
PR\580815FI.doc PE 362.722v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

VÄLIAIKAINEN
2004/2219(INI)

19.9.2005

MIETINTÖLUONNOS
Lissabonin strategian tulevaisuudesta tasa-arvonäkökohdista tarkasteltuna
(2004/2219(INI))

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

Esittelijä: Edite Estrela



PE 362.722v01-00 2/11 PR\580815FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

PR_INI

SISÄLLYS

Sivu

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

PERUSTELUT.......................................................................................................................7



PR\580815FI.doc 3/11 PE 362.722v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Lissabonin strategian tulevaisuudesta tasa-arvonäkökohdista tarkasteltuna
(2004/2219(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Lissabonissa 23.–24. maaliskuuta 2000, Tukholmassa 23.–24. 
maaliskuuta 2001, Barcelonassa 15.–16. maaliskuuta 2002, Brysselissä 20.–21. 
maaliskuuta 2003 ja Brysselissä 25.–26. maaliskuuta 2004 kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 2 kohdan ja 141 
artiklan,

– ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvoa koskevan yhteisön puitestrategian (2001–2005) 
(KOM(2000)0335), komission toimintasuunnitelmat vuosille 2001, 2002, 2003, 2004 ja 
2005 (KOM(2001)0179, KOM(2001)0773, KOM(2003)0098) ja vuosikertomukset 
naisten ja miesten tasa-arvosta vuosilta 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 ja 2005 
(KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, KOM(2003)0098, KOM(2004)0115 ja 
KOM(2005)0044),

– ottaa huomioon komission tiedonannon kevään 2005 Eurooppa-neuvostolle "Kasvua ja 
työtä Euroopan tulevaisuuden hyväksi. Uusi alku Lissabonin strategialle" 
(KOM(2005)0024),

– ottaa huomioon Wim Kokin johdolla toimineen korkean tason työryhmän raportin 
marraskuulta 20031,

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2004 antamansa päätöslauselman työ-, perhe- ja 
yksityiselämän yhteensovittamisesta2,

– ottaa huomioon 11. helmikuuta 2004 antamansa päätöslauselman työajan järjestämisestä3,

– ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2003 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisesta Euroopan parlamentin toiminnassa4,

– ottaa huomioon rakenteelliset indikaattorit,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön 
(A6-0000/2005),

A. katsoo, että Lissabonin Eurooppa-neuvosto hyväksyi strategiset tavoitteet, joilla pyritään 

  
1 "Jobs, jobs, jobs. Creating more employment in Europe", Wim Kokin johtaman työllisyyttä käsitelleen 
työryhmän raportti, marraskuu 2003.
2 EUVL 102 E, 28.4.2004, s. 492.
3 EUVL 97 E, 22.4.2004, s. 566.
4 EUVL 61 E, 10.3.2004, s. 384.
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tekemään unionista kestävään kehitykseen kykenevä maailman kilpailukykyisin ja 
dynaamisin tietopohjainen talous; täystyöllisyyden, parempien työpaikkojen ja suuremman 
sosiaalisen yhteneväisyyden tavoitteet koskevat myös naisia,

B. katsoo, että Lissabonin strategian väliarviossa keskitytään kasvun ja työllisyyden 
tavoitteisiin ja edellytetään uudenlaista hallintoa,

C. katsoo, että Lissabonin strategiassa on perustettu yhteiset indikaattorit ja tavoitteet, joita 
on arvioitava säännöllisesti, jotta pystyttäisiin ottamaan paremmin huomioon saavutettu 
edistys ja kohdattavat haasteet,

D. katsoo, että Lissabonin Eurooppa-neuvosto vahvisti vuodelle 2010 60 prosentin
työllisyysasteen tavoitteen naisille; Tukholman Eurooppa-neuvosto lisäsi tähän 
välitavoitteen 57 prosentin työllisyysasteesta naisille vuoden 2005 loppuun mennessä ja 55 
prosentin työllisyystavoitteen ikäihmisille niin naisille kuin miehillekin,

E. katsoo, että naisten työllisyysaste on kohonnut vuonna 2003 55,1 prosenttiin
laajentuneessa Euroopan unionissa; nousu on sittemmin hidastunut; ikääntyneiden naisten 
työllisyysaste on edelleen erityisen alhainen,

F. katsoo, että maailman talouden hidastuminen ja Euroopan unionin kohtaama väestöhaaste 
kannustavat käyttämään paremmin hyväksi naisten työvoiman tarjoamia mahdollisuuksia,

G. katsoo, että naisten ja miesten välillä on edelleen lukuisia eroja, erityisesti palkoissa, 
työmarkkinoille pääsyssä sekä elinikäisessä oppimisessa ja koulutuksessa,

H. katsoo, että laajentuneessa Euroopan unionissa vallitsee 15 prosentin palkkaero; tämän 
eron vähentämisellä saadaan työpaikoista houkuttelevampia naisille, mikä puolestaan 
parantaa heidän työllisyysastettaan ja inhimilliseen pääomaan tehtyjen investointien 
täysimääräistä hyödyntämistä,

I. katsoo, että entistä useammat naiset opiskelevat; entistä useammat naiset ovat suorittaneet 
loppututkinnon ja hankkineet koulutuksen ja pätevyyden,

J. katsoo, että elinikäinen oppiminen ja koulutus edistävät naisten ja miesten kehitystä ja 
heidän sopeutumistaan työmarkkinoille sekä kykyään kohdata tietoyhteiskunnan asettamat 
haasteet,

K. katsoo, että Lissabonin Eurooppa-neuvosto tunnusti tarpeen edistää yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia kaikilla aloilla erityisesti siten, että työ- ja perhe-elämä kyetään 
sovittamaan yhteen; Barcelonan Eurooppa-neuvosto laati vuodelle 2010 määrälliset 
tavoitteet hoitopaikkojen järjestämisestä kaupungeissa ja maaseudulla 90 prosentille
lapsista kolmesta ikävuodesta oppivelvollisuusikään ja vähintään 33 prosentille alle 
kolmen vuoden ikäisistä lapsista, 

L. katsoo, että koska jäsenvaltioissa ei ole riittäviä tietoja ja tilastoja lasten ja huollettavien 
henkilöiden hoitopaikkojen perustamisesta, kyseisten toimenpiteiden toteuttamista on 
vaikea arvioida,
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M. katsoo, että työajan järjestämisellä parannetaan naisten työpaikkojen laatua; helpotetaan 
työ-, perhe- ja yksityiselämän yhteensovittamista; miehet eivät käytä riittävästi hyväksi 
uusia ja joustavia työmuotoja, kuten etätyötä ja osa-aikatyötä,

N. katsoo, että naisten hyväksi toteutetut toimenpiteet vaikuttavat myös miehiin; miehet 
voivat vaikuttaa myönteisesti perheen stereotypioiden poistamiseen,

O. katsoo, että Lissabonin tavoitteiden saavuttamiseksi tehty yhteistyö on ollut pääasiallisesti 
hallitusten välistä yhteistyötä; tasa-arvonäkökohtien todelliseksi huomioon ottamiseksi 
tarvitaan koko kansalaisyhteiskunnan, työmarkkinaosapuolten, yritysten ja viranomaisten 
osallistumista,

P. katsoo, että asiasta vastaavalla naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalla 
on merkittävä asema naisten ja miesten tasa-arvon edistämisessä ja sukupuolinäkökohtien 
huomioon ottamisessa Lissabonin tavoitteita toteutettaessa,

1. vahvistaa tarpeen toteuttaa kiireellisiä toimenpiteitä naisten työllisyyden, parempien
työpaikkojen ja yhteiskuntaan sopeuttamisen edistämiseksi, jotta Lissabonin tavoitteet 
kyettäisiin saavuttamaan;

2. ilmoittaa olevansa huolestunut siitä, että naisten ja miesten välillä on edelleen lukuisia 
eroja, erityisesti palkoissa, erottelua työmarkkinoilla sekä elinikäiseen opetukseen ja 
koulutukseen pääsyssä;

3. kehottaa jäsenvaltioita edelleen edistämään naisten työllisyyttä;

4. suosittelee tasa-arvonäkökohtien yleistämispolitiikan ja Lissabonin strategian parempaa 
yhteensovittamista, jotta sukupuolten tasa-arvo otettaisiin järjestelmällisesti huomioon 
toteutettaessa Lissabonissa asetettuja kunnianhimoisia tavoitteita, erityisesti 
talouspolitiikan merkittävissä suuntaviivoissa ja työllisyyden suuntaviivoissa;

5. pahoittelee sitä, että Lissabonin tavoitteiden saavuttamiseksi tehty yhteistyö on ollut 
pääasiallisesti hallitusten välistä yhteistyötä ja korostaa, että kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten, yritysten, työmarkkinaosapuolten ja koko 
kansalaisyhteiskunnan olisi osallistuttava tähän yhteistyöhön;

6. korostaa, että Euroopan parlamentti ja erityisesti sen asiasta vastaava naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon valiokunta olisi otettava täysimääräisesti mukaan arvioimaan tasa-
arvonäkökohtia Lissabonin strategiassa; 

7. seuraa tarkoin välitavoitteen, naisten 57 prosentin työllisyysasteen, saavuttamista vuoden 
2005 loppuun mennessä ja pyytää komissiota tekemään arvion tulevien tilastojen 
perusteella käyttämällä menetelmää, jolla voidaan tarkastella, millä aloilla on eniten 
nostettu naisten työllisyysastetta;

8. korostaa tiukasti sitä, että jäsenvaltioiden on liitettävä poliittisiin toimintasuunnitelmiinsa 
ehdottoman ensisijaisena kohtana naisten ja miesten palkkaerojen supistaminen; 

9. vahvistaa jälleen kerran näkemyksensä, jonka mukaan elinikäinen oppiminen ja koulutus 
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on asetettava keskeiselle sijalle Lissabonin strategiassa; kehottaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet kaikkien oppimiskeinojen tunnustamiseksi ja 
kelpuuttamiseksi;

10. vahvistaa sen, että työajan järjestämisellä voidaan luoda enemmän ja parempia 
työpaikkoja, edistää työ-, perhe- ja yksityiselämän yhteen sovittamista ja Lissabonin 
tavoitteiden toteuttamista; 

11. panee tältä osin tyytyväisenä merkille Euroopan työmarkkinaosapuolten etätyöstä tekemän 
sopimuksen ja kehottaa edistämään sen täytäntöönpanoa;

12. edellyttää, että työajan järjestäminen perustuu naisten vapaaseen valintaan eikä 
pakottamiseen; muistuttaa, että osa-aikatyöhön pakottaminen voi johtaa sosiaaliseen 
syrjäytymiseen ja köyhyyteen;

13. kehottaa voimakkaasti jäsenvaltioita liittämään kansallisiin toimintasuunnitelmiinsa 
toimenpiteitä kunnollisten ja kohtuuhintaisten hoitopaikkojen perustamiseksi lapsille ja 
muille huollettaville; korostaa, että näillä toimenpiteillä annetaan naisille mahdollisuus 
palata pysyvästi työmarkkinoille; korostaa työmarkkinaosapuolten asemaa tällä alalla, 
erityisesti pienten lasten hoitopaikkojen perustamisessa yrityksiin;

14. kehottaa erityisesti jäsenvaltioita tuottamaan järjestelmällisesti tilastoja lasten ja muiden 
huollettavien hoitopaikkatilanteesta;

15. ilmoittaa olevansa huolestunut ikääntyneiden naisten työtilanteesta ja heidän edelleen 
korkeasta työttömyysasteestaan ja kehottaa jäsenvaltioita ottamaan kansallisissa 
toimintasuunnitelmissaan huomioon heidän tilanteensa; 

16. kehottaa jäsenvaltioita tiiviiseen yhteistyöhön tulevan Euroopan tasa-arvoinstituutin 
kanssa, erityisesti asianmukaisten indikaattorien kehittämisessä ja uusien ratkaisujen 
etsimisessä naisiin kohdistuvan syrjinnän torjumiseksi;

17. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan tehokkaita toimenpiteitä miesten hyväksi, kuten 
sopivien vanhempainlomajärjestelmien edistäminen ja tiedotuskampanjoiden 
järjestäminen miesten perhe-elämään osallistumisen lisäämiseksi;

18. pahoittelee sitä, etteivät miehet käytä riittävästi työajan järjestämistä ja uusia työmuotoja 
työ-, perhe- ja yksityiselämän yhteensovittamiseksi; 

19. ilmoittaa kannattavansa vuosittaisen seurannan käynnistämistä asiasta vastaavan naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokuntansa tuella ja yhteistyössä kansallisten 
parlamenttien kanssa saavutetun edistyksen ja kohdattavien haasteiden toteamiseksi;

20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Eurooppa-neuvoston kokouksessa Lissabonissa 23.–24. maaliskuuta 2000 vahvistettiin uudet 
tavoitteet Euroopan unionin talouden, yhteiskuntaelämän ja ympäristönäkökohtien 
elvyttämiseksi. Euroopan unionista halutaan tehdä maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin 
tietopohjainen talous, joka kykenee luomaan uusia ja parempia työpaikkoja ja lisäämään 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

Lissabonin strategiassa on vahvistettu kunnianhimoiset tavoitteet koko eurooppalaiselle 
yhteiskunnalle, siis myös naisille. Työllisyysastetta on nostettava, on laadittava aktiivisen 
ikääntymisen strategia ja rakennettava tutkimuksen ja tiedon, elinikäisen oppimisen ja 
koulutuksen yhteiskunta.

Lissabonin strategian käynnistämistä seuranneiden neljän vuoden kuluessa Euroopan 
talouselämä on taantunut merkittävästi, mikä on vaikeuttanut asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista. Useissa tutkimuksissa, esimerkiksi Wim Kokin johdolla toimineen korkean 
tason työryhmän raportissa on korostettu välttämättömien toimenpiteiden toteuttamista 
prosessin rationalisoimiseksi ja yksinkertaistamiseksi.

Euroopan parlamentin naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta on huolestunut 
Lissabonin strategian vaikutuksista ja laatinut tämän mietintöluonnoksen Lissabonin 
strategian tulevaisuudesta tasa-arvonäkökohdista tarkasteltuna.

Euroopan parlamentissa on toteutettu julkinen kuuleminen ”Lissabonin strategian väliarviointi 
tasa-arvonäkökohdista tarkasteltuna”, johon osallistui eri jäsenvaltioiden, viranomaisten, 
yhdistysten ja työmarkkinaosapuolten asiantuntijoita. Asiantuntijat korostivat sitä, ettei 
Lissabonin tavoitteita tasa-arvonäkökohdista tarkasteltuna ole saavutettu lähimainkaan. 
Puheenvuoron käyttäjät katsoivat, että tasa-arvonäkökohdat olisi otettava enemmän huomioon 
sekä yhteisön että kansallisessa politiikassa. Olisi suunniteltava erityisiä uusia toimenpiteitä 
naisten työllisyyden hyväksi ja edelleen miehiin nähden vaikuttavan eriarvoisuuden 
vähentämiseksi.

Esittelijä on ottanut huomioon julkisessa kuulemistilaisuudessa puheenvuoron käyttäneiden 
asiantuntijoiden näkemykset.

Tämä mietintö perustuu tutkimukseen Lissabonin strategian vaikutuksista naisten ja miesten
tasa-arvoon. Siinä korostetaan piilevissä tekijöissä edelleen vaikuttavia eroja, esim. 
työllisyydessä, palkkaeroissa, elinikäisessä oppimisessa ja koulutuksessa. Siinä arvioidaan 
myös eri toimenpiteitä, joilla työ-, perhe- ja yksityiselämä voidaan sovittaa yhteen.

Ø Naisten ja miesten väliset erot ovat edelleen olemassa ja estävät Lissabonin 
tavoitteiden saavuttamisen

Ø työllisyys

Lissabonin Eurooppa-neuvoston vahvistamilla työpaikkojen määrällisillä tavoitteilla pyritään 
lisäämään naisten työelämään osallistumista yli 60 prosenttiin vuonna 2010 
kokonaistyöllisyysasteen ollessa 70 prosenttia. Tukholman huippukokouksessa laadittiin 
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myös tammikuun 2005 välitavoitteet, joissa vahvistettiin naisten työllisyysasteeksi 57 
prosenttia ja lisättiin Lissabonin strategiaan uusi tavoite vuodelle 2010 eli 55 prosentin
työllisyysaste kaikille ikääntyneille työntekijöille.

On todettava, että naisten työllisyysaste kasvoi vuosina 1999–2003 3,2 prosentilla ja ylsi 56,1 
prosenttiin 15 jäsenvaltion unionissa1. Naisten työllisyysaste oli vuonna 2003 55, 1 prosenttia
laajentuneessa Euroopan unionissa, jonka uusissa jäsenvaltioissa työttömyysaste oli 
korkeampi.

Jos 15–24 -vuotiaita nuoria naisia ei oteta huomioon, naisten työllisyysaste kasvaa kaikissa 
ikäluokissa, myös ikääntyneiden naisten kohdalla. Luku oli kuitenkin vuonna 2003 30,7 
prosenttia ja ero oli vielä huomattavampi ikääntyneiden naisten ja miesten välillä (19,6 
prosenttia)2.

Havaitusta edistyksestä huolimatta on siis edelleen pyrittävä nostamaan naisten 
työllisyysastetta ja seurattava tarkasti vuoden 2005 lopulle asetetun välitavoitteen arviointia.

Ø naisten ja miesten palkkaerot

Yhdenvertainen kohtelu on yhteisön oikeuden perusperiaate, joka on perustettu Rooman 
sopimuksella vuonna 1957 ja vahvistettu yhteisön direktiivillä vuonna 1976, muutettuna 
vuonna 2002.3

Naisten ja miesten väliset palkkaerot ovat edelleen olemassa ja estävät Lissabonin tavoitteiden 
saavuttamisen. Palkkaero oli 15 jäsenvaltiossa vuonna 2003 keskimäärin 16 prosenttia ja 25 
jäsenvaltion unionissa noin 15 prosenttia, sillä palkkaerot ovat vähäisemmät uusissa 
jäsenvaltioissa4.

Palkkaerojen supistaminen on työllisyyttä koskevissa suuntaviivoissa jäsenvaltioille 
toistuvasti esitetty suositus. Naisten ja miesten palkkaerot ovat hieman supistuneet vuosina 
1999–2001 Itävallassa, Tšekissä, Kyproksessa, Virossa, Italiassa, Liettuassa, Luxemburgissa, 
Unkarissa, Alankomaissa, Puolassa, Sloveniassa, Suomessa, Irlannissa ja Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa ja kasvaneet Saksassa, Portugalissa ja Ruotsissa.

On todettava jälleen kerran, että naisten ja miesten palkkaerojen supistaminen tekee työstä 
houkuttelevampaa naisille, mikä osaltaan nostaa heidän työllisyysastettaan.

Esittelijä katsoo, että jäsenvaltioiden olisi liitettävä poliittisiin toimintasuunnitelmiinsa 
ehdottoman ensisijaisena kohtana naisten ja miesten palkkaerojen supistaminen.

  
1 EFT Eurostat, 2003.
2 EFT Eurostat, 2003.
3 Yhteisön direktiivi, annettu 23.9.2002, miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta 
mahdollisuuksissa työhön, ammatilliseen koulutukseen ja uralla etenemiseen sekä työoloissa annetun neuvoston 
direktiivin 76/207/ETY muuttamisesta, EYVL 5.10.2002. 
4 Rakenteelliset indikaattorit, lähde: Eurostat.
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Ø elinikäiseen oppimiseen ja koulutukseen pääsy

Keskustelu oppimisesta ja koulutukseen pääsystä käynnistyi uudelleen Euroopassa Lissabonin 
strategian julkistamisen yhteydessä.

Yhä useammat naiset jatkavat opintojaan ja heidän osuutensa korkeamman asteen tutkinnon 
suorittaneista oli 58 prosenttia vuonna 2003, mikä johtui uusissa jäsenvaltioissa vallitsevasta 
korkeasta koulutustasosta1. Naisten osuus tohtorinarvon saavuttaneista on nykyään 41 
prosenttia.

Elinikäinen koulutus on asetettava tärkeälle sijalle ja Lissabonin strategiassa se kuuluukin 
unionin kohtaamiin strategisiin haasteisiin. Yhteisön asiakirjoissa elinikäinen koulutus on 
määritelty kaikeksi hyödylliseksi ja pysyväksi oppimiseksi, jolla pyritään lisäämään tietoja, 
taitoja ja pätevyyttä ja se on liitetty Euroopan työllisyysstrategiaan, joka on Lissabonin 
strategian toteuttamisen pääväline.

Euroopan parlamentin päätöslauselmassa, joka on annettu 9. maaliskuuta 20052, korostetaan, 
että Euroopan huippuosaaminen tietotaloudessa riippuu korkeasti koulutetun ja 
ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta.

Naisten aktiivinen osallistuminen elinikäiseen oppimiseen ja koulutukseen on ehdoton 
edellytys Lissabonin tavoitteiden saavuttamiseksi ja Euroopan parlamentin on vahvistettava 
jälleen kerran kantansa tähän asiaan.

Ø Tehokkaat toimenpiteet sekä naisten että miesten hyväksi ovat välttämättömiä 
Lissabonin tavoitteiden saavuttamiseksi

Ø lasten hoitopaikat

Lissabonin strategian määrällisiin tavoitteisiin vuodelle 2010 kuuluu jäsenvaltioiden tehtävä 
perustaa hoitopaikat, joissa voidaan vastaanottaa vähintään 90 prosenttia lapsista kolmesta 
ikävuodesta oppivelvollisuusikään asti ja vähintään 33 prosenttia alle kolmivuotiaista lapsista, 
millä annetaan naisille mahdollisuus sovittaa yhteen perhe- ja työelämä.

Yhä useammat jäsenvaltiot ovat vuodesta 2000 alkaen asettaneet lastenhoidollisia tavoitteita, 
jotka kuitenkaan eivät aina ole johtaneet konkreettisiin aloitteisiin3. Kunnes yhdennetyt 
tilastot lastenhoitopaikoista on saatu aikaan vuoteen 2006 mennessä, edistystä voidaan 
arvioida vain kansallisten tilastojen perusteella.

Ainoastaan Ruotsi, Tanska ja Belgia (osittain) ovat ilmoittaneet saavuttaneensa alle 
kolmivuotiaiden lasten hoitopaikkoja koskevan tavoitteen (33 prosenttia) ja useat maat ovat 
toteuttaneet hoitopaikkatavoitteesta vain alle 15 prosenttia.

Hoitopaikkojen saatavuus lapsille kolmesta vuodesta oppivelvollisuusikään on hieman 
korkeampi ja hyvin monet jäsenvaltiot ilmoittavat saavuttaneensa 90 prosentin tavoitteen 
täysin tai lähes kokonaan.

  
1 Eurostat, UOE, 2003.
2 Euroopan parlamentin päätöslauselma Lissabonin strategian väliarvioinnista, 9.3.2005, 23 kohta.
3 Tietoja ei vielä 20.1.2005 ollut käytettävissä Tšekistä, Virosta, Irlannista, Puolasta ja Sloveniasta.
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Hoitopaikkojen lisäämiseksi on vielä tehtävä paljon työtä. On myös erittäin tärkeää, että 
hoitopaikkojen riittävyyden lisäksi niitä on saatavilla kohtuuhinnoin ja ne ovat kunnollisia ja 
niiden aukioloajat soveltuvat työssä käyville vanhemmille.

Ø uusien työmuotojen edistäminen

Uusien työmuotojen edistämisellä voidaan lisätä naisten ja miesten työllisyysastetta ja luoda 
heille parempia työpaikkoja ja auttaa heitä sovittamaan työ-, perhe- ja yksityiselämänsä 
tehokkaasti yhteen. 

Hyvä esimerkki tästä on eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten 16. heinäkuuta 2002 
allekirjoittama sopimus etätyöstä. Etätyö, jossa yhdistetään etätyö ja kotona tehtävä työ, on 
uusi ja joustava työtapa, jonka ansiosta jokainen voi osallistua työmarkkinoille.

Etätyö on osoittautunut hyväksi välineeksi naisille edellyttäen kuitenkin, että tämän 
työmuodon käyttö perustuu vapaaseen eikä pakolliseen valintaan.

Ø työajan järjestäminen

Osa-aikatyö1 lisääntyy Euroopan unionissa ja sen osuus on 25 jäsenvaltion unionissa 17,1 
prosenttia.

Tämä koskee erityisesti naisia: unionissa 30,5 prosenttia naisista on osa-aikatyössä ja miehistä 
vain 6,6 prosenttia.

Osa-aikatyön osuus on pienempi uusissa jäsenvaltioissa ja se johtuu työmarkkinoiden 
jäykkyydestä ja alhaisemmasta palkkatasosta, joka vähentää mahdollisuuksia käyttää tätä 
työmuotoa.

Osa-aikatyöhön liittyy kuitenkin usein epäsäännölliset ja epätavalliset työajat. ”Pakollisen” 
osa-aikatyön riski on olemassa ja se koskee erityisesti naisia ja voi aiheuttaa sosiaalista 
syrjäytymistä ja joutumista köyhimpien työntekijöiden joukkoon.

Näin ollen on syytä painottaa, että osa-aikatyön käytön Lissabonin tavoitteiden 
saavuttamiseksi on perustuttava todelliseen valintaan.

Ø tehtävien ja vastuun jakaminen

Naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseksi toteutetut toimenpiteet Lissabonin tavoitteiden 
saavuttamiseksi ovat toistaiseksi koskeneet pääasiallisesti naisia.

On tärkeää, että miesten osallistumista kotitöiden ja vastuun jakamiseen korostetaan.

Lisäksi on oltava poliittista tahtoa laatia miehille tarkoitetut toimenpiteet myös naisia 
koskeviksi.

  
1 Eurostatin määrittelyn mukaan osa-aikatyötä tekeväksi katsotaan jokainen, jonka työajan pituus on laissa 
säädettyä tai sopimuksissa määrättyä lyhyempi. 
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Naisten tilanne muodostaakin todellisen paradoksin: heidän aktiivisuutensa kasvaa, he ovat 
paremmin koulutettuja, useammin tutkinnon suorittaneita ja pätevämpiä kuin miehet ja 
kuitenkin sukupuolten välinen eriarvoisuus jatkuu.

Naisilla on perheissä perinteisesti kaksinkertainen työtaakka. Tilastojen mukaan miehet 
suorittavat kaikista kotitöistä alle 40 prosenttia ja 25–35 prosenttia lasten kasvatukseen 
liittyvistä tehtävistä perheissä, joissa on alle seitsemän vuotiaita lapsia1.

Jäsenvaltioita kehotetaan säännöllisesti edistämään tehokkaasti sopivia 
vanhempainlomajärjestelyjä, jotta miehet osallistuisivat enemmän lasten kasvatukseen ja 
naiset saisivat näin mahdollisuuden päästä tai palata työmarkkinoille.
Näiden tavoitteiden lisäksi olisi samanaikaisesti järjestettävä tiedotuskampanjoita miehille, 
jotta perheen stereotypiat tiedostettaisiin ja torjuttaisiin.

Voitaisiin suunnitella konkreettisia toimenpiteitä miehille, kuten osa-aikatyön osuuden 
lisäämistä tai uusien työmuotojen, kuten etätyön käyttämistä. Näillä toimenpiteillä autettaisiin 
miehiä yhdistämään työ- ja perhe-elämä ja samalla nostettaisiin naisten työllisyysastetta ja 
työn laatua.

Päätelmät

Tasa-arvonäkökohtien kannalta Lissabonin strategian arvioinnissa olisi otettava huomioon 
myös valtavirtaistaminen.

Valtavirtaistaminen on vakiinnutettu Amsterdamin sopimuksessa ja sen olisikin oltava väline 
Lissabonin tavoitteiden saavuttamiseksi. Työllisyyden suuntaviivoihin ja erityisesti tasa-
arvolle omistettuun neljänteen pilariin on liitettävä kaikkien muiden pilarien tasa-
arvopolitiikka.

Lissabonin strategian arviossa ehdotettu uusi hallintamenetelmä tarjoaa muun muassa 
mahdollisuuden käsitellä jatkuvasti tavoitteiden oikeudellisuutta.

Tässä mielessä olisi hyvä laatia luku, jossa käsiteltäisiin yhtenäistä lähestymistapaa naisten ja 
miesten tasa-arvoon, jolla edistettäisiin tasa-arvonäkökohtien järjestelmällistä käsittelytapaa 
ja valvottaisiin naisten työllisyysasteen kehittymistä kaikilla aloilla.  

  
1 How Europeans spend their time, Eurostat, 1998–2002.


