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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

naisten osallistumisesta tieteelliseen tutkimukseen 
(2007/2206(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston 20. toukokuuta 1999 antaman päätöslauselman naisten 
osallistumisesta tieteelliseen tutkimukseen1,

– ottaa huomioon neuvoston 26. kesäkuuta 2001 antaman päätöslauselman tieteen ja 
yhteiskunnan välisistä suhteista sekä naisista tieteen alalla2,

– ottaa huomioon neuvoston 27. marraskuuta 2003 antaman päätöslauselman naisten ja 
miesten yhtäläisestä pääsystä ja osallistumisesta osaamisyhteiskuntaan kasvun ja 
innovaatioiden edistämiseksi3,

– ottaa huomioon neuvoston 18. huhtikuuta 2005 tekemät päätelmät Eurooppalaisen 
tutkimusalueen tieteen ja teknologian tutkijavoimavarojen vahvistamisesta (8194/05), 

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1982/2006/EY 
Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013)4 (tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma),

– ottaa huomioon neuvoston direktiivin 2002/73/EY miesten ja naisten tasa-arvoisen 
kohtelun periaatteen toteuttamisesta mahdollisuuksissa työhön, ammatilliseen 
koulutukseen ja uralla etenemiseen sekä työoloissa annetun neuvoston direktiivin 
76/207/ETY muuttamisesta5,

– ottaa huomioon komission toimintasuunnitelman Tiede ja yhteiskunta (KOM(2001)0714),

– ottaa huomioon komission 11. maaliskuuta 2005 antaman valmisteluasiakirjan aiheesta 
Naisten osallistuminen tieteelliseen tutkimukseen: huippuosaaminen ja innovointi–
sukupuolten tasa-arvo tieteessä (Commission staff working document Women and 
Science: Excellence and Innovation - Gender Equality in Science) (SEK(2005) 370), 

– ottaa huomioon komission 4. huhtikuuta 2007 antaman vihreän kirjan Eurooppalainen 
tutkimusalue: uudet näköalat (KOM(2007)0161) ja siihen liittyvän komission 
valmisteluasiakirjan (SEK(2007) 412),

                                               
1 EYVL C 201, 16.7.1999, s. 1.
2  EYVL C 199, 14.7.2001, s 1.
3 EUVL C 317, 30.12.2003, s. 6.
4 EUVL L 412, 30.12.2006, s.1.
5 EYVL L 269, 5.10.2002, s 15.
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– ottaa huomioon 3. helmikuuta 2000 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta 
Naiset ja tiede: Naiset mukaan rikastuttamaan Euroopan tutkimustoimintaa1,

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2004 antamansa päätöslauselman työ-, perhe- ja 
yksityiselämän yhteensovittamisesta 2,

– ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2007 päätöslauselmansa naisten ja miesten tasa-arvon 
etenemissuunnitelmasta 2006–20103,

– ottaa huomioon 27. syyskuuta 2007 antamansa päätöslauselman naisten ja miesten tasa-
arvosta Euroopan unionissa 4,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön ja 
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon (A6-0000/2008),

A. ottaa huomioon, että tutkimustoiminta on avainala Euroopan unionin taloudellisen 
kehityksen kannalta ja että Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategian mukaisesti Euroopan 
pitää ottaa palvelukseen 700 000 uutta tutkijaa,

B. ottaa huomioon, että naistutkijoita on Euroopan unionissa hyvin vähän ja että julkisen ja 
korkeakoulusektorin tutkijoista noin 35 prosenttia ja yksityisen sektorin tutkijoista vain 
noin 18 prosenttia on naisia, 

C. ottaa huomioon, että EU:n jäsenvaltioissa on edelleen tarjolla vain vähän sukupuolen 
mukaan eriteltyjä tilastotietoja tutkijoiden tutkinnosta, tieteenalasta ja iästä,

D. ottaa huomioon, että miestutkijoihin verrattuna naistutkijoilla on useammin vaikeuksia 
työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa,

E. ottaa huomioon, että tieteellisissä johtoasemissa naisia on edelleenkin merkittävän vähän,

F. ottaa huomioon, että suurimmassa osassa maita naisten tasa-arvoista edustusta 
tieteellisissä neuvottelukunnissa ei ole saavutettu, 

G. ottaa huomioon, että EU:n naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelmaan 
liittyvässä toiminnassa painopistealueena on naisten ja miesten yhtäläinen osallistuminen 
päätöksentekoon ja tavoitteena se, että julkisen sektorin tutkijoista 25 prosenttia olisi 
naisia,

H. ottaa huomioon, että sukupuolten välistä tasapainoa ei ole saavutettu Euroopan 
tutkimusneuvostossa, jonka tieteellisessä neuvostossa on 5 naista ja 22 miestä,

I. ottaa huomioon, että vaikka EU:n opiskelijoista yli puolet on naisia ja he suorittavat 
43 prosenttia EU:n tohtorintutkinnoista, vain 15 prosenttia ylimmistä korkeakoulu- ja 

                                               
1 EYVL C 309, 27.10.2000, s. 57.
2 EUVL C 102 E, 28.4.2004, s. 492.
3 EUVL C 301 E, 13.12.2007, s. 56.
4 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007) 423.
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yliopistoviroista on naisen täyttämä, ja siten heillä on tutkimustoimintaa koskevissa 
päätöksentekoelimissä merkittävästi vähemmän vaikutusvaltaa,1

J. ottaa huomioon, että nykyinen tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma ei edellytä pakollista 
sukupuolten välistä tasa-arvoa koskevaa toimintasuunnitelmaa hanke-ehdotuksia varten,

K. ottaa huomioon, että tutkimukset osoittavat, että nykyiset arviointi- ja 
työhönottojärjestelmät eivät ole sukupuolineutraaleja,

1. kiinnittää jäsenvaltioiden huomion siihen, että Euroopan koulutusjärjestelmät ylläpitävät 
edelleen sukupuolistereotypioita etenkin tutkimustoiminnan aloilla muun muassa 
luonnontieteissä;

2. panee merkille, että kulttuuri ja käsitteisiin tutkimustoiminta, hyvä tutkimustoiminta, 
huippuosaaminen ja innovaatio liittyvä kulttuurisidonnaisuus saattavat olla esteenä 
naistutkijoiden urakehitykselle; 

3. ottaa huomioon, että naiset ovat huonosti edustettuina tutkijanuran eri tasoilla, ja uskoo, 
että nykyiselle laajasti hyväksytylle vuotava koulutusputki (leaking pipeline) -mallille on 
tarpeen etsiä vaihtoehtoja, jotta voidaan ottaa käyttöön tehokkaita keinoja tilanteen 
parantamiseksi; katsoo, että veto–työntö-malli voisi olla yksi vaihtoehto, sillä siinä otetaan 
huomioon eri tekijöiden, kuten työympäristön, roolimallien, kilpailun, 
liikkuvuusedellytysten ja perhevelvoitteiden välinen vuorovaikutus;

4. ottaa huomioon, että tavanomaisilla lähestymistavoilla arvioida huippuosaamista ja 
suorituskykyä julkaisujen määrän perusteella on tapana aliarvioida luonteeltaan usein 
naisellisiksi katsottuja taitoja, kuten viestintätaitoja;

5. pitää valitettavana, että naisten tutkijanurassaan perhesyiden vuoksi pitämät tauot 
vaikuttavat kielteisesti heidän uramahdollisuuksiinsa, sillä suurin osa miespuolisista 
tutkijoista ei pidä taukoja ja saavuttaa siten nuorempana vaikuttavan aseman ja saa 
etumatkaa tuleviin uranäkymiin nähden; vaatii siten, että ikää ei pidetä huippuosaamisen 
kriteerinä ilman perhetilanteen huomioimista;

6. toteaa, että liikkuvuus on yksi keskeinen tapa kehittää ja taata eteneminen tutkijanuralla ja 
että liikkuvuutta ja perhe-elämää voi olla vaikea sovittaa yhteen; 

7. ottaa huomioon, että vaikka nykyiset työhönottomenettelyt pyrkivät säilyttämään 
ennallaan miespuolisten tutkijoiden suosimisen työhönotossa, avoimemmat 
työhönottomenetelmät tehostaisivat pikemminkin naistutkijoille ominaisten taitojen 
samanarvoiseksi tunnustamista ja arvostamista;

8. pitää myönteisenä naistutkijoiden eurooppalaisen foorumin (European Platform of 
Women Scientists) toimia, joiden tarkoituksena on vahvistaa naisten osallistumista 
tieteelliseen tutkimukseen ja lisätä naistutkijoiden määrää päätöksentekoelimissä;

                                               
1 Euroopan komissio, Women & Science: Latest Statistics and Indicators – She Figures 2006, s. 55.
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9. pyytää komissiolta tiedeyhteisön tietoisuutta lisääviä toimia ja poliittisilta päättäjiltä 
toimia yhtäläisten mahdollisuuksien puolesta tieteessä ja tutkimuksessa;

10. pyytää komissiolta ja jäsenvaltioilta avoimempia työhönottomenettelyjä ja vetoaa 
komission ja jäsenvaltioiden velvollisuuteen varmistaa sukupuolten välinen tasapaino 
arviointilautakunnissa ja valintakomiteoissa siten, että niiden kokoonpanosta vähintään 
40 prosenttia on naisia ja vähintään 40 prosenttia miehiä;

11. pyytää komissiota varmistamaan, että seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa 
kiinnitetään huomiota naisten osallistumiseen tieteelliseen tutkimukseen tarjoamalla 
kohdistettua sukupuolitietoisuus-koulutusta päätöksentekoelimiin, arviointilautakuntiin ja 
valintakomiteoihin osallistuville sekä hankekilpailuja ja ehdotuksia laativille ja 
sopimusneuvotteluja käyville tahoille;

12. painottaa infrastruktuurin merkitystä kestävän työ- ja perhe-elämän tasapainottamisen 
helpottamisessa sekä tutkijanuran varmuuden parantamisen merkitystä;

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita parantamaan tilannetta integroimalla perhe-elämään 
liittyvät näkökohdat mahdollistamalla joustavat työajat, paremmat lastenhoitopalvelut, 
ulkomaille perheen kanssa muutosta aiheutuvien kulujen kustantamisen sekä 
sosiaaliturvasäännösten sovellettavuuden yli rajojen; pyytää vanhempainlomaehtojen 
parantamista;

14. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita muuttamaan hyvä tutkija -käsitteen määritystä mies-
ja naistutkijoiden urien erojen huomioon ottamiseksi ja häivyttämiseksi; korostaa, että 
naistutkijat tuovat tutkimustoimintaan erilaisia näkökulmia ja tutkimusaihevalintoja; 

15. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan naistutkijoita kannustavia myönteisiä 
toimia ja kehittämään edelleen tuki- ja mentorijärjestelmiä sekä kohdistettuja 
ylennyspolitiikkoja; panee merkille, että yksinkertaiset toimet, kuten etenkin naisia 
hakemuksen jättämiseen kannustavan ilmaisun käyttäminen ovat tuottaneet erittäin 
myönteisiä tuloksia;

16. pyytää komissiolta ja jäsenvaltioilta naistutkijoille suunnattuja tutkimusrahastoja 
naistutkijoiden rahoitusvajeeseen vastaamiseksi;

17. korostaa, että on tärkeää kannustaa nuoria naisia valitsemaan tutkijanura, ja ehdottaa, että 
komissio ja jäsenvaltiot tekevät tämän tekemällä naistutkijoita tunnetuksi roolimalleina ja 
hyväksymällä ja ottamalla käyttöön muita tätä tavoitetta tukevia toimia;

18. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan edelleen naistutkijoiden verkottumista 
kansallisella, alueellisella ja EU:n tasolla, sillä verkottumisen on todettu olevan keskeinen 
keino houkutella niin uusia naistutkijoita kuin kannustaa nykyisiäkin naistutkijoita 
osallistumaan poliittiseen keskusteluun ja tehostamaan uralla etenemistään;

19. katsoo, että ehdotus- ja arviointiasteella oleviin yhteisön puiteohjelmiin kuuluvat 
sukupuolten välistä tasa-arvoa koskevat toimintasuunnitelmat ovat keskeinen osa 
Euroopan unionin / komission yleistä sukupuolten välisen tasa-arvon 
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valtavirtaistamisstrategiaa ja sukupuolten tasa-arvopolitiikkaa; katsoo siten, että nämä 
kaksi tekijää on säilytettävä Euroopan tutkimusrahoituksessa keskeisessä asemassa;

20. kehottaa komissiota laatimaan väliarvioinnin tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman 
sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamisvälineistä;

21. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle sekä jäsenvaltioiden 
hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Mietinnön tarkoituksena on tunnistaa sosiaaliset, kulttuuriset ja muut esteet, jotka ovat syynä 
naisten aliedustukselle tieteessä. Mietinnössä esitellään lyhyesti nykytilanteen taustaa, mutta 
mietintö keskittyy kuitenkin pääasiassa katsomaan eteenpäin ja osoittamaan mahdollisia 
ratkaisuja ja parhaita käytäntöjä tilanteen ratkaisemiseksi. Mietinnön taustalla on Euroopan 
nykytilanne, jossa naiset ovat vahvasti aliedustettuina tieteessä.

Tilastotietojen mukaan naiset hakeutuvat miehiä useammin korkea-asteen koulutukseen, 
mutta miehet valitsevat tutkijanuran useammin kuin naiset. Korkea-asteen koulutuksen 
saavien naisten määrän lisääntyminen ei ole myöskään muuttanut vastaavasti naisten ja 
miesten määrän välistä suhdetta tietyillä opiskelualoilla tai ammateissa (eli horisontaalisessa 
sukupuolisegregaatiossa) tai poistanut sukupuolten välistä palkkakuilua.

Miksi sukupuolisegregaatiosta tieteessä pitäisi olla huolissaan? Tähän on kaksi pääasiallista 
syytä: Ensinnäkin tiettyjä tieteenaloja arvostetaan toisia enemmän; naisten aliedustus erittäin 
arvostetuilla aloilla (kuten fysiikassa) merkitsee, että kokonaisuudessaan tiedenaisia 
arvostetaan vähemmän kuin tiedemiehiä. Toiseksi vaativilla tieteenaloilla saattaa olla vastassa 
tutkimushenkilöstöpula. Jos kykyä tehdä erittäin vaativaa tieteellistä työtä ei yhdistettäisi 
sukupuoleen, näiden tieteenalojen tutkijapooli olisi paljon laajempi, kun naiset osallistuisivat 
tutkimustoimintaan täysipainoisesti.

Naistutkijat ovat edelleen vähemmistönä julkisella ja korkeakoulusektorilla, joilla naisten 
osuus on EU:ssa noin 35 prosenttia. Kaikissa maissa näillä sektoreilla naistutkijoiden osuus 
on kuitenkin suurempi kuin yrityssektorilla, jonka tutkijoista naisia on viimeisimpien tietojen 
mukaan EU:ssa keskimäärin 18 prosenttia, mutta tilanne vaihtelee eri maiden välillä 
paljonkin. Maat, joiden yritystutkimuksessa on vähiten naisia, ovat Saksa (11,8 prosenttia), 
Itävalta (10,4 prosenttia) ja Alankomaat (8,7 prosenttia), kun Latviassa, Bulgariassa ja 
Romaniassa tämän alan tutkijoista yli 40 prosenttia on naisia. Tilanne kohentuu erittäin 
hitaasti. Naistutkijoita on miestutkijoita enemmän jäsenvaltioista alle puolessa ja muutamassa 
maassa naistutkijoiden osuus on pienentynyt.

Mies- ja naistutkijoiden jakautumisessa keskeisille tieteenaloille on eroja. 
Korkeakoulusektorilla miestutkijoista 54 prosenttia ja naistutkijoista 37 prosenttia 
työskentelee luonnontieteissä ja tekniikan alalla. Tutkijoiden jakautuminen tieteen eri aloille 
heijastaa luonnollisesti miesten ja naisten opintovalintoja korkea-asteen koulutuksessa. Viime 
vuosina on tehty useita maita ja aikakausia korkea-asteen koulutuksen horisontaalisen 
sukupuolisegregaation valossa vertailevia tutkimuksia. Niistä käy ilmi, että suurimassa osassa 
maita naisten osuus tekniikan aloilla on lisääntynyt viimeisten kahdenkymmenen vuoden 
aikana. Kasvu on kuitenkin suhteellisen vähäistä ja usein hillitympää kuin muissa ammateissa 
ja opiskelualoilla. Toisin ilmaistuna naisten määrä on lisääntynyt eniten opiskelualoilla, joilla 
naiset olivat jo ennestään vahvasti edustettuina.

Joukko yksittäisiä valintoja määrittäviä yksittäisiä tekijöitä viittaa sukupuolistereotypioihin. 
Sukupuolistereotypiat ovat yksinkertaistettuja mutta usein syvään juurtuneita näkemyksiä 
miesten ja naisten ominaisuuksista. Ne tukevat tiettyjen sukupuoliroolien ja ammattien 
sukupuolisegregaation jatkumista. Toisissa lähestymistavoissa oletetaan, että 
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sukupuolistereotypiat muotoutuvat yhteiskunnallisen sopeutumisprosessin aikana, ja toisissa 
esitetään, että sukupuoliroolien muotoutuminen ja uudelleenmuotoutuminen on elinikäinen 
prosessi. Sukupuolistereotypioiden mukaan miesten tyypillisiä ominaisuuksia ovat muun 
muassa mielenkiinto teknisiä kysymyksiä kohtaan, analyyttiset taidot, ammattitaito, 
urakeskittyneisyys ja ammatillinen kunnianhimo, kyky puolustaa mielipidettään, 
hallitsemiskyky, itsekkyys ja halu "tehdä vaikutus johtoportaaseen". Tyypillisiksi naisten 
ominaisuuksiksi katsotaan lapsiystävällisyys ja perhekeskeisyys, sopusoinnun arvostaminen, 
empaattisuus, tunteellisuus ja epäitsekkyys. Tekniikan ala liitetään luonnollisesti 
pikemminkin mies- kuin naisstereotyyppeihin, minkä vuoksi tekniikan alan ammatteja 
pidetään luonteeltaan tyypillisesti miehisinä, eikä niiden katsota olevan naisen ensimmäisenä 
vaihtoehtona.

Sukupuolistereotypiat ovat merkittäviä paitsi miesten ja naisten tekemien 
opiskelualavalintojen kannalta, ne saattavat myös vaikuttaa työelämään sijoittumiseen tai 
tutkimusrahoitukseen liittyvään päätöksentekoprosessiin. Miehisten sukupuolistereotypioiden 
käyttö työhönottokriteereinä johtavat miesten suosimiseen työhönotossa, kun naisellisten 
sukupuolistereotypioiden käyttö työhönottokriteereinä johtavat naisten suosimiseen 
työhönotossa.

Perhetausta sekä sisällyttämis- ja poisjättömekanismit vertaisryhmissä ovat niin ikään 
vaikuttavia tekijöitä ihmissuhdetasolla. Jos tyttölapsi leikkii tietokoneella ja teknisillä leluilla, 
hänen tyttöystävänsä saattavat syrjiä häntä. Tässä tilanteessa perheen tuki ja kannustus ovat 
merkittävä sosiaalinen voimavara. Monen tekniikan ja muiden tieteenalojen naisopiskelijan 
vanhemmista ainakin toinen on usein teknisen alan ammatissa. Miesvaltaisessa ammatissa 
työskentelevän tai opiskelualalla olevan naisen roolimallin merkitys korostuu tässäkin.

Vaikka naiset saavat yhä useammin korkea-asteen koulutuksen ja valmistuvat teknisiltä 
aloilta, horisontaalinen sukupuolisegregaatio on vähentynyt useimmissa maissa yllättävän 
vähän. Ylimpiin virkoihin pyrkivän naisen etenemistä hidastavat lasikatot ja kompastuskivet 
ovat hyvin dokumentoituja ja koskevat kaikkia toimialoja, myös naisvaltaisia aloja. Naisten 
puuttuminen johtoasemista kärjistyy tieteen ja tekniikan toimialoilla. Korkeakoulujen ja 
yliopistojen professoreista 15 prosenttia (2003) on naisia, joten vuoteen 1999 verrattuna 
kasvua on tapahtunut 2 prosenttiyksikköä. Naisten osuutta tieteellisissä neuvottelukunnissa 
koskevissa luvuissa on suuria maakohtaisia eroja. Pohjoismaissa naisten osuus on lähellä 
50 prosenttia, mutta suurimmassa osassa maista tasa-arvoa ei ole vielä saavutettu ja useissa 
uusissa jäsenvaltioissa prosenttiosuus on alle 10 prosenttia.

Sukupuolten välisestä kuilusta ja tutkimusinstituutioiden hierarkiasta käytävässä 
keskustelussa kansainvälisenä trendinä on puhua koulutusputkirakenteesta, jossa 
tohtorintutkinnon suorittaja etenee professoriksi. Useimmat tutkijat tekevät väitöskirjan, 
jatkavat nuorina tutkijoina (post-docs), tutkijoina tai yliopistonlehtoreina, ja tämän jälkeen 
heidät ylennetään apulaisprofessoreiksi ja osa lopulta professoreiksi (ks. kaavio 3.1.). Jos 
naisten osuus vaihtelee tasolta toiselle, ilmiötä kutsutaan koulutusputken vuodoksi (pipeline 
leaks) eli naistutkijat poistuvat koulutusputkesta, kun heitä ei ylennetä.

Kun tiedenaiset ja -miehet etenevät ammattiurallaan, heidän mahdollisuutensa saada ylennys 
paranee. Mitä useamman vuoden kokemusta on kerääntynyt, sitä suurempi todennäköisyys on 
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tulla ylennetyksi. Naisten yleneminen näyttää tapahtuvan kuitenkin hitaammin kuin miesten: 
sukupuolten väliset erot ovat tilastollisesti merkittäviä.

Naisten myöhemmin tapahtuva aloitus tieteen kentällä ei yksistään selitä naisten vähäistä 
määrää CSIC:n ylimmissä viroissa, sillä yhtä pitkällä tutkijanuralla naiset ylennetään 
hitaammin kuin miehet. Käytettävissä olevien tietojen mukaan tuottavuuserot saattavat 
osaltaan selittää naisten hitaamman ylenemisen tietyillä aloilla (materiaalitieteet, 
biologia / biolääketiede, fysiikka), mutta tämä ei päde kaikilla aloilla. Tuottavuuseroja ja 
sukupuolten eriarvoisuutta tieteessä on selitetty eroilla henkilökohtaisissa ominaisuuksissa, 
sosiaalisissa tekijöissä ja resurssien saatavuudessa.

Sukupuolisegregaation organisatoriset ja institutionaaliset tekijät sisältävät 
eriarvoisuusmekanismeja, jotka toimivat laitosten tasolla, kuten yrityksissä, 
tutkimuslaitoksissa tai tutkimusta rahoittavissa laitoksissa. Sukupuolisegregaatioon 
vaikuttavia merkittäviä institutionaalisia mekanismeja ovat työhönottomenettelyt, 
ylennyskäytännöt, päätöksenteko- ja arviointiprosessit sekä sukupuolisidonnaiset 
työpaikkakulttuurit.

Työhönottomenetelmiä tutkitaan harvoin pääasiassa sen vuoksi, että asianmukaisia 
institutionaalisia tietoja on vaikeasti saatavilla. Työhönottomenettelyissä 
sukupuolisegregaatiota tapahtuu useissa perättäisissä vaiheissa, joita ovat hakijoiden ilmoitus-
ja houkuttelutapa, haastattelu, työtarjouksen esittäminen, saadun työtarjouksen laatu eli 
tarjottu aloituspalkka ja edut. Miesten ja naisten eriarvoinen kohtelu vaikuttaa kaikissa 
vaiheissa ja työhönottopäätöksiin vaikuttavat sukupuolistereotypiat tai toiveet hakijan samasta 
sukupuolesta. Ylennys- ja arviointimenetelmien merkitystä sukupuolisegregaation 
muodostumisessa on tutkittu vielä vähemmän kuin työhönottomenetelmiä. Rahoituksen 
järjestämistä koskevissa luvuissa ei ole tilastollisesti merkittäviä eroja, mutta pääsääntöisesti 
miehet ovat paremmassa asemassa kuin naiset, ja joissain maissa tietyillä aloilla on 
merkittäviä aukkoja. Sitä vastoin naisten harvalukuiset hakemukset esimerkiksi tekniikan 
alalla ovat rajoittavampi tekijä. Lopuksi esittelijä haluaa antaa esimerkin sukupuolitetusta 
työpaikkakulttuurista: "Jotta sinua pidetään insinöörinä, on sinun näytettävä insinööriltä, 
puhuttava kuin insinööri ja toimittava kuin insinööri. Useimmilla työpaikoilla tämä tarkoittaa, 
että sinun on näytettävä mieheltä ja puhuttava ja toimittava kuin mies."1

Tulokset edellyttävät joitakin suosituksia, joilla tehostetaan naisten osallistumista 
tutkimustoimintaan ja tekniikkaan uran eri vaiheissa. On
– tehostettava naisten tutkijanuraa edistäviä toimia
– varmistettava tasa-arvon valtavirtaistamisen käyttöönotto Euroopan unionin ja 

jäsenvaltioiden ohjelmissa
– kehitettävä naisten ja miesten tutkijanuramahdollisuuksia akateemisella ja muulla kuin 

akateemisella tutkimuskentällä
– otettava käyttöön poikkitieteellinen tutkijavoimavaraohjelma tutkimuskeskuksissa
– järjestettävä tutkimustoiminnan johtoasemassa oleville tahoille edistyneitä ohjelmia, 

joiden aiheita ovat esimerkiksi tieteiden- ja kulttuurienvälinen kommunikaatio, tasa-

                                               
1 Robinson, J.G. ja J.S. McIlwee (1991), Men, Women, and the Culture of Engineering,
The Sociological Quarterly, 32, s. 406.
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arvoasioista huolehtiminen, johtamistaidot tieteellisessä toiminnassa ja 
valmennus / valvonta, mentoritoiminta jne.
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