanssa 
ja tarjoamaan korkealaatuista tutkimusta ja tietoa, joilla tuetaan päätöksentekijöiden ja 
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muiden naisten ja miesten tasa-arvoa edistävien keskeisten sidosryhmien vankemmin 
perusteltua ja näyttöön perustuvaa päätöksentekoa; painottaa, että EU:n toimielinten ja 
virastojen tiedonjako ja valmiuksien parantamisen tukeminen ovat keskeisiä välineitä, 
joilla ehkäistään korkeita hallintokuluja ja tarpeetonta byrokratian lisäämistä; korostaa, 
että koheesiopoliittisen syklin aikana on tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa, ja kehottaa toteuttamaan sukupuolivaikutusten 
arviointeja tällä alalla ja kokoamaan sukupuolen mukaan eriteltyjä tietoja ja 
sukupuolisensitiivisiä indikaattoreita sosiaalisen ja taloudellisen eriarvoisuuden 
mittaamiseksi ja varmistamaan, että sukupuolinäkökulma sisällytetään rahastojen 
arviointiperusteisiin sekä täytäntöönpano- ja seurantajärjestelmiin;

2. pitää valitettavana, että komissio ei ehdottanut uudella ohjelmakaudella uusia 
toimenpiteitä sukupuolten tasa-arvon parantamiseksi vaan sen sijaan poisti sukupuolten 
tasa-arvoa koskevan ennakkoehdon yhteisiä säännöksiä koskevasta asetuksesta ja 
maaseudun naisten asemaa koskevan alaohjelman;

3. korostaa, että yksi koheesiopolitiikan keskeisistä näkökohdista on sosiaalisen, 
alueellisen ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden varmistaminen muun muassa torjumalla 
eroja naisten ja miesten kohtelussa; kehottaa tämän vuoksi komissiota ja jäsenvaltioita 
soveltamaan sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen ja sukupuolitietoisen 
budjetoinnin periaatteita ja toteuttamaan kohdennettuja toimia syrjinnän moninaisten 
muotojen, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi ja omaksumaan 
monialaisen näkökulman, joka on välttämätön haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden ja syrjäytyneisiin ryhmiin kuuluvien naisten suojelemiseksi; kehottaa tässä 
yhteydessä komissiota laatimaan suuntaviivat, jotka koskevat tämän lähestymistavan 
soveltamista koheesiopoliittisessa syklissä; korostaa, että työpaikkojen luomiseksi 
tehtävissä investoinneissa on otettava huomioon sukupuolten tasa-arvo ja niillä on siten 
parannettava naisten työllistettävyyttä; korostaa koheesiopolitiikan keskeistä roolia 
investoimisessa laadukkaisiin julkisiin palveluihin, joilla on myönteinen vaikutus 
sukupuolten eriarvoisuuden torjumiseen; kehottaa tämän vuoksi sisällyttämään 
sukupuolinäkökulman yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa säädettyihin 
toimintapoliittisiin tavoitteisiin, jotta voidaan parantaa naisten mahdollisuuksia 
hyödyntää infrastruktuureja ja palveluja, heidän mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla ja 
taloudessa ja tehostaa koheesiopolitiikan vaikutusta sosioekonomiseen kasvuun;

4. korostaa koheesiorahaston tärkeää roolia hoito- ja hoivapalveluihin kohdistuvien 
investointien turvaamisessa; kehottaa jäsenvaltioita osoittamaan koheesiopolitiikan 
puitteissa käytettävissä olevia varoja ensisijaisesti hoito- ja hoivatyöhön, jotta voidaan 
vastata paitsi kasvavaan hoivainfrastruktuurin kysyntään myös puuttua tehokkaasti 
sukupuolten välisiin eroihin työllisyydessä, työmarkkinoiden eriytymiseen ja näin ollen 
palkka- ja eläke-eroihin; kannustaa jäsenvaltioita jakamaan unionin tasolla parhaita 
käytäntöjä EU:n varojen tehokkaasta käytöstä laadukkaiden hoito- ja hoivapalvelujen 
kehittämisen edistämiseksi;

5. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja alue- ja paikallisviranomaisia lisäämään 
tietoisuutta sukupuolten tasa-arvon tarpeesta sekä kehittämään ja tarjoamaan erityisiä 
välineitä ja suuntaviivoja, joiden avulla jäsenvaltiot voivat ottaa sukupuolinäkökulman 
huomioon suunnittelu-, täytäntöönpano- ja seurantavaiheessa hyödyntäen Euroopan 
tasa-arvoinstituutin kehittämiä nykyisiä välineitä, kuten sen välineitä 
sukupuolitietoiseen budjetointiin EU:n rahastoissa, kunnioittaen toimivallan jakoa 
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jäsenvaltioiden ja EU:n välillä; korostaa, että on tärkeää kytkeä sukupuolten tasa-arvoa 
koskevat kansalliset strategiat koheesiopolitiikkaan, koska ERI-rahastot ovat keskeinen 
väline yhteiskunnan rakennemuutosten edistämisessä; korostaa, että on tärkeää antaa 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista koskevaa koulutusta koheesiopolitiikan 
varoja unionin, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla hallinnoiville 
virkamiehille;

6. korostaa kaupunkien ja alueiden roolia, sillä ne ovat jo pitkään olleet edelläkävijöitä 
sukupuolten tasa-arvon edistämisessä; pitää myönteisenä, että komissio toteaa vuosien 
2020–2025 sukupuolten tasa-arvostrategiassa, että sukupuolistereotypiat ovat yksi 
eriarvoisuuden perimmäisistä syistä ja niiden vaikutus tuntuu kaikilla yhteiskunnan osa-
alueilla; korostaa, että sukupuolistereotypioihin ja naisten rakenteelliseen syrjintään on 
puututtava kaikilla koheesiopolitiikan aloilla ja että paikallis- ja alueviranomaiset on 
saatava mukaan niiden torjuntaan; kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja niiden 
asiaankuuluvia viranomaisia noudattamaan oikeusvaltioperiaatteita, mukaan lukien 
syrjimättömyyden periaate ja perusoikeuksien kunnioittaminen, kun ne tekevät 
päätöksiä rahoituksen osoittamisesta ohjelmia tai alueita varten, ja seuraamaan, 
tutkimaan ja ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin, jos näitä periaatteita on 
loukattu, ja varmistamaan aina lopullisten edunsaajien suojelun; katsoo, että 
rikkomismenettelyjä voitaisiin mahdollisesti käynnistää, jos epäillään unionin 
lainsäädännön rikkomista, ja että unionin arvoja koskevaan komission vuotuiseen 
seurantakertomukseen perustuva EU:n varojen maksamisen ehdollisuusmekanismi voisi 
olla tässä suhteessa olennaisen tärkeä; korostaa, että niin kutsutut hlbti-vapaat alueet 
horjuttavat näitä periaatteita, ja pitää tämän vuoksi myönteisenä, että komissio päätti 
hylätä kuusi ystävyyskaupunkitoimintaa koskevaa hakemusta, joissa oli mukana ”hlbti-
vapaiden alueiden” julistamisesta päättäneitä Puolan viranomaisia; kehottaa komissiota 
tutkimaan huolellisesti valitukset, jotka koskevat näiden viranomaisten harjoittamaa 
EU:n varojen väärinkäyttöä, ja hylkäämään edelleen kaikki unionin rahoitusta koskevat 
hakemukset, joita tällaisia päätöksiä tehneet viranomaiset ovat toimittaneet;

7. kehottaa jäsenvaltioita ja niiden viranomaisia toteuttamaan ohjelmia, joilla pyritään 
ehkäisemään ja torjumaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja auttamaan väkivallan 
uhreja, ottaen huomioon, että perheväkivalta ja sukupuoleen perustuva väkivalta 
lisääntyivät covid-19-kriisin aikana useimmissa jäsenvaltioissa; korostaa, että 
paikallisviranomaisten on otettava alueelliset työnantajat ja valtiosta riippumattomat 
järjestöt mukaan työhönsä kohdennettua tukea annettaessa, jotta voidaan edistää 
sukupuolten tasa-arvoa, lisätä yleistä tietoisuutta sukupuolten eriarvoisuudesta ja 
perheväkivallasta sekä suojella uhreja; korostaa Istanbulin yleissopimuksen tärkeää 
roolia naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisessä ja torjumisessa; 
kehottaa jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole ratifioineet Istanbulin yleissopimusta, 
tekemään niin; kehottaa neuvostoa huolehtimaan siitä, että Istanbulin yleissopimuksen 
ratifiointi saatetaan päätökseen EU:ssa;

8. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota varmistamaan, että miesten ja naisten tasa-arvoa ja 
sukupuolinäkökulman huomioon ottamista edistetään ERI-rahastojen arvioinnin, 
täytäntöönpanon ja seurannan kaikissa vaiheissa; kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
hallintoviranomaisia jakamaan hyviä käytäntöjä sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen soveltamisesta jakamalla tietoja, antamalla teknistä tukea ja 
koulutusta sekä valistamalla asiasta; kehottaa ottamaan tasa-arvoasiantuntijat, tasa-
arvoelimet, työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunnan edustajat mukaan ERI-
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rahastojen toimenpideohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon ja seurantaan 
kumppanuusperiaatteen mukaisesti, ja kannustaa hyödyntämään yhteisöjohtoisia 
hankkeita olemassa olevien välineiden, kuten yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen 
ja yhdennettyjen alueellisten investointien, avulla, jotta voidaan varmistaa alhaalta 
ylöspäin suuntautuva lähestymistapa hankkeiden kehittämisessä; kehottaa varmistamaan 
sukupuolten tasapuolisen edustuksen koheesiopolitiikan elimissä, jotta monimuotoisuus 
otettaisiin paremmin huomioon päätöksenteossa, ja kehottaa jäsenvaltioita ja niiden 
asiaankuuluvia viranomaisia tukemaan tällaisia sukupuolijakaumaltaan tasapainoisia 
nimityksiä päätöksenteosta vastaavissa elimissä;

9. kehottaa jäsenvaltioita edistämään koheesiopolitiikan rahoituksella alueellisten 
taloudellisten ja sosiaalisten erojen vähentämistä edelleen ja keskittymään erityisesti 
köyhyyden naisistumisen, naisten työttömyyden ja useista taloudellisista 
mahdollisuuksista poissulkemisen torjumiseen, sukupuoleen perustuvan väkivallan ja 
syrjinnän kaikkien muotojen ehkäisemiseen ja torjumiseen, naisten vaikutusvallan 
parantamisen tukemiseen ja edistämiseen parantamalla näiden mahdollisuuksia päästä ja 
integroitua uudelleen työmarkkinoille ja vuosien 2020–2025 sukupuolten tasa-
arvostrategiassa määriteltyjen terveyteen liittyvien painopisteiden käsittelemiseen, 
mukaan lukien erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet perusoikeutena ja 
ihmisten hyvinvoinnin ja sukupuolten tasa-arvon edistämisen olennaisena osana; 
kehottaa lisäksi parantamaan koheesio- ja elpymisrahastojen ja muiden olemassa 
olevien ohjelmien välistä synergiaa, jotta voidaan parantaa naisten työoloja muun 
muassa torjumalla sukupuolten välisiä palkkaeroja, epävarmoja työsuhteita ja 
epävirallista työtä, investoida hoito- ja hoivapalveluihin, torjua ja ehkäistä sukupuoleen 
perustuvaa väkivaltaa ja varmistaa muun muassa seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -
oikeuksiin liittyvien palvelujen saatavuus;

10. korostaa covid-19-kriisin ennennäkemättömät vaikutukset huomioon ottaen 
koheesiopolitiikan rahoituksen merkitystä tuettaessa, helpotettaessa ja edistettäessä 
ohjelmia, joilla naisten, myös maaseudun sekä köyhemmillä, vuoristoisilla ja 
syrjäisimmillä alueilla sekä syrjässä olevilla ja raja-alueilla elävien naisten, 
erityistarpeet huomioon ottaen edistetään maatalousrahaston ennakoivien 
toimenpiteiden avulla naisten työllisyyttä maaseutualueilla ja yrittäjyyttä, helpotetaan 
lastenhoitoa, edistetään työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista ja hyvinvointia ja 
ylipäätään vahvistetaan heidän rooliaan, parannetaan heidän mahdollisuuksiaan 
hyödyntää maata, luottoja ja rahoitusvälineitä, parannetaan heidän taitojaan ja 
suorituskykyään koulutuksen ja neuvontapalvelujen avulla, lisätään heidän 
osallistumistaan kansallisen ja paikallisen tason päätöksentekoon, paikallisiin 
toimintaryhmiin ja paikallisten kumppanuuksien kehittämiseen sekä puututaan 
infrastruktuurin puutteisiin, myös erilaisten hoito- ja hoivamuotojen osalta; korostaa, 
että unionin tason yhteistyö ja EU:n varojen tehokas käyttö voivat edistää sellaisten 
laadukkaiden, helposti saatavilla olevien ja kohtuuhintaisten hoito- ja hoivapalvelujen 
kehittämistä, jotka ovat ehdoton edellytys sille, että naiset voivat edelleen toimia 
aktiivisesti työmarkkinoilla;

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään naisten osallistumista työmarkkinoille 
ja naisten yrittäjyyttä erityisesti luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja 
matematiikan (STEM) sekä tekoälyn aloilla; muistuttaa, että tuettaessa vihreää siirtymää 
ja digitaalista muutosta koheesiopolitiikassa olisi kiinnitettävä erityishuomiota naisten 
koulutukseen pääsemisen varmistamiseen, jotta voidaan kuroa umpeen sukupuolten 
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välistä digitaalista kuilua; korostaa tarvetta vahvistaa alueellisia, kansallisia ja 
eurooppalaisia naisverkostoja liiketoiminnan, yrittäjyyden, tieteen ja teknologian, 
koulutuksen, tiedotusvälineiden sekä kansalais- ja poliittisen johtajuuden aloilla 
erityisesti syrjäisillä ja maaseutualueilla sekä raja-alueilla; korostaa, että on torjuttava 
naisten ja miesten välistä vertikaalista ja horisontaalista eriytymistä työmarkkinoilla 
ottaen huomioon, että epävarmimmat ja matalapalkkaisimmat alat ovat erittäin 
naisvaltaisia, mikä vaikuttaa erityisesti palkka- ja eläke-eroihin.
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