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TUTKIMUS 
 
 
 
 
 

Sisältö: 

Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen on kaikki alat kattava ulottuvuus rakennerahastojen 
politiikan suunnittelussa ja täytäntöönpanossa. Tutkimuksessa selvitetään, missä määrin sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistaminen on otettu huomioon rakennerahastojen ohjelmasuunnittelussa vuosina 
2000–2006. Aluekehitysrahastoon ja koheesiorahastoon kiinnitetään erityistä huomiota. Politiikan alat 
(ja vaiheet), joilla on saavutettu edistystä, ja politiikan alat (ja vaiheet), joilla edistys on ollut hidasta, 
tuodaan esiin. Tärkeimpien tutkimustulosten mukaan tulokset ovat parempia poliittisen prosessin 
alkuvaiheessa kuin myöhemmissä täytäntöönpanovaiheissa. Yleisesti ottaen paljon on tehty 
välttämättömien edellytysten luomiseksi sille, että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen voidaan 
sisällyttää menestyksekkäästi ohjelmakauden 2007–2013 toimiin, mutta enemmän voitaisiin tehdä 
laajojen ja kohdennettujen tavoitteiden muuttamiseksi käytännössä toteutettaviksi tehokkaiksi toimiksi. 
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Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen rakennerahastojen käytössä 

Yhteenveto 

Sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamisella pyritään sukupuolinäkökulman 
sisällyttämiseen kaikkiin politiikkoihin ja kaikkiin poliittisten prosessien vaiheisiin suunnittelusta 
aina täytäntöönpanoon, seurantaan ja arviointiin saakka. Lähtökohtana on sen tunnustaminen, että 
naisilla ja miehillä ei ole samoja resursseja, ensisijaisia tavoitteita ja tarpeita ja että monet 
rakenteet, järjestelmät ja politiikat eivät ole sukupuolineutraaleja, vaan miesten kokemusten 
normittamia. 

Naisten ja miesten yhtäläisten mahdollisuuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen periaate on ilmaistu selkeästi on rakennerahastoasetuksissa ohjelmien 
suunnittelun ja täytäntöönpanon kattavina ulottuvuuksina. 
 
Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen edistäminen ei ole pelkästään virallinen vaatimus. Se 
on tärkeää, koska taloudellisen kasvun ja sukupuolten tasa-arvon välillä on vahva positiivinen 
korrelaatio. Syyseuraussuhde on että taloudellinen kasvu on lähtökohtana sukupuolten tasa-
arvolle, sillä korkea taloudellinen taso edistää koulutusta, demokratiaa ja sukupuolten tasa-arvoa. 
Toisaalta myös sukupuolten välisen tasa-arvon parantuminen on vaikuttanut myönteisesti 
talouskasvuun siten, että naisten lisääntynyt osallistuminen työmarkkinoille kasvattaa 
kansantuotetta, koska enemmän ihmisiä osallistuu tuotantojärjestelmään. Naisten osallistuminen 
työelämään ja päätöksentekoon myötävaikuttaa myös elämänlaadun parantumiseen ja tulevaan 
kasvuun niiden lasten kasvatukseen liittyvien vaikutusten ansiosta.  

Näin ollen sekä tasa-arvoisuuteen että tehokkuuteen liittyvät argumentit tukevat 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista. Syrjintä ja työmarkkinoiden eriytyminen 
sukupuolten mukaan merkitsevät tehottomuutta. Syrjinnän poistaminen hyödyttää (paikallista) 
taloutta resurssien paremman käytön ansiosta, mikä saattaa parantaa (paikallisen) talouden 
kilpailukykyä. Kun yksilöiden taloudellinen rooli määritellään pikemminkin sukupuolen kuin 
saavutusten tai pätevyyden perusteella, seurauksena on tehottomuus ja yhden ryhmän (naisten) 
kykyjen alikäyttö. Sukupuoleen perustuvaa erottelua yhteiskunnassa ja talouselämässä 
vähentävillä toimilla voidaan myös edistää monitaitoisen työvoiman kehittämistä ja parantaa 
työorganisaation malleja. Naisten kasvava ja tasa-arvoinen osallistuminen talouselämään voi myös 
parantaa perheen olosuhteita, jos naisten ja lasten yhteistä etua tuetaan toimilla, jotka edistävät 
työ- ja perhe-elämän tasapainoa. 

Tutkimuksella pyrittiin hahmottamaan, missä määrin sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen 
on otettu huomioon rakennerahastojen ohjelmakaudella 2000–2006 ja erityisesti aluekehitys- ja 
koheesiorahastojen käytössä, jotta voidaan tuoda esiin niitä politiikan aloja, joilla on saavutettu 
edistystä, ja havaita millä politiikan aloilla edistys on hidasta. Tästä näkökulmasta katsottuna on 
saatu hyödyllistä tietoa sukupuoliulottuvuuden vahvistamiseksi uudessa ohjelmasuunnittelussa 
vuosiksi 2007–2013. 

Analyysi toteutettiin tarkastelemalla sukupuolinäkökulmasta yhdeksän jäsenvaltion (Itävalta, 
Belgia, Ranska, Saksa, Irlanti, Italia, Alankomaat, Espanja ja Yhdistynyt kuningaskunta) tavoite 1 
ja tavoite 2 -alueita koskevia 122 toimintaohjelmia ja saatavissa olevaa toissijaista aineistoa, kuten 
kansallisia ja EU:n laajuisia arviointeja sekä seuranta- ja suunnitteluasiakirjoja, jotka 
mahdollistivat analyysin ulottamisen myös muihin EU:n jäsenvaltioihin. 

Tärkeimpien tutkimustulosten mukaan tulokset ovat parempia poliittisen prosessin 
alkuvaiheessa (sisältöanalyysi ja kokonaisstrategian määritteleminen) kuin myöhemmin sen 
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täytäntöönpanovaiheissa (asianomainen asiantuntemus, edustajaorganisaatiot, seuranta, 
arviointi jne.). Yleisvaikutelma on, että paljon on tehty tarvittavien edellytysten aikaansaamiseksi 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen onnistumiseksi kaudella 2000–2006 erityisesti 
tunnustamalla sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista koskeva strategia oikeutetuksi. Näyttää 
kuitenkin siltä, että satoa ei ole vielä korjattu. Enemmän voitaisiin vielä tehdä laajojen ja erityisten 
tavoitteiden muuntamiseksi käytännöllisiksi ja tehokkaiksi toimiksi.  

Muita tärkeitä havaintoja on, että Euroopan unionin jäsenvaltioilla on eriasteinen 
sukupuolisensitiivisyys ja että ne määrittelevät sukupuolipoliittiset toimet eri tavoin 
rakennerahastojen suunnittelussa. Pohjoismaat ja anglosaksiset maat ovat tavallisesti pitemmällä 
sukupuoliulottuvuuden valtavirtaistamisessa päätöksenteossa, kun taas Manner- ja Etelä-Euroopan 
maat turvautuvat pääasiassa edelleen erityisiin tasa-arvoa edistäviin toimiin, vaikka ne sanovat 
käyttävänsä kaksinaista lähestymistapaa. Joitakin innovatiivisia lähestymistapoja, keinoja ja 
menetelmiä on kehitetty koko politiikan elinkaaren aikana, mutta (paikallisten) päättäjien ja 
hallintoelinten vähäinen tietoisuus sukupuolten tasa-arvon merkityksestä sosiaaliselle ja 
taloudelliselle kasvulle on rajoittanut niiden käyttöä ja levittämistä.  

Rakennerahastojen ohjelmakauden 2000–2006 eri vaiheisiin liittyvät erityishavainnot osoittavat 
tilanteen olevan seuraavanlaisen. 

• Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen rakennerahastojen ohjelmien 
sisältöanalyysissä. Alueellisissa toimintaohjelmissa otetaan laajasti huomioon 
sukupuoliulottuvuus sisältöanalyysissä käyttämällä asianmukaisesti sukupuolispesifisiä 
kysymyksiä ja indikaattoreita, jotka on suunnattu erityisesti työmarkkinoiden rakenteeseen ja 
dynamiikkaan. Päättäjät kykenevät heikommin sisällyttämään sukupuoliulottuvuutta 
kysymyksiin, jotka eivät liity ”suoraan” naisiin, kuten liikenteen perusrakenteita ja palveluita, 
joissa ei ole kyse lasten- tai vanhustenhoidosta, koskeviin kysymyksiin, joissa Euroopan 
aluekehitysrahastolla (EAKR) ja koheesiorahastolla on huomattava osuus.  

• Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen strategian määrittelyssä ja suunnittelussa. 
Virallinen sitoutuminen sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseen kuuluu kaikkiin 
toimintaohjelmiin, mutta ainoastaan joissakin tapauksissa erityinen valtavirtaistamisstrategia 
on nähtävissä. Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen esiintyy usein naisten ja miesten 
yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevien yleistavoitteiden joukossa, ja jälleen havaitaan, että 
sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja epäoikeudenmukaisuutta voidaan parhaiten torjua 
työmarkkinoilla (ja osittain paikallisyhteisöjen rakentamisessa). 

• Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen erityistavoitteissa ja toimien suunnittelussa. 
Ohjelmiin liittyvien erityistoimien suunnittelu osoittaa vielä selvemmin EU:n jäsenvaltioissa 
vallitsevan kahden eri lähestymistavan ”sukupuolikysymykseen”. Yhtäällä on sitoutuminen 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen periaatteeseen (anglosaksiset maat ja pohjoismaat) 
ja toisaalla kaksinainen suhtautuminen sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseen, johon 
liittyy positiivinen erityiskohtelu (Manner- ja Etelä-Euroopan maat).  

Kun kyseessä ovat sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista koskevat toimien alat, päättäjien 
huomio näyttää keskittyvän sellaisiin rakennerahastojen toiminta-aloihin kuin yrittäminen ja 
innovaatio, strategisen kehityksen mahdollisuudet, yhteisöjen kestävä kehitys ja maaseudun 
kehittäminen. Kun kyse on positiivisista erityistoimista, toimet keskittyvät yksinomaan 
koulutukseen ja työmarkkinapolitiikkaan. 

• Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen ja resurssien jakaminen. Rakennerahastojen 
varojen jakoa on vaikea arvioida sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen näkökannalta, 
koska on vaikeaa saada erityinen valtavirtaistamista koskeva talousarvio (on helpompi saada 
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aikaan erityiskohtelua koskeva talousarvio). Sellaisten erityiskeinojen käyttöä kuin tasa-
arvonäkökohtien huomioon ottamista talousarvion laadinnassa olisi edistettävä myös 
rakennerahastojen ohjelmien laadinnassa ja tuettava sen käyttöä yleisenä sääntönä arvioitaessa 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista varten osoitettavien varojen määrää ohjelmissa. 

• Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen ja (suunnitellut) hankkeiden valintaa 
koskevat menettelyt. Toimintaohjelmissa mainitut tasa-arvonäkökohtiin perustuvat 
valintakriteerit osoittavat rakennerahastojen ottavan toiminnassaan heikosti huomioon tasa-
arvonäkökohdat. Kaikissa toimintaohjelmissa käytetään todella tasa-arvokriteereitä 
hankkeiden valintaperusteina (esimerkiksi hankkeiden hyväksymistä koskevat kriteerit, 
lisäpisteet, yhteensopivuus yleisen aihekokonaisuuden kanssa, selkeästi naisille kohdennettu 
hanke jne.), mutta niiden toiminnallinen sisältö on usein heikko ja epämääräinen. Olisi luotava 
tarkempia ja hyvin kohdennettuja kriteereitä. 

• Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen sekä ohjelmien seuranta ja arviointi. 
Kokonaisarviointi osoittaa, että toimintaohjelmissa pyritään yhtäältä luomaan erityistoimien 
seurantaa ja arviointia koskevia tasa-arvonäkökohtiin perustuvia indikaattoreita, vaikka ne 
rajoittuvat usein tietojen erittelyyn sukupuolen perusteella. Toisaalta ohjelmien 
kokonaisarviointi sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen näkökulmasta (sekä siihen 
liittyvien menetelmien ja välineiden arviointi) ei vaikuta tarkoituksenmukaiselta. Sukupuolen 
perusteella eriteltyjen tietojen saatavuus ja sukupuolisensitiiviset seurantajärjestelmät ovat 
keskeisiä tässä yhteydessä.  

• Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen ja hallinto-organisaatiot. Yleisesti ottaen 
hallinto-organisaatiot ovat alkaneet ottaa huomioon tarpeen saada mukaan elimiä, jotka ovat 
eri tasoilla vastuussa tasa-arvokysymyksistä, sekä tasa-arvokysymysten asiantuntijoita. 
Kyseisten tahojen osallistuminen on kuitenkin jäänyt muodolliselle tasolle ja rajoittuu usein 
neuvoa-antavaan rooliin. 

Edellä mainitut saavutukset osoittavat, että merkittäviä parannuksia on saatu aikaan 
ohjelmakaudella 2000–2006, mutta ne osoittavat myös, että valtavirtaistamistoimien 
sisällyttämistä rakennerahastojen toimiin olisi tehostettava ja vahvistettava tulevalla 2007–2013-
rahoituskaudella. 

Suurin vaara on siinä, että kaikkia jollakin tavoin sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseen 
liittyviä elementtejä tai asioita pidetään pelkkinä muodollisuuksina, jotka on täytettävä, eikä 
tärkeinä keinoina edistää ja parantaa Euroopan ja kansalaisten (sekä miesten että naisten) oloja.  

Yksi huolenaihe (joka myös vahvistuu muutamista EAKR-asetuksiin sisältyvistä viittauksista 
sukupuolten tasa-arvoon) on, että sukupuolinäkökulmaa käytetään ainoastaan, kun on kyse 
(esimerkiksi Euroopan sosiaalirahastosta rahoitettavista) toimista, jotka liittyvät ihmisiin ja 
inhimillisiin voimavaroihin, eikä kaikkien niiden toimien yhteydessä, joita on tarkoitus tukea 
rakennerahastoista. Jälkimmäinen lähestymistapa voisi todellakin heikentää mahdollisuuksia 
sisällyttää sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen kaikkiin politiikkoihin ja kaikkiin niiden 
toimintavaiheisiin, ja sillä olisi eristävä vaikutus eikä sillä siten olisi mahdollista edistää 
merkittävästi sukupuolten välistä tasa-arvoa. 

Tavoitteena täytyy olla sellaisen kehitysprosessin suunnitteleminen, johon liittyvien toimien 
määrittelemisessä ei käytetä sukupuolineutraalia lähestymistapaa ja jossa kehitetään strategia 
järjestelmää eikä ainoastaan yksilöitä varten. Todennäköisesti yhtäläisiä mahdollisuuksia 
koskevien horisontaalisten toimien ohella tarvitaan yhä erityistoimia, joiden avulla naiset voivat 
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päästä vapaaksi tietyistä epätasa-arvoisista olosuhteista, ja yhdistää ihmisiä koskeviin toimiin 
perusrakenteisiin kohdistuvia toimia, jotta voidaan saavuttaa vahvoja ja vaikuttavia tuloksia. 

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan erityistä poliittista kannanottoa ja suurempaa 
tietoisuutta poliittisessa ja hallinnollisessa kulttuurissa sukupuolten tasa-arvon merkityksestä 
sosioekonomiselle kasvulle sekä parempaa kykyä tarttua konkreettisesti näihin kysymyksiin ja 
saada paikalliset toimijat mukaan. Suuremman huomion kiinnittäminen sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen ja sosio-ekonomisen kasvun väliseen yhteyteen voisi olla hyvä lähtökohta 
sellaisesta lähestymistavasta irti pääsemiseksi, jossa naiset ovat ainoastaan ”passiivisia’ toimien 
kohteita. 

Päämäärän saavuttamiseksi on keskityttävä kahteen seikkaan. 

Yhtäältä on välttämätöntä käsitellä ongelmia, jotka ovat olleet tyyppillisiä sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamiselle ohjelmakaudella 2000–2006, kuten yhä vallitseva epäselvyys käsitteen 
”sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen” tosiasiallisesta merkityksestä – sillä se tulkitaan 
usein pelkäksi positiivisen erityiskohtelun edistämiseksi –, asianmukaisten välineiden ja tälle 
asialle omistautuneiden (inhimillisten ja taloudellisten) resurssien puute – mikä estää sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamisen tehokkaan täytäntöönpanon –, toiminnalliset vaikeudet toteuttaa 
käytännössä sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen sellaisessa kehityspolitiikassa, joka ei 
kohdistu suoraan yksilöihin. 

Ohjelmakaudelta 2000–2006 saatu kokemus ja ehdotukset siitä, kuinka sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista tuetaan jatkossa, osoittavat seuraavien näkökohtien olevan ensisijaisen tärkeitä. 

• Yhtäläisten mahdollisuuksien hallintotavan luominen. Jos naisten ja miesten yhtäläisten 
mahdollisuuksien tavoitteiden halutaan tulevan olennaiseksi osaksi kasvu- ja kehityspolitiikkaa, 
tehokas ”tasa-arvoa edistävä hallintotapa” on sen edellytys. 

• Johtamis- ja täytäntöönpanotaitojen parantaminen. Asianmukaisten toimien toteuttaminen 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista koskevan näkökulman sisällyttämiseksi 
valintakriteereihin; täytäntöönpanomenetelmät ja indikaattorijärjestelmät; teknisen tuen ryhmät, 
jotka tukevat sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista hankkeisiin liittyvien toimien 
toteuttamisessa; yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevaa asiantuntemusta ohjelmien/hankkeiden 
hallinnoinnissa olisi vahvistettava, koska sillä on ratkaiseva merkitys ohjelmien tulosten laadun 
ja saavutusten kannalta. 

• Seuranta- ja arviointivälineiden parantaminen. Suuntaviivojen, kriteereiden, menetelmien ja 
tekniikoiden määritteleminen ja levittäminen Euroopan unionin laajuisesti, valtakunnallisesti ja 
paikallisesti, jotta voidaan kehittää edelleen vuosina 2000–2006 käyttöön otettuja välineitä ja 
indikaattoreita, on ensiarvoisen tärkeää. 

• Institutionaalisen oppimisen tukeminen. Yhteistyö ja hyvien käytänteiden vaihtaminen ovat 
avainkeinoja edistää menestyksekkäästi jäsenvaltioiden keskinäistä ja sisäistä institutionaalista 
oppimista; sukupuolinäkökulman on sisällyttävä selkeästi hankkeiden suunnitteluun ja 
täytäntöönpanoon.  

• Viestintästrategioiden parantaminen keskeisten toimijoiden tietoisuuden lisäämiseksi ja 
sukupuolikysymysten ja ohjelmasaavutusten, myös naisten sosiaalis-taloudellisen aseman, 
korostamiseksi. 
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