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A. JOHDANTO

Lissabonin Eurooppa-neuvoston kokouksessa 23.–24. maaliskuuta 2000 asetettiin uusia 
tavoitteita taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien uudistusten toteuttamiseksi 
Euroopan unionissa, jotta Euroopasta tulisi maailman dynaamisin ja kilpailukykyisin 
osaamiselle perustuva talous, jota täydentävät työllisyyden laadullinen ja määrällinen 
parantaminen sekä erittäin suuri sosiaalinen yhteenkuuluvuus.

Lissabonin strategialla vahvistettiin seuraavia koko eurooppalaista yhteiskuntaa ja myös 
naisia koskevia kunnianhimoisia tavoitteita: työllisyystason nostaminen, aktiivisen 
ikääntymisen strategian laatiminen, tutkimukseen ja tietoon sekä elinikäiseen oppimiseen 
perustuvan yhteiskunnan luominen.

Neljän viimeksi kuluneen vuoden aikana, jotka ovat seuranneet Lissabonin strategian 
käynnistämistä, taloudellinen toiminta Euroopassa on heikentynyt huomattavasti, minkä 
vuoksi sovittujen tavoitteiden saavuttaminen on vaikeaa. Joissakin tutkimuksissa, kuten Wim 
Kokin johtaman korkean tason ryhmän raportissa1on korostettu, että on kiireellistä ryhtyä 
tarvittaviin toimiin prosessin järkeistämiseksi ja yksinkertaistamiseksi.

B. TÄRKEIMMÄT ALAT ARVIOINNISSA

Sukupuoliulottuvuuden kannalta voidaan määrätä kuusi tärkeintä arvioinnin alaa, joihin 
huomio olisi keskitettävä. Näitä aloja ovat työllisyys, palkkaerot, mahdollisuus elinikäiseen 
oppimiseen, uusien työtapojen edistäminen, työaikajärjestelyt sekä tehtävien ja vastuun 
jakaminen.

Näitä aloja on tutkittu sisäpolitiikan pääosaston toimialayksikössä, joka on laatinut englannin 
ja ranskan kielillä saatavan viiteasiakirjan2

C. JULKINEN KUULEMISTILAISUUS

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta piti Lissabonin strategian 
väliarviointia sukupuolinäkökulmasta koskevan julkisen kuulemistilaisuuden, jonne 
kokoontui jäsenvaltioiden, paikallisviranomaisten ja järjestöjen asiantuntijoita sekä 
työmarkkinaosapuolia3. 

Ehdotetuista toimenpiteistä on muistettava seuraavat: 

– Tarve omaksua yhdennetty lähestymistapa sukupuolten välisiin yhtäläisiin 
mahdollisuuksiin (Gender Mainstreaming) talouspolitiikan laajoissa suuntaviivoissa;

– Talouspolitiikan näkökulmasta naisten osan tunnustaminen kodinhoidossa; 

– Kotityön tunnustaminen eläkeoikeuksien saamiseksi;  
  

1 Työllisyys, työllisyys, työllisyys. Työpaikkojen lisääminen Euroopassa. Marraskuu 2003.
2 Ks. Lissabonin strategian arviointi sukupuolinäkökulmasta, Euroopan parlamentti, Toimialayksikkö C, 
IP/C/FEMM/NT/2005-5, 11.4.2005
3 Julkinen kuulemistilaisuus 25. tammikuuta 2005.
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– Jatkuva yhteys työn joustavuuden ja varmuuden välillä yksityiselämän ja työelämän 
vakaaksi yhteensovittamiseksi; 

– Uusissa työn järjestämisen malleissa on määrättävä, että sopimuksessa tarkastellaan 
eriytetysti työaikaa naisten työmarkkinoille pääsyn ja siellä pysymisen edistämiseksi;

– Sukupuolten välisten erojen pienentäminen parantamalla sosiaaliturvaa ja myöntämällä 
verohelpotuksia kodinhoitoon liittyvissä velvoitteissa ja pienten lasten kasvatuksessa. 

D. TARKISTETTU LISSABONIN STRATEGIA

1. Uudelleen määritelty tavoite

Kevään Eurooppa-neuvosto suhtautui myönteisesti Euroopan komission ehdotukseen 
Lissabonin strategian keskittämisestä kasvuun ja työllisyyteen, jotta saavutettaisiin maailman 
kilpailukykyisimmän osaamiselle perustuvan talouden tavoite1.
Tarkistuksessa ehdotetaan myös uutta hallintomenetelmää, johon kuuluu suuntaviivojen 
yksinkertaistaminen ja strategian seuranta yhteisössä ja jäsenvaltioissa. 

Lissabonin strategian tarkistaminen toteutetaan näin: 

TOIMINTA-ALAT

KASVU JA TYÖLLISYYS

ENSISIJAISET TAVOITTEET

1. Yhtenäismarkkinoiden kehittäminen ja vahvistaminen. 
2. Eurooppalaisten ja kansallisten lainsäädäntöjen parantaminen.
3. Avointen ja kilpailukykyisten markkinoiden luominen Euroopassa ja Euroopan 
ulkopuolella. 
4. Eurooppalaisten infrastruktuurien laajentaminen ja parantaminen.
5. Sijoittamisen lisääminen tutkimukseen ja kehitykseen ja sen tehostaminen. 
6. Innovaatioiden edistäminen, tieto- ja viestintätekniikan käyttöönotto sekä varojen kestävä 
käyttö. 
7. Osallistuminen vankan eurooppalaisen teollisen perustan luomiseen.
8. Mahdollisimman monien henkilöiden kannustaminen osallistumaan työmarkkinoille ja 
sosiaaliturvajärjestelmien uudenaikaistaminen. 
9. Työntekijöiden ja yritysten sopeutumiskyvyn parantaminen ja työmarkkinoiden 
joustavuuden lisääminen. 
10. Sijoittamisen lisääminen inhimilliseen pääomaan tehostamalla koulutusta ja lisäämällä 
asiantuntemusta.

MENETELMÄ - HALLINTO

  
1 KOM(2005)0024, 2.2.2005.
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a. Suunnittelu 
Komissio hyväksyy yhtenäisen asiakirjan, johon on koottu talouspolitiikan laajat suuntaviivat 
ja työllisyyden suuntaviivat. Suuntaviivat on nyt suunniteltu kolmelle vuodelle (2005–2008), 
ja niitä seuraa Lissabonin ohjelma 2005–2008.

b. Seuranta
Jäsenvaltioiden on esitettävä vuodesta 2006 alkaen tilanneselvitys komissiolle vuoden 2005 
jälkipuoliskolla hyväksyttävien uudistussuunnitelmien toteuttamisesta. 

2. Sukupuoliroolit perusteissa

Komissio myöntää tiedonannossaan neuvostolle, että työmarkkinoilla on vielä valtavasti 
hyödyntämätöntä naispotentiaalia. Komissio kannustaa työmarkkinaosapuolia sitoutumaan 
sukupuolten välisten palkkaerojen poistamiseen. Komissio myöntää myös, että on vaikeaa 
yhdistää yksityiselämä ja työelämä, ja korostaa, että on tarpeen määrätä 
tarkoituksenmukaisista lastenhoitojärjestelmistä jäsenvaltioissa.

Kevään Eurooppa-neuvostossa puolestaan korostettiin uudelleen täystyöllisyyden tavoitetta ja 
tarvetta yhtenäistää toimia, joilla yksityiselämän ja työelämän yhteensovittaminen on 
mahdollista.

4. Tarkistuksen ensimmäiset vaikutukset: yhdennetyt suuntaviivat1

Heti uuden strategian esittämisen jälkeen Euroopan komissio esitti yhdennetyn asiakirjan, 
joka sisältää suosituksen talouspolitiikan laajoista suuntaviivoista ja ehdotuksen päätökseksi 
työllisyyden suuntaviivoista.

Yhdennetty asiakirja sisältää 23 suuntaviivaa (15 talouspolitiikan laajaa suuntaviivaa ja 
8 työllisyyden suuntaviivaa), joista yhdeksää kannattaa tarkastella erityisesti 
sukupuoliulottuvuuden näkökulmasta.

Ø Kahdessa työllisyyden suuntaviivassa käsitellään suoraan sukupuoliulottuvuutta: 

– SV 16 (TYÖLLISYYS): Sellaisten työllisyyspolitiikkojen soveltaminen, joilla pyritään 
täystyöllisyyteen, parantamaan työn laatua ja tuottavuutta sekä vahvistamaan sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta.

Tällä suuntaviivalla tuodaan esiin, että on tarpeen yhdentää sukupuolten tasa-arvoa koskevaa 
kysymystä täystyöllisyyteen tähtäävien tavoitteiden saavuttamiseksi.
Suuntaviivoissa korostetaan myös, että on tarpeen yhdistää työn joustavuus ja laatu, jotta 
työmarkkinoille houkutellaan eri luokkia, joiden on osaltaan edistettävä täystyöllisyyden 
saavuttamista. 

– SV 17 (TYÖLLISYYS): Elämänkaariajatteluun perustuvan lähestymistavan edistäminen 
työssä.

  
1 KOM(2005)0141, 12.4.2005.
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Tällä suuntaviivalla yhdennetään työelämän ja yksityiselämän yhteensovittamiseen tarkoitetut 
toimenpiteet sukupuolten eriarvoisuuden vähentämiseksi työssä. Keskeisiä ovat 
lastenhoitojärjestelmät. Tämä suuntaviiva liittyy talouden kestävyyden takaamista koskevaan 
suuntaviivaan 2 (talouspolitiikan laajat suuntaviivat), jossa korostetaan tarvetta kohdata 
väestön ikääntyminen.

Ø Seitsemässä muussa suuntaviivassa käsitellään naisten työmarkkinoille pääsemiseen 
liittyviä vaikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa, mutta siitä ei tehdä kuitenkaan erityistä 
tavoitetta tai sen vaikutusta sukupuoliulottuvuuteen ei tunnusteta.

– SV 3 (talouspolitiikan laajat suuntaviivat) Resurssien kohdentaminen tehokkaammin. 
Tässä suuntaviivassa suositellaan verojärjestelmien mukauttamista kasvupotentiaalin 
lisäämiseen ja talousarviovarojen ohjaamista kasvun edistämiseen.

– SV 5 (talouspolitiikan laajat suuntaviivat) Palkkojen kehitys ja hintojen vakaus. Tällä 
suuntaviivalla yhdistetään palkkojen kehitys erityisesti tuottavuuteen ja suositellaan 
varovaisuutta palkkojen nostamisessa. Suuntaviiva yhdistetään palkkakehitystä ja 
työllisyyden edistämistä koskevaan SV 21:een (TYÖLLISYYS), jossa vaaditaan erityistä 
huomiota alhaisiin palkkoihin ja ensimmäisiin työpaikkoihin.

– SV 10 (talouspolitiikan laajat suuntaviivat) Yrittäjyyden ja pk-yritysten tukeminen. Tällä 
suuntaviivalla
suositellaan rahoitusympäristön parantamista ja koulutuksen tehostamista pk-yritysten 
perustamisen edistämiseksi.

– SV 18 (TYÖLLISYYS) Työmarkkinoille pääsyn edistäminen. Tällä suuntaviivalla 
ehdotetaan niiden toimenpiteiden toteuttamista, joilla taataan tarkoituksenmukainen 
sosiaaliturvan taso ja yksilöity tuki työnhaussa.

– SV 20 (TYÖLLISYYS) Joustavuuden edistäminen ja sen sovittaminen yhteen työpaikan 
varmuuden kanssa. Tässä suuntaviivassa suositellaan ennakoimaan markkinoiden 
avaamiseen liittyviä muutoksia sosiaalisten kustannusten minimoimiseksi, mikä toteutetaan 
erityisesti monipuolistamalla sopimusjärjestelyjä.

– SV 22 ja 23 (TYÖLLISYYS) Sijoittaminen inhimilliseen pääomaan ja koulutuksen 
mukauttaminen työmarkkinoiden tarpeisiin.  Nämä kaksi suuntaviivaa perustuvat 
elinikäiseen oppimiseen ja virallisen ja epävirallisen koulutuksen tunnustamiseen.

On merkille pantavaa, että 26. toukokuuta 2005 hyväksytty Euroopan parlamentin 
lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta komission päätökseksi työllisyyden suuntaviivoista1

sisältää lukuisia sukupuolten tasa-arvoa, erityisesti palkkaeroja, työmarkkinoille pääsyä, 
koulutusta ja uusia työllistämismahdollisuuksia koskevia tarkistuksia2.  

E. JOHTOPÄÄTÖKSET

  
1 C6-0111/2005 - 2005/0057 (CNS), erityisesti tarkistukset 4, 9–13 ja 20–22.
2 Ks. Komission lausunto naisten oikeuksista ja sukupuolten tasa-arvosta (Valmistelija:  Astrid Lulling).
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Havaitusta kehityksestä huolimatta paljon on vielä tehtävä, jotta naiset voisivat esittää täysin 
osaansa Lissabonin strategiassa, mutta ensimmäisen johtopäätöksen mukaan ilman naisten 
panosta Lissabonin strategia on tuomittu epäonnistumaan. Komission ja neuvoston toiveet 
eivät riitä täyttämään jatkuvia puutteita, jotka liittyvät erityisesti työpaikan saamiseen ja 
palkkaeroihin. 

Toinen johtopäätös, joka voidaan tehdä, on se, että komission ja neuvoston lähestymistapa 
kysymyksessä, joka koskee naisten osaa Lissabonin strategiassa, on tavoitteiden kannalta 
puhtaasti toiminnallinen. Ehdotettujen toimenpiteiden osalta yhdennetty lähestymistapa 
sukupuolten välisissä yhtäläisissä mahdollisuuksissa (Gender Mainstreaming) on useimmissa 
tapauksissa kiehtova, kun taas Gender Budgeting ei saa lainkaan huomiota. 

Varsinkin kun kehityksen arviointi ei johda täysin tyydyttävään tulokseen, on muistettava, että 
erot johtuvat naisiin kohdistuvasta syrjinnästä. Yksi selvä näyttö tästä on suoran vastaavuuden 
puuttuminen nuorten naisten koulutustason ja työllisyystason välillä. On siis tarpeen arvioida 
uusia ehdotettuja toimenpiteitä tämä perustoteamus huomioon ottaen.

Uuden hallintotavan kehyksessä olisi hyödyllistä määrätä luvusta, jossa keskitytään 
sukupuoliulottuvuuteen ja ehdotettujen toimenpiteiden vaikutukseen sukupuolten tasa-arvoon 
erityisesti elämänvaiheajatteluun perustuvassa työssä. Tämän vaikutuksen kestävällä 
arvioinnilla komission ja jäsenvaltioiden olisi voitava korjata toteutettuja toimenpiteitä. 
Talouspolitiikan laajoissa suuntaviivoissa olisi niin ikään keskityttävä entistä enemmän 
naisten erityiseen tilanteeseen ja ehdottaa sen mukaisia toimenpiteitä. Vaikka tietyt 
toimenpiteet voisivat koskettaa suoraan naisia, ei sukupuoliulottuvuuteen perustuvaa 
järjestelmällistä lähestymistapaa (pk-yritykset, verotukselliset toimenpiteet) ole, mikä itse 
asiassa rajoittaa toimenpiteiden mahdollista vaikutusta kasvuun ja työllisyyteen.


