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Sukupuolten välinen tasa-arvo on perusoikeus, jolla on EU:n lainsäädännössä erityisasema. 
Näin ollen Amsterdamin sopimuksessa nimenomaisesti annetaan EY:n tehtäväksi ja 
tavoitteeksi poistaa epätasa-arvoa ja edistää miesten ja naisten välistä tasa-arvoa kaikessa 
toiminnassaan (EY:n perustamissopimuksen 2 ja 3 artikla) ja edellytetään siten, että 
jäsenvaltiot ja EU:n toimielimet toteuttavat toimia tällä alalla.

Miesten ja naisten työllisyysasteen välinen 28,4 prosenttiyksikön ero 27 jäsenvaltion EU:ssa
vuonna 20071 osoittaa kuitenkin, että sukupuolten välinen epätasa-arvo työmarkkinoilla on 
edelleen rakenteellinen ongelma, johon on puututtava. Tämä on erittäin tärkeää paitsi siitä 
itsestään selvästä syystä, että tasa-arvo on perusoikeus, myös siksi, että Lissabonissa 
maaliskuussa 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto asetti Euroopan unionin tavoitteeksi 
nostaa naisten työllisyysasteen yli 60 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä.

Lisäksi palkkaeroja kuvaavat luvut – miesten ja naisten palkkojen ero koko EU:ssa on 
keskimäärin 15 prosenttia – osoittavat, että sukupuolten välinen epätasa-arvo on poistettava 
paitsi työllisyysasteen myös työpaikkojen laadun suhteen. Ammattiyhdistysliikkeen 
maailmanjärjestön ITUC:n vuonna 2008 maailmanlaajuisista sukupuolten välisistä 
palkkaeroista julkaisemassa raportissa "Global Gender Pay Gap" todetaan, että naisten 
koulutustason kohoaminen ei välttämättä pienennä palkkaeroja, vaan että eräissä tapauksissa 
palkkaerot jopa lisääntyvät koulutustason noustessa.

Toisaalta kokemus ja tutkimustulokset osoittavat, että sukupuolten välistä tasa-arvoa koskevia 
riita-asioita ja kanteita nostetaan hyvin vähän suhteessa vallitsevaan epätasa-arvoon. 
Riittämättömän tiedotuksen ja tuen vuoksi naiset ovat haluttomia vaatimaan oikeuksiaan 
sosio-ekonomisessa toimintaympäristössä, joka edelleen pitää yllä mielikuvaa naisista 
tarpeettomina työntekijöinä.

Yhdenvertaisesta kohtelusta työssä vuonna 1976 annetun direktiivin tarkistus

Amsterdamin sopimuksen voimaantulo antoi sysäyksen vuonna 1976 yhdenvertaisesta 
kohtelusta työssä annetun direktiivin tarkistamiseksi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
kehittämän oikeuskäytännön ja uuden yhteiskunnallisen todellisuuden valossa.

Tämän tuloksena syntyi direktiivi 2002/73/EY, joka sai vaikutteita muusta 
syrjinnänvastaisesta lainsäädännöstä (direktiivit 2000/78/EY ja 2000/48/EY) ja josta 
Euroopan parlamentti ja neuvosto tekivät päätöksen yhdessä. 
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta oli tässä tarkistuksessa tärkeä 
toimija, ja se oli aloitteentekijänä monissa uusissa elementeissä, jotka tekivät tästä uudesta 
direktiivistä merkittävän virstanpylvään taistelussa sukupuolten tasa-arvon puolesta.

Tarkistetulla direktiivillä muutettiin huomattavasti aikaisempaa lainsäädäntöä sisällyttämällä 
siihen seuraavat elementit:

– välittömän ja välillisen syrjinnän määritelmien käyttöönotto sekä häirinnän ja 
sukupuolisen häirinnän käsitteiden sisällyttäminen oikeudellisesti sitovaan tekstiin

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/2008compendium_en.pdf



DT\724725FI.doc 3/5 PE407.598v01-00

FI

– jäsenvaltioiden velvoittaminen hyväksymään toimenpiteitä, jolla yritykset saadaan 
ryhtymään toimiin kaiken sukupuolten tasa-arvoisen kohtelun vastaisen toiminnan 
estämiseksi painottaen erityisesti häirinnän ja sukupuolisen häirinnän torjuntaa

– jäsenvaltioiden kannustaminen soveltamaan sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista 
niiden lainsäädännön laadinnassa ja täytäntöönpanossa

– jäsenvaltioiden velvoittaminen perustamaan kansallisia keskushallinnon elimiä 
edistämään naisten ja miesten tasa-arvoista kohtelua ("tasa-arvoelimet")

– naisten ja miesten oikeuksien turvaaminen heidän palatessaan äitiysvapaalta ja, niissä 
jäsenvaltioissa, joissa tällaiset oikeudet tunnustetaan, isyys- ja adoptiovapaalta

– jäsenvaltioiden velvoittaminen toteuttamaan työmarkkina-osapuolten vuoropuhelua 
edistäviä toimenpiteitä 

– valtiosta riippumattomien järjestöjen roolin vahvistaminen tasa-arvon edistämisessä

– jäsenvaltioiden velvoittaminen edistämään yrityksissä laadittavia tasa-arvosuunnitelmia 
– jäsenvaltioiden velvoittaminen vahvistamaan rikkomisiin sovellettavia seuraamuksia 

koskevat säännöt ja toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että niitä 
sovelletaan; seuraamusten, joihin saattaa kuulua korvausten maksaminen uhrille, on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Yhdenvertaisesta kohtelusta työssä vuonna 2002 annetun direktiivin täytäntöönpano 

Direktiivin 2 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin 2002/73/EY 
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 5 
päivänä lokakuuta 2005 tai varmistettava, että työmarkkinaosapuolet ovat toteuttaneet 
tarvittavat toimenpiteet sopimuksin kyseiseen päivämäärään mennessä. Jäsenvaltioiden on 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta ne voivat milloin tahansa varmistaa 
kyseisessä direktiivissä annettujen tulosten saavuttamisen, ja niiden on ilmoitettava tästä 
komissiolle viipymättä. Lisäksi jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kolmen vuoden 
kuluessa kaikki tiedot, jotka komissio tarvitsee voidakseen laatia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta.

Kun edellä mainittu kertomus on julkaistu, on oleellista arvioida, missä määrin jäsenvaltiot 
ovat direktiivin täytäntöön panemiseksi ottaneet käyttöön varsinkin seuraaviin seikkoihin 
liittyviä erityisvälineitä:

– "välittömän syrjinnän", "välillisen syrjinnän", "häirinnän" ja "sukupuolisen häirinnän" 
käsitteiden kattava siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

– direktiivin soveltamisala virkamiesten ja itsenäisten ammatinharjoittajien sisällyttämiseksi 
lainsäädäntöön

– asianmukaisen pätevyyden ja resurssit omaavien riippumattomien kansallisten 
keskushallinnon elinten perustaminen edistämään ja seuraamaan sukupuoleen 
perustuvasta syrjinnästä vapaata tasa-arvoista kohtelua 

– oikeudellisten menettelyjen olemassaolo

– seuraamuksiin mahdollisesti kuuluvat varoittavat ja oikeasuhtaiset uhreille maksettavat 
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korvaukset, mikä tarkoittaa, että mitään enimmäismääriä ei ole asetettu etukäteen
– organisaatioiden oikeus käynnistää oikeudenkäyntimenettelyjä uhrien puolesta tai heidän 

tukemisekseen
– keskushallintojen sitoumus laatia järjestelmällisiä syrjinnänvastaisia strategioita, joihin 

sisältyy ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä
– direktiivin 2 artiklan 8 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet miesten ja naisten välisen täyden 

tosiasiallisen tasa-arvon varmistamiseksi (eli positiiviset toimet)
– seurantamenettelyjen laatiminen työelämässä esiintyvän sukupuoleen perustuvan 

syrjinnän vähentämiseen tähtäävien toimintatapojen seuraamiseksi työpaikoilla
– sellaisten keinojen laatiminen, joilla työnantajia kannustetaan antamaan säännöllisin 

väliajoin tietoja naisten ja miesten tasa-arvoisesta kohtelusta
– sukupuoleen liittyvään ominaisuuteen perustuvan erilaisen kohtelun poissulkemisen 

selventäminen ja soveltamisala
– kuuleminen ja vuoropuhelu sellaisten työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan 

toimijoiden kanssa, joilla on oikeutettua etua myötävaikuttaa sukupuoleen perustuvan 
syrjinnän torjumiseen.

Hyväksymällä direktiivin 2002/73 Euroopan unioni on hankkinut tehokkaan välineen 
parantaakseen tasa-arvoista kohtelua työelämässä koskevaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, 
mutta sen hidas tai huono täytäntöönpano vaarantaa Lissabonin strategian täytäntöönpanon ja 
mahdollisuuden hyödyntää täysimittaisesti EU:n sosiaalista ja taloudellista kapasiteettia.

Direktiivin 2002/73/EY täytäntöönpano ja siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä 
sekä komission noudattamat menettelyt:

Toistaiseksi vain Espanja on siirtänyt direktiivin 2002/73/EY asianmukaisesti osaksi 
lainsäädäntöään.

1) Ilmoittamatta jättämisestä johtuvat menettelyt:

Direktiivin 2002/73/EY täytäntöönpanon määräajan päättyessä yhdeksän jäsenvaltiota ei ollut 
ilmoittanut direktiiviä koskevista täytäntöönpanotoimistaan. Näin ollen komissio käynnisti 
rikkomismenettelyt kaikkia kyseisiä jäsenvaltioita vastaan.

Toukokuussa 2008 menettelyt Luxemburgia ja Belgiaa vastaan olivat yhä käynnissä. 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen äskettäin (6.3.2008) antama tuomio vahvistaa, että 
Luxemburg ei ole täyttänyt velvoitteitaan. 

Belgia on pannut direktiivin täytäntöön puutteellisesti, sillä aluetasolla puuttuu vielä eräitä 
säännöksiä.

2) Yhteensopimattomuudesta yhteisön lainsäädännön kanssa johtuvat menettelyt:

Direktiivin säännösten monimutkaisuuden ja uutuuden vuoksi komissio havaitsi paljon 
ongelmia direktiivin 2002/73/EY täytäntöönpanossa. Näin ollen komissio lähetti virallisen 
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ilmoituksen 22 jäsenvaltiolle, vaikka on odotettavissa, että hyvin monet esiin tuoduista 
epäkohdista ratkaistaan komission ja jäsenvaltioiden käymän vuoropuhelun avulla.
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