
PR\1212924FI.docx PE655.712v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2019-2024

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

2019/2168(INI)

4.9.2020

MIETINTÖLUONNOS
sukupuolten välisen digitaalisen kuilun umpeenkuromisesta: naisten 
osallistuminen digitaalitalouteen
(2019/2168(INI))

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

Esittelijä: Maria da Graça Carvalho



PE655.712v02-00 2/12 PR\1212924FI.docx

FI

PR_INI

SISÄLTÖ

Sivu

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS .............................................3

PERUSTELUT .........................................................................................................................11



PR\1212924FI.docx 3/12 PE655.712v02-00

FI

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

sukupuolten välisen digitaalisen kuilun umpeenkuromisesta: naisten osallistuminen 
digitaalitalouteen
(2019/2168(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklan ja 3 artiklan 
3 kohdan toisen alakohdan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT) 8 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 23 artiklan,

– ottaa huomioon YK:n neljännessä naisten maailmankonferenssissa vuonna 1995 
hyväksytyn Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman ja erityisesti osa-alueen ”Naiset ja 
tiedotusvälineet”,

– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen korkean tason kokouksen päätteeksi 
16. joulukuuta 2015 annetun asiakirjan tietoyhteiskuntahuippukokouksen tulosten 
täytäntöönpanon kokonaisvaltaisesta arvioinnista,

– ottaa huomioon 6. toukokuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Digitaalisten 
sisämarkkinoiden strategia Euroopalle” (COM(2015)0192) ja 10. toukokuuta 2017 
annetun digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpanon väliarvioinnin 
”Yhdennetyt digitaaliset sisämarkkinat kaikille” (COM(2017)0228),

– ottaa huomioon komission digitaalisten sisämarkkinoiden strategian pilarin II 
(”Oikeanlaisten edellytysten luominen digitaalisten verkkojen ja palvelujen 
menestymistä varten”) ja pilarin III (”Euroopan talouden kasvupotentiaalin 
maksimointi”),

– ottaa huomioon eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategiset puitteet (ET 2020),

– ottaa huomioon komission tutkimukset ”ICT for work: Digital skills in the workplace” 
ja ”Women in the Digital Age”, 

– ottaa huomioon 10. kesäkuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Uusi 
osaamisohjelma Euroopalle: Vahvistetaan yhdessä inhimillistä pääomaa, 
työllistettävyyttä ja kilpailukykyä” (COM(2016)0381),

– ottaa huomioon 5. maaliskuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Tasa-arvon 
unioni: sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025” (COM(2020)0152),

– ottaa huomioon 1. lokakuuta 2013 annetun komission kertomuksen ”Women active in 
the ICT sector”,

– ottaa huomioon 26. tammikuuta 2017 julkaistun Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) 
tutkimuksen ”Gender and Digital Agenda”, 
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– ottaa huomioon 30. toukokuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät medialukutaidon ja 
kriittisen ajattelun kehittämisestä koulutuksen avulla,

– ottaa huomioon 6. joulukuuta 2018 annetut neuvoston päätelmät sukupuolten tasa-
arvosta, nuorista ja digitalisaatiosta,

– ottaa huomioon 10. joulukuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät sukupuolten tasa-
arvoa noudattavista talouksista EU:ssa ja tulevasta kehityksestä,

– ottaa huomioon 19. joulukuuta 2018 annetun naisten ja miesten yhtäläisiä 
mahdollisuuksia käsittelevän neuvoa-antavan komitean lausunnon ”The future of 
gender equality strategy after 2019: the battles that we win never stay won”, 

– ottaa huomioon 27 EU:n ministerin ja jäsenvaltioiden edustajien sekä Norjan vuonna 
2019 allekirjoittaman naisia ja digitalisaatiota koskevan julistuksen ”Declaration of 
Commitment on Women in Digital” (WID),

– ottaa huomioon 24. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman suosituksista 
komissiolle sen periaatteen soveltamisesta, jonka mukaan miehille ja naisille maksetaan 
samasta tai samanarvoisesta työstä sama palkka1,

– ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2013 antamansa päätöslauselman 
sukupuolistereotypioiden poistamisesta EU:ssa2,

– ottaa huomioon 12. syyskuuta 2013 antamansa päätöslauselmanaiheesta ”Kasvun, 
liikkuvuuden ja työllisyyden digitaalinen strategia: aika kiristää tahtia”3 ja erityisesti 
digitaalialan työllisyyttä edistävän suuren koalition,

– ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-
arvosta ja naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä digitaalisella aikakaudella4,

– ottaa huomioon vuonna 2019 pidetyn tietoyhteiskuntahuippukokouksen (WSIS) 
aiheesta ”Information and Communication Technologies for achieving the Sustainable 
Development Goals”, 

– ottaa huomioon vuonna 2020 pidetyn tietoyhteiskuntahuippukokouksen (WSIS) 
aiheesta ”Fostering digital transformation and global partnerships: WSIS Action Lines 
for achieving the Sustainable Development Goals (SDGs)”, 

– ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen naisten ja tyttöjen 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä digitaalialan kautta (O-000004/2018 – 
B8-0010/2018),

1 EUVL C 264 E, 13.9.2013, s. 75.
2 EUVL C 36, 29.1.2016, s. 18.
3 EUVL C 93, 9.3.2016, s. 120.
4 EUVL C 66, 21.2.2018, s. 44.
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– ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2018 antamansa päätöslauselman naisten ja tyttöjen 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä digitaalialan kautta5, 

– ottaa huomioon vuonna 2018 kansainvälisenä naistenpäivänä pidetyn parlamenttien 
välisen valiokuntakokouksensa naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien 
lisäämisestä tiedotusvälineissä ja tieto- ja viestintätekniikassa,

– ottaa huomioon sisäasioiden pääosaston 30. lokakuuta 2015 julkaiseman selvityksen 
”Empowering women on the Internet”6,

– ottaa huomioon sisäasioiden pääosaston 15. helmikuuta 2018 julkaiseman tutkimuksen 
”The underlying causes of the digital gender gap and possible solutions for enhanced 
digital inclusion of women and girls”7, 

– ottaa huomioon sisäasioiden pääosaston 15. helmikuuta 2018 julkaiseman tutkimuksen 
”Education and employment of women in science, technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender equality”8 ,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) vuonna 2014 julkaiseman 
tutkimuksen ”Violence against women: an EU-wide survey”,

– ottaa huomioon 5. huhtikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2011/36/EU9 ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan 
uhrien suojelemisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2002/629/YOS korvaamisesta,

– ottaa huomioon 19. kesäkuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Ihmiskaupan 
hävittämiseen tähtäävä EU:n strategia vuosiksi 2012–2016” (COM(2012)0286) ja 
17. lokakuuta 2014 annetun välikertomuksen sen täytäntöönpanosta (SWD(2014)0318),

– ottaa huomioon ”Women in Digital Scoreboard” -välineen10,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön 
(A9-0000/2020),

A. ottaa huomioon, että digitalisaatio on muuttanut perusteellisesti valtaosaa elämästämme 
tavalla, joka luo lukemattomia mahdollisuuksia mutta tuo mukanaan myös uusia 
haasteita; ottaa huomioon, että covid-19-kriisi ja sen jälkivaikutukset johtavat 

5 EUVL C 390, 18.11.2019, s. 28.
6 Selvitys – ”Empowering women on the Internet”, Euroopan parlamentti, sisäasioiden pääosasto, 
politiikkayksikkö C – Kansalaisten oikeudet sekä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasiat, 30. lokakuuta 
2015.
7 Tutkimus – ”The underlying causes of the digital gender gap and possible solutions for enhanced digital 
inclusion of women and girls”, Euroopan parlamentti, sisäasioiden pääosasto, politiikkayksikkö C – Kansalaisten 
oikeudet sekä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasiat, 15. helmikuuta 2018.
8 Tutkimus – ”Education and employment of women in science, technology and the digital economy, including 
AI and its influence on gender equality”, Euroopan parlamentti, sisäasioiden pääosasto, politiikkayksikkö C – 
Kansalaisten oikeudet sekä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasiat, 15. huhtikuuta 2020.
9 EUVL L 101, 15.4.2011, s 1.
10 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-digital-scoreboard

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-digital-scoreboard
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todennäköisesti pysyviin muutoksiin eurooppalaisten elämässä, jossa digitalisaatiolla on 
merkittävä rooli;

B. katsoo, että sukupuolistereotypiat muodostavat vakavan esteen naisten ja miesten tasa-
arvolle, syventävät entisestään sukupuolten välistä kuilua digitaalialalla ja estävät 
naisten täysimääräisen osallistumisen käyttäjinä, innovoijina ja luovan työn tekijöinä;

C. toteaa, että vuoden 2019 tasa-arvoindeksi paljastaa, että miehet ja naiset ovat edelleen 
eriarvoisessa asemassa digitaalialalla;

D. ottaa huomioon, että Eurostatin tiedot vuodelta 2018 osoittivat, että noin 1,3 miljoonaa 
ihmistä opiskeli tieto- ja viestintätekniikkaa Euroopan unionissa ja että tytöt ja naiset 
olivat suurelta osin vähemmistössä, sillä heidän osuutensa kaikista tieto- ja 
viestintätekniikan opiskelijoista EU:ssa oli vain 17 prosenttia;

E. ottaa huomioon, että 15–16-vuotiaista pojista 73 prosenttia tuntee olevansa 
mukavuusalueellaan käyttäessään digitaalisia laitteita, joita he eivät tunne kovin hyvin, 
mutta samanikäisistä tytöistä vain 63 prosenttia11;

F. ottaa huomioon, että sukupuolistereotypiat vaikuttavat suuresti tutkittavien valintoihin; 
toteaa, että hyvin harvat teini-ikäiset tytöt (alle kolme prosenttia) EU:n jäsenvaltioissa 
ovat kiinnostuneita työskentelemään tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisena 30-
vuotiaana12;

G. ottaa huomioon, että tieto- ja viestintäalalla naiset ansaitsevat 19 prosenttia vähemmän 
kuin miehet; toteaa, että sukupuolten väliset palkkaerot vaikuttavat suoraan sukupuolten 
välisiin eläke-eroihin13;

H. toteaa, että kaikkialla maailmassa naiset väestöryhmänä käyttävät internetiä miehiä 
harvemmin, oli kyse sitten ohjelmistojen asentamisesta tai internetradio- ja 
-televisiopalvelujen ja verkkopankki- tai -kauppapalvelujen käytöstä;

I. ottaa huomioon, että muutaman viime vuoden aikana kyberturvallisuuden alalla 
työskentelevien naisten määrä on kasvanut, mutta luvut ovat kuitenkin edelleen 
huomattavan alhaisia, ja että naisten osuus kyberturvallisuuden ammattilaisista 
Euroopassa on vähemmän kuin 20 prosenttia;

J. ottaa huomioon, että tulevaisuudessa yli 90 prosenttia työpaikoista edellyttää 
jonkinasteista tietoteknistä osaamista ja digitaalista lukutaitoa;

K. toteaa, että naiset joutuvat kamppailemaan löytääkseen paikkansa tieto- ja 
viestintätekniikan alan työtehtävissä monien esteiden kuten stereotypioiden ja 
miesvaltaisten työpaikkojen vuoksi; toteaa, että tieto- ja viestintätekniikan alalla on 
huomattavaa vertikaalista ja horisontaalista eriytymistä ja että naiset ovat usein 

11 EIGEn indikaattori 6. Lähde: EIGEn tietosivu ”Gender equality and digitalisation in the European Union”, 
julkaistu 11. lokakuuta 2018.
12 EIGEn tietosivu ”Gender equality and digitalisation in the European Union”, julkaistu 11. lokakuuta 2018.
13 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-ict

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-ict
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ylikoulutettuja tehtäviinsä; ottaa huomioon, että vain pieni vähemmistö naisista toimii 
ohjelmistoalan ylemmissä tehtävissä;

L. toteaa, että tieto- ja viestintätekniikka on ala, jolla naispuolisten työntekijöiden osuus on 
pieni ja jolla suuri osa naisista luopuu tieto- ja viestintätekniikkaurastaan (niin sanottu 
uravuotoilmiö), mikä johtuu pääasiassa työ- ja yksityiselämän huonosta tasapainosta, 
organisatorisista rajoitteista ja miesvaltaisesta ympäristöstä;

M. ottaa huomioon, että tietotekniikka-alalla johtokuntien naisjäsenten määrä on kasvanut 
merkittävästi, mutta se on myös ala, jolla on suurin prosenttiosuus kokonaan 
miespuolisista johtokunnista;

Yleisiä huomautuksia

1. suhtautuu myönteisesti sukupuolten tasa-arvostrategiaan 2020–2025 sisältyviin 
komission sitoumuksiin lisätä naisten osallistumista tietoyhteiskunnassa; kehottaa 
komissiota jatkamaan syvän sukupuolten välisen kuilun kaventamista tieto- ja 
viestintätekniikan alalla digitaalistrategiassa, Euroopan digitaalistrategiassa ja kaikissa 
muissa digitalisaatiopolitiikoissa; 

2. kehottaa komissiota ottamaan sukupuolten välisen digitaalisen kuilun asianmukaisesti 
huomioon neuvoteltaessa seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen ohjelmista ja 
elpymissuunnitelman mukaisista varoista ja lainoista sekä lisäämään naisten tietoisuutta 
näistä mekanismeista;

3. kehottaa komissiota varmistamaan naisia ja digitalisaatiota koskevan ministeritason 
julistuksen täysimääräisen täytäntöönpanon;

Koulutus

4. korostaa, että on tärkeää varmistaa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen 
digitaalisessa koulutuksessa kaikilla tasoilla, myös opetussuunnitelman ulkopuolisessa 
ja epävirallisessa koulutuksessa sekä arkioppimisessa, ja myös opetushenkilöstön osalta; 
kehottaa laatimaan erityisiä strategioita eri ikäryhmille;

5. kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita puuttumaan sukupuolten väliseen kuiluun tieto- ja 
viestintätekniikan alalla ja tekemään yhteistyötä sellaisten ratkaisujen löytämiseksi ja 
parhaiden käytäntöjen jakamiseksi, jotka koskevat tyttöjen parempaa osallistamista 
digitaaliseen koulutukseen hyvin nuoresta iästä alkaen; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
kehittämään, tukemaan ja panemaan täytäntöön YK:n ja sen elinten edistämiä toimia;

6. kehottaa komissiota puuttumaan perusteellisesti tieto- ja viestintätekniikan alaa 
opiskelevien ja alalla työskentelevien naisten vähäiseen määrään myös päivitetyssä 
digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmassa; kehottaa oppilaitoksia kannustamaan 
tyttöjä opiskelemaan koulussa matematiikkaa, koodausta, tieto- ja viestintätekniikkaa ja 
luonnontieteitä;

7. korostaa, että naisten luottamisesta omiin kykyihinsä luonnontieteissä, teknologiassa, 
insinööritieteissä ja matematiikassa (niin sanotut STEM-tieteet) sekä tieto- ja 
viestintätekniikassa on tultava olennainen osa tyttöjen identiteettiä esikoulussa ja 
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alemman perusasteen koulutuksessa ja että on luovuttava haitallisista tyttöjen ja poikien 
sukupuolistereotypioista;

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita perustamaan kaikilla koulutustasoilla 
mentorointijärjestelmiä, joissa esitetään naispuolisia roolimalleja tieto- ja 
viestintätekniikan alalla;

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan elinikäistä oppimista samoin kuin 
koulutusta ja suunnitelmia tyttöjen ja naisten tietoteknisten taitojen parantamiseksi;

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyväksymään politiikkoja ja toimenpiteitä niin 
sanotun uravuotoilmiön tukkimiseksi;

11. kehottaa tekemään sukupuolten tasa-arvosta johdonmukaisen ja rakenteellisen osan 
EU:n tulevaa nuorisostrategiaa ja -politiikkaa;

Työllisyys ja yrittäjyys

12. kehottaa jäsenvaltioita saattamaan työ- ja yksityiselämän tasapainottamista koskevan 
direktiivin täysimääräisesti osaksi kansallisia lainsäädäntöjään ja panemaan sen 
täytäntöön ja kehottaa komissiota valvomaan sitä tehokkaasti; kehottaa jäsenvaltioita 
tarkkailemaan digitaalialan suuntauksia, jotta ne voivat tarvittaessa mukauttaa työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista koskevia toimenpiteitään;

13. korostaa, että sukupuolten palkkaerolla on peruuttamaton kielteinen vaikutus naisia 
koskevaan eläke-eroon digitaalialalla; pitää myönteisenä komission sitoumusta esittää 
palkka-avoimuutta koskevia sitovia toimenpiteitä vuoden 2020 loppuun mennessä, jotta 
voidaan tehokkaasti puuttua sukupuolten palkka- ja eläke-eroihin;

14. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään sukupuolten tasa-arvoa yrityksissä 
tieto- ja viestintätekniikan alalla ja siihen liittyvillä aloilla sekä digitaalitaloudessa ja 
hyväksymään monialaisia politiikkoja sukupuolten välisen kuilun kaventamiseksi 
digitaalitaloudessa;

15. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita arvioimaan perusteellisesti syitä ja tekijöitä, jotka 
johtavat naisten korkeaan keskeyttämisasteeseen digitaalisilla urilla, ja kehittämään 
mekanismeja ja ohjelmia naisten ja tyttöjen integroimiseksi digitaalialan koulutus- ja 
työllisyysaloitteisiin;

16. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään rahoitusmahdollisuuksia naisyrittäjille ja 
parantamaan mahdollisuuksia käyttää olemassa olevaa rahoitusta, jotta heillä olisi 
yhtäläiset mahdollisuudet kilpailla digitaalisilla sisämarkkinoilla;

17. kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään rahoitusta sukupuolten tasa-arvoon 
liittyvien asioiden tutkimukseen tieto- ja viestintätekniikan alalla;

18. katsoo, että on erittäin tärkeää saada lisää naispuolisia roolimalleja ja lisätä naisten 
määrää tieto- ja viestintätekniikan alan johtotehtävissä;
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Kulttuuri-, media- ja audiovisuaalialat

19. korostaa kulttuuri-, media- ja audiovisuaalialojen vaikutusta sukupuolistereotypioiden 
kehittymiseen sekä normatiivisten ja kulttuuristen esteiden edistämiseen;

20. kehottaa audiovisuaali- ja media-aloja tuomaan esille naisia, jotka toimivat STEM-
tieteiden alan ammateissa ja tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvissä ammateissa;

21. muistuttaa, että on tärkeää poistaa tekoälysovelluksista, videopeleistä ja leluista 
tietoinen ja tiedostamaton sukupuoleen perustuva syrjintä, joka heikentää naisten 
asemaa ja johtaa siihen, että naisten osallistuminen digitaali-, tekoäly- ja tieto- ja 
viestintätekniikan aloilla vähenee;

Naisten voimaannuttaminen politiikan, talouden ja kansalaisvaikuttamisen alalla 

22. korostaa, että tieto- ja viestintätekniikka voi huomattavasti parantaa naisten 
mahdollisuuksia osallistua vaaliprosesseihin, julkisiin kuulemisiin, kyselyihin ja 
keskusteluihin sekä esittää vetoomuksia tai valituksia; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita ottamaan huomioon sukupuoliulottuvuuden edistettäessä sähköisen 
hallinnon aloitteita; korostaa, että internet on tehokas väline kampanjoihin, foorumeihin 
ja naispuolisten roolimallien näkyvyyden lisäämiseen;

23. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toimimaan rakentavasti yhdessä digitaalisen 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa ja tukemaan niitä sekä kannustamaan 
niitä osallistumaan internetin hallintoon;

24. kannustaa jäsenvaltioita ja komissiota järjestämään valistus-, koulutus- ja sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamiskampanjoita, joissa korostetaan tieto- ja viestintätekniikan 
osaamisen vaikutusta naisten taloudelliseen voimaannuttamiseen;

Tietojen kerääminen

25. suhtautuu myönteisesti ”Women in Digital Scoreboard” -välineen luomiseen 
olennaisena osana digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksiä (DESI) sekä neljään 
uuteen indikaattoriin, joita EIGE ehdotti vuoden 2018 raportissaan ”Gender equality 
and youth: opportunities and risks of digitalisation”;

26. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sekä yrityksiä keräämään sukupuolen ja iän 
mukaan eriteltyjä tietoja tieto- ja viestintätekniikan käytöstä;

Kyberturvallisuus

27. panee erittäin huolestuneena merkille naisiin kohdistuvien digitaalialan rikosten sekä 
häirinnän ja väkivallan lisääntymisen digitaalimaailmassa; kehottaa toteuttamaan 
kampanjoita, joilla lisätään tietoisuutta asiaan liittyvistä riskeistä, ja toteuttamaan 
toimenpiteitä, joilla naisia valistetaan siitä, miten he voivat suojella itseään verkossa; 
kehottaa jäsenvaltioita antamaan lainvalvontaviranomaisille valtuudet puuttua 
tehokkaasti digitaalisiin rikoksiin;
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28. kehottaa EU:n toimielimiä, virastoja ja elimiä sekä jäsenvaltioita ja niiden 
lainvalvontaviranomaisia tekemään yhteistyötä ja toteuttamaan konkreettisia toimia 
koordinoidakseen toimiaan, joilla torjutaan tieto- ja viestintätekniikan käyttöä rikoksiin; 
kehottaa jäsenvaltioita tarkistamaan rikoslainsäädäntöjään, jotta voidaan varmistaa, että 
digitaalisen väkivallan uudet muodot määritellään ja tunnustetaan;

29. kehottaa toteuttamaan uusia oikeudellisesti sitovia toimenpiteitä ja antamaan direktiivin 
sukupuoleen perustuvan väkivallan, myös verkkoväkivallan ja naisiin verkossa 
kohdistuvan vihapuheen, ehkäisemiseksi ja torjumiseksi;

Sukupuolten tasa-arvo kehitysyhteistyöpolitiikoissa 

30. on huolissaan siitä, että nykyisessä kriisissä sukupuolten välinen digitaalinen kuilu 
mahdollisesti kasvaa kehitysmaissa; korostaa digitaalisen osaamisen merkitystä 
välineenä, jolla saavutetaan sukupuolten tasa-arvo kehitysstrategioissa;

°

° °

31. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Digitalisaatio on muuttanut elämäämme perusteellisesti ja luonut uusia mahdollisuuksia mutta 
myös monia haasteita. Yhtäläiset mahdollisuudet työmarkkinoilla ja yhdenvertainen kohtelu 
työssä sekä pyrkiminen sukupuolten tasapuoliseen edustukseen digitaalialalla ovat erittäin 
tärkeitä paitsi EU:n taloudelle, mikä ilmenee esimerkiksi BKT:n kasvuna, myös pelkän 
oikeudenmukaisuuden nimissä kaikille lahjakkaille naisille ja tytöille, jotka valitsevat uran 
luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden tai matematiikan alalla (STEM-tieteet).

Meneillään oleva covid-19-kriisi on mullistanut tavan, jolla ihmiset ja yritykset käyttävät 
tieto- ja viestintätekniikkaa ja muuta digitaaliteknologiaa työskentelyyn ja vuorovaikutukseen, 
ja vain korostanut sitä, että sukupuolten tasapuolista edustusta tällä alalla on kiireellisesti 
edistettävä.

Eriarvoisuus todettiin vuosikymmeniä sitten, ja sitä on pyritty korjaamaan vuosien mittaan. 
Euroopan parlamentin kansalaisoikeuksien sekä perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden politiikkayksikkö teetti äskettäin tutkimuksen FEMM-valiokunnan 
pyynnöstä. Siitä käy ilmi, että STEM-tieteiden aloilla ja digitaalialalla (esimerkiksi 
digitaaliteknologia, tietojenkäsittelytiede, tietotekniikka, tieto- ja viestintäteknologia, tekoäly 
ja kyberturvallisuus) esiintyy edelleen vääristymiä ja eriarvoisuutta.

Selvityksessä yksilöidään kaksi merkittävää ilmiötä, jotka myötävaikuttavat tähän 
tilanteeseen. Yhtäältä monesta kulttuuriin liittyvästä syystä tytöt tapaavat välttää näitä aloja, 
koska he eivät pidä niitä realistisina urapolkuina. Toisaalta monet tytöistä, jotka lähtevät tälle 
tielle, lopulta luopuvat siitä jossain vaiheessa joko opiskelijoina tai ammatissa jo toimiessaan. 
Tätä sanotaan uravuotoilmiöksi. Miesten ja naisten väliset erot tulevat esille jo varhaisessa 
vaiheessa, ja ne pysyvät tunnettuna tosiasiana koko loppuelämän. 15–16-vuotiaista pojista 
73 prosenttia mutta samanikäisistä tytöistä vain 63 prosenttia tuntee olevansa 
mukavuusalueellaan käyttäessään elektroniikkalaitteita. Vielä huolestuttavampaa on, että vain 
kolme prosenttia teini-ikäisistä tytöistä on kiinnostunut luomaan uran tieto- ja 
viestintätekniikan ammattilaisena.

Uravuotoilmiöllä viitataan tilanteeseen, jossa mitä pidemmälle nainen etenee akateemisissa 
opinnoissaan ja ammatissaan, sitä todennäköisemmin hän keskeyttää opintonsa tai lopettaa 
työnsä. Uravuotoilmiö johtuu monesta syystä, kuten ei-perheystävällisistä työympäristöistä, 
naispuolisten vertaisten ja mentorien puutteesta sekä ammatillisen arvostuksen puutteesta.

Tarkoitus ja toimenpiteet

Tässä valiokunta-aloitteisessa mietinnössä pyritään puuttumaan sukupuolten välisen 
digitaalisen kuilun perimmäisiin syihin, tarkastelemaan saatavilla olevia tietoja ja 
ehdottamaan konkreettisia toimia, joilla edistetään naisten ja tyttöjen osallistumista 
digitaalitalouteen.

Sukupuolten väliseen digitaaliseen kuiluun on monta syytä. Esittelijä on rakentanut mietinnön 
sellaisen kehityskaaren pohjalle, joka kulkee aiemmista koulutusvaiheista työllisyystasoon, 
ja ottanut huomioon myös sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset pyrkien tunnistamaan 
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positiivisia palautekehiä ja pullonkauloja, jotka estävät naisten ja tyttöjen täysimääräisen 
integroitumisen digitaalialalle.

Mietintöön sisältyy joukko suosituksia komissiolle ja jäsenvaltioille sekä yhteiskunnalle 
yleisesti ottaen. 

Esittelijä korostaa, että ei ole vain viranomaisten ja julkisten elinten tehtävä toimia 
asianmukaisesti sukupuolten välisen digitaalisen kuilun kuromiseksi umpeen. Eri toimijat – 
julkisuuden henkilöt, yksityiset toimijat tai tieteenharjoittajat – voivat toteuttaa kohdennettuja 
toimia, joilla edistetään tehokkaasti naisten ja tyttöjen osallistumista ja roolia 
digitaalitaloudessa.

On kannustettava naisten osallistumista teknisiin ja korkean tason työtehtäviin poistamalla 
koulutuksen esteet jo varhaisessa vaiheessa samoin kuin ammatilliset esteet, samalla kun 
taataan naisille elinikäinen digitaalinen koulutus.

Mietintö sisältää myös useita suosituksia, joiden tarkoituksena on kaventaa sukupuolten 
välistä digitaalista kuilua eri aloilla, kuten tiedotusvälineissä, kulttuuri- ja 
audiovisuaalialalla sekä naisten kansalaistoiminnassa ja poliittisessa ja taloudellisessa 
osallistumisessa.

Lisäksi käsitellään tiedonkeruun, kyberturvallisuuden ja tieto- ja viestintätekniikan 
sukupuolikysymyksiä koskevan lisätutkimuksen merkitystä.

Esittelijä on vakuuttunut siitä, että sukupuolten välisen kuilun poistaminen lisää vaurautta 
kaikilla tasoilla ja varmistaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisäämällä naisten ja miesten 
tasa-arvoa.


