
Taustaa

Pekingin toimintaohjelmassa määritellään, että suku‑
puolten tasa‑arvoa koskevat institutionaaliset meka‑
nismit ovat se kansallinen infrastruktuuri, jolla naisten 
asemaa edistetään, sekä pidetään institutionaalisia me‑
kanismeja keskeisenä tasa‑arvopolitiikkaa valtionhallin‑
non sisällä koordinoivana yksikkönä. EU:ssa sukupuolten 
tasa‑arvoa koskevilla institutionaalisilla mekanismeilla 
viitataan nykyisiin valtionhallinnon viranomaisiin, joiden 
tehtävä ei liity pelkästään naisten aseman edistämiseen 
vaan ulottuu myös sukupuolten tasa‑arvoon ja sukupuo‑
linäkökulman sisällyttämiseen kaikkiin politiikanaloihin.

Euroopan unionin neuvoston päätelmissä 
(2006 ja 2013)

• pyritään luomaan ja vahvistamaan kansallisia rakentei‑
ta ja valtionhallinnon tasa‑arvoviranomaisia, sisällyttä‑
mään sukupuolinäkökulma lainsäädäntöön/julkishal‑
lintoon ja keräämään sukupuolen mukaan eriteltyä 
tietoa (2006)

• vahvistetaan tarve tukea sukupuolten tasa‑arvoa 
edistäviä institutionaalisia mekanismeja ja kehotetaan 
jäsenvaltioita omaksumaan kaksoisstrategia eli edis‑
tämään sukupuolten tasa‑arvoa sekä sukupuolten 
tasa‑arvon valtavirtaistamisen avulla että positiivisin 
erityistoimin (2013)

• kehotetaan kehittämään kansallisia strategioita, toi‑
mintasuunnitelmia ja sukupuolten tasa‑arvon valta‑
virtaistamista edistäviä välineitä ja menetelmiä sekä 
hyödyntämään täysimääräisesti vertailukelpoisia su‑
kupuolten mukaan eriteltyjä tilastoja (2013).

Direktiivissä 2002/73/EY miesten ja naisten 
tasa‑arvoisesta kohtelusta työssä

vaaditaan jäsenvaltioita toteuttamaan tarpeelliset järjes‑
telyt, jotka koskevat elintä tai elimiä, jonka tai joiden teh‑
tävänä on edistää, analysoida, valvoa ja tukea kaikkien 
henkilöiden tasa‑arvoisen, sukupuoleen perustuvasta 
syrjinnästä vapaan kohtelun toteuttamista.

Euroopan komission tiedonannossa sukupuoli‑
näkökulman valtavirtaistamisesta (1996)

sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisella (gender 
mainstreaming) tarkoitetaan naisten ja miesten aseman, 
tilanteiden ja tarpeiden eroavuuksien järjestelmällistä 

huomioon ottamista Euroopan unionin kaikessa politii‑
kassa ja toiminnassa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1081/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, Euroo‑
pan sosiaalirahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1784/1999 
kumoamisesta

todetaan, että sukupuolten tasa‑arvon valtavirtaistami‑
nen ja erityistoimet, jotka koskevat naisia työmarkkinoil‑
la, ovat yksi rahoituksen painopisteistä ja että jäsenvalti‑
oiden on sisällytettävä ohjelmasykliin kuvaus siitä, miten 
sukupuolten tasa‑arvo otetaan huomioon ohjelmien eri 
vaiheissa.

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1083/2006, 
annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006,

• säädetään Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista ylei‑
sistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 
kumoamisesta

• säädetään Euroopan aluekehitysrahastoa koskevista 
yleisistä säännöksistä ja edellytetään, että jäsenvaltiot 
ja komissio varmistavat, että miesten ja naisten välistä 
tasa‑arvoa ja sukupuolinäkökulman huomioon otta‑
mista edistetään rahastojen toiminnan ja käytön eri 
vaiheissa.

Pekingin toimintaohjelman 
strategiset tavoitteet ja EU:n 
indikaattorit

Vuonna 2006 Suomen toimiessa neuvoston puheenjoh‑
tajavaltiona neuvosto tarkasteli uudelleen sukupuolten 
tasa‑arvoa edistävien institutionaalisten mekanismien 
asemaa ja kehitti kolme indikaattoria, joilla seurataan 
sukupuolten tasa‑arvon edistämisvastuun kantamista 
julkisella sektorilla, sukupuolten tasa‑arvoa edistävien 

H.1. Luoda tai vahvistaa kansallisia mekanismeja ja val‑
tionhallinnon tasa‑arvoviranomaisten toimintaa.

H.2. Sisällyttää sukupuolinäkökulma lainsäädäntöön 
sekä julkishallinnon toimintaan, ohjelmiin ja 
hankkeisiin.

H.3. Tuottaa ja levittää sukupuolen mukaan eriteltyä 
tietoa suunnittelun ja arvioinnin tarpeisiin.

Beijing+20: Pekingin toimintaohjelma 
(BPfA) ja Euroopan unioni

Ongelma‑alue H: Institutionaaliset 
mekanismit naisten aseman edistämiseksi



Lähde: EIGE, Effectiveness of institutional mechanisms for the advancement of gender equality, 2014.

Lakisääteinen velvoite arvioida 
sukupuolivaikutuksia 

Lakisääteinen velvoite sukupuolitietoiseen 
budjetointiin 
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valtion viranomaisten ja muiden tasa‑arvoviranomais‑
ten henkilöstöresursseja ja sukupuolten tasa‑arvon val‑
tavirtaistamisen laajuutta jäsenvaltioissa. Vuonna 2013 
Liettuan puheenjohtajakaudella tätä aluetta tarkasteltiin 
uudelleen ja kehitettiin uusi indikaattori, jolla arvioidaan 
sukupuolen mukaan eriteltyjen tilastojen käyttöä suku‑
puolten tasa‑arvon valtavirtaistamisen välineenä.

Euroopan tasa‑arvoinstituutin perustama tietokanta 
”Women and men in the EU – facts and figures” sisäl‑
tää uusinta tietoa näistä indikaattoreista. Se on saatavilla 
osoitteessa: http://eige.europa.eu/content/women‑and
‑men‑in‑the‑eu‑facts‑and‑figures

Havainnot EU:n laajuisista 
tiedoista

Lainsäädännöllinen ja institutionaalinen 
sitoutuminen sukupuolten tasa‑arvon 
valtavirtaistamiseen lisääntynyt

Lähes puolessa (47 %) kaikista jäsenvaltioista on suku‑
puolten tasa‑arvon valtavirtaistamisen toteuttamista 
koskeva lainsäädäntökehys (vastaava luku vuonna 2006 
oli 36 %). Nykyisin suuressa osassa jäsenvaltioita val‑
tionhallinnossa on rakenteet sukupuolten tasa‑arvon 
valtavirtaistamisen toteuttamiseksi. Sukupuolitietoinen 
budjetointi (gender budgeting) on lakisääteinen velvoi‑
te kahdeksassa jäsenvaltiossa. Sukupuolitietoinen budje‑
tointi ja sukupuolivaikutusten arviointi eivät kuitenkaan 
ole pakollisia useimmissa jäsenvaltioissa, joten niitä käy‑
tetään harvoin.

Sukupuolten tasa‑arvon valtavirtaistamisen toteuttami‑
nen edellyttää: poliittista sitoumusta, sukupuolten tasa‑ar‑
von valtavirtaistamisesta vastaavia viranomaisia, rakenteita 

ja virkamiehiä, sukupuolten tasa‑arvon asiantuntijoiden 
kuulemista sekä valtionhallinnon sisällä että kansalaisyh‑
teiskunnan toiminnassa, tietämystä (koulutusta ja tietoi‑
suuden lisäämistä) siitä, miten sukupuolten tasa‑arvoa 
valtavirtaistetaan, sekä menetelmien ja välineiden käyttöä. 
Kun arvioidaan jäsenvaltioiden suoriutumista, puheenjoh‑
tajavaltio Liettuan ehdottaman mallin mukaan parhaiten 
tässä olivat onnistuneet Suomi ja Ranska (14 pistettä), 
Espanja ja Ruotsi (13,5 pistettä) sekä Itävalta (13 pistettä). 
Heikoimmat pisteet saivat Irlanti (2 pistettä), Slovakia (3,5 
pistettä), Latvia (4 pistettä) ja Kreikka (4,5 pistettä). Kaikki 
muut jäsenvaltiot sijoittuivat tälle välille (5–10 pistettä).

Aiempaa useammat EU:n jäsenvaltiot suoriu‑
tuvat erittäin hyvin sukupuolten tasa‑arvon 
edistämisessä

Suoriutumisen arvioimiseen käytettävien kriteerien mu‑
kaisesti jäsenvaltio saa 10 pistettä, jos ylin vastuu suku‑
puolten tasa‑arvon edistämisestä on hallituksen minis‑
terillä, ministeriön korkeimmalla tasolla toimii pysyvä 
sukupuolten tasa‑arvoa käsittelevä viranomainen, jonka 
päätehtäviä ovat 1) laatia hallituksen politiikkaa, 2) tarkas‑
tella uudelleen lainsäädäntöä ja laatia lakeja, 3) edistää 
hallituksen päätösten täytäntöönpanoa ja 4) koordinoi‑
da ja/tai kehittää sukupuolten tasa‑arvon valtavirtaista‑
mista, ja jos jäsenvaltiolla on sekä toimintasuunnitelma 
sukupuolten tasa‑arvon edistämiseksi että järjestelmä 
lainsäädäntöelimille tehtävää säännöllistä raportointia 
varten. Kokonaisuutena ottaen joidenkin jäsenvaltioiden 
suoriutuminen parani vuoteen 2006 verrattuna. Vuonna 
2013 kahdeksan EU:n jäsenvaltiota sai korkeimman pis‑
temäärän, kun vastaava määrä vuonna 2006 oli kolme. 
Muiden jäsenvaltioiden osalta kymmenen paransi tulos‑
taan, viidellä tulos pysyi samana ja kaksi sai alhaisemman 
pistemäärän kuin vuonna 2006.

LAKISÄÄTEISET VELVOITTEET KÄYTTÄÄ SUKUPUOLTEN TASA‑ARVON VALTAVIRTAISTAMISMENETELMIÄ 
JÄSENVALTIOITTAIN, 2013
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KEHITYS VALTIONHALLINNON VASTUISTA SUKUPUOLTEN TASA‑ARVON EDISTÄMISESSÄ 
JÄSENVALTIOITTAIN, 2006 JA 2013

2006 2013

Lähde: EIGE, Effectiveness of institutional mechanisms for the advancement of gender equality, 2014.
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Lähes kaikissa EU:n jäsenvaltioissa on lakisää‑
teinen velvoite tuottaa sukupuolen mukaan 
eriteltyjä tilastoja

Pistemäärä, jolla mitataan määrällisesti sukupuolen mu‑
kaan eriteltyjen tilastojen tuottamista ja levittämistä, an‑
netaan asteikolla 1–6, ja sillä mitataan suoriutumista kol‑
men kriteerin perusteella: valtionhallinnon sitoutuminen 
sukupuolen mukaan eriteltyjen tilastojen tuottamiseen, 
hallinnon sitoutuminen näiden tilastojen levittämiseen 
ja tilastojen levittämisessä käytettävät menetelmät. Neljä 
EU:n jäsenvaltiota sai enimmäispistemäärän (6). Vain kol‑
messa EU:n jäsenvaltiossa ei ole kansallista lakisääteistä 
velvoitetta tuottaa sukupuolen mukaan eriteltyjä tilasto‑
ja, ja seitsemässä jäsenvaltiossa ei ole velvoitetta asettaa 
näitä tilastoja yleisön saataville.

Viidessä EU:n jäsenvaltiossa on riippumaton 
viranomainen naisten ja miesten tasa‑arvoisen 
kohtelun edistämiseksi

Suurin osa jäsenvaltioista käsittelee sukupuoleen perus‑
tuvaa syrjintää ja naisten ja miesten yhtäläisiä mahdol‑
lisuuksia yhdessä useiden muiden syrjintäperusteiden 
kanssa riippumattoman viranomaisen toimesta, joka on 
nimetty käsittelemään ja torjumaan syrjintää. Niitä jäsen‑
valtioita, joissa oli erikoistunut syrjinnän vastainen viran‑
omainen, joka pyrkii pelkästään edistämään naisten ja 
miesten tasa‑arvoista kohtelua, oli vuonna 2013 vähem‑
män kuin vuonna 2006.

Lähes kaikissa EU:n jäsenvaltioissa talouskriisi on vaikut‑
tanut julkiseen sektoriin, jolla henkilöstöä on vähennet‑
ty merkittävästi. Talouskriisi kuitenkin vaikutti eri tavalla 
sukupuolten tasa‑arvoon eri jäsenvaltioissa, eikä kaikkien 
jäsenvaltioiden tilanne heikentynyt EU‑28:n sijoituksessa.
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Hyödyllisiä aloitteita:

Sukupuolitietoinen budjetointi: Vuodesta 2013 lähtien Itävallan liittovaltiota, osavaltioita ja kuntia on pyydetty so‑
veltamaan sukupuolitietoista budjetointia. Belgiassa ministerineuvosto hyväksyi vuonna 2010 linjauksen sukupuolitie‑
toisesta budjetoinnista, ja samalla julkaistiin opas sen merkityksestä lainsäädännön ja käytännön kannalta. Vuodesta 
2010 lähtien kaikki Ranskan ministeriöt ovat noudattaneet eri politiikan alat läpileikkaavia linjauksia korostaakseen su‑
kupuolten tasa‑arvon edistämiseksi tehtyjä ponnisteluja budjetoinnissa.

Sukupuolivaikutusten arviointi: Ranskassa sukupuolten tasa‑arvonäkökulma on sisällytetty vuodesta 2012 lähtien 
lainsäädäntöasiakirjojen etukäteen tehtävään vaikutustenarviointiin. Tavoitteena on arvioida, voivatko säädökset hyö‑
dyttää suhteettomasti jompaakumpaa sukupuolta suoraan tai välillisesti tai pahentaa nykyistä tilannetta. Vuodesta 
2013 lähtien on ollut käytössä sukupuolivaikutusten arvioinnin testausväline, jonka avulla arvioidaan sukupuolten ta‑
sa‑arvoon liittyviä vaikutuksia osana ennakoivaa vaikutusten arviointia lainsäädäntöä ja hallinnollisia sääntöjä ministe‑
rineuvostolle laadittaessa. Itävallassa sukupuolivaikutusten arvioinnissa keskitytään siihen, mitä vaikutuksia ministeriön 
hankkeilla saattaa olla naisten ja miesten tasa‑arvoon analysoimalla vaikutuksia kuudella alueella: maksut luonnollisille 
henkilöille tai oikeushenkilöille; työllisyys, tulot ja koulutus; palkaton työ; julkiset tulot sekä päätöksentekoprosessit ja 
‑elimet. Sitä käytetään myös lakien analysoinnissa, jolloin se sisältää ongelman analysoinnin, tavoitteet ja toimet, indi‑
kaattorit sekä erilaisten vaikutusten arvioinnin. 



EU:n tulevan toiminnan suuntaviivoja

• Tuetaan institutionaalisten mekanismien tehokkuutta antamalla niille asianmukaiset inhimilliset ja taloudelliset 
resurssit, jotta ne voivat vastata kasvaneisiin vaatimuksiin ja hoitaa moninaisia tehtäviään.

• Lisätään valmiuksia soveltaa tärkeimpiä sukupuolten tasa‑arvon valtavirtaistamisen välineitä suunnitelmien 
ja linjauksien laatimisessa (esim. sukupuolitietoinen budjetointi, sukupuolivaikutusten arviointi ja sukupuolen 
huomioon ottamista koskevien valmiuksien lisääminen).

• Pidetään sukupuolten tasa‑arvo edelleen politiikan painopistealueena ja varmistetaan, että institutionaaliset 
mekanismit tukevat kaikkia toimialoja takaamalla riittävän sukupuolten tasa‑arvon valtavirtaistamisen ja 
täydentävät eri toimialojen työtä käsittelemällä sukupuoleen perustuvia syrjintätapauksia.

• Vahvistetaan sukupuolten tasa‑arvoa koskevan lainsäädännön ja unionin säännöstön täytäntöönpanoa, mikä 
mahdollistaa siirtymisen lakiin perustuvasta tasa‑arvosta tosiasialliseen tasa‑arvoon, samalla kun varmistetaan, 
ettei sukupuolten tasa‑arvoa käsitellä pelkästään oikeudellisesta näkökulmasta.

EDISTYSASKELIA JA NIIDEN ESTEITÄ ONGELMA‑ALUEELLA H: INSTITUTIONAALISET MEKANISMIT 
NAISTEN ASEMAN EDISTÄMISEKSI

EDISTYSASKELIA ESTEITÄ

• Valtionhallinnon kantama vastuu sukupuolten 
tasa‑arvon edistämisestä on lisääntynyt.

• Sukupuolten tasa‑arvoa edistävien 
riippumattomien viranomaisten määrä on 
kasvanut jonkin verran.

• EIGE on perustettu EU:n tason 
institutionaalisena mekanismina sukupuolten 
tasa‑arvon edistämiseksi.

• Sukupuolen mukaan eriteltyjen tilastojen 
käyttö on lisääntynyt.

• Talouskriisi on vaikuttanut sukupuolten tasa‑arvoa 
edistävien mekanismien resursointiin.

• Sukupuolten tasa‑arvon valtavirtaistamista ei sovelleta 
kaikkiin politiikanaloihin, ja sukupuolitietoista 
budjetointia käytetään harvoin koko EU:n alueella.

• Niiden hallitusten määrä, joissa on sukupuolten 
tasa‑arvosta vastaava ministeri, on laskenut.

• Viimeaikaiset suuntaukset, joissa pelkästään 
sukupuolinäkökulmaa käsittelevät tasa‑arvoviranomaiset 
yhdistetään monia eri syrjintäperusteita käsitteleviin 
viranomaisiin, voivat muodostaa uhan sukupuolten 
tasa‑arvon näkyvyydelle ja tehokkuudelle politiikanalana.

Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE)
Das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE) ist das EU‑Kompetenzzentrum für Gleichstellungsfragen. Das EIGE unterstützt politische 
Entscheidungsträger und alle relevanten Einrichtungen in ihren Bemühungen zur Verwirklichung der Gleichstellung von Naiset und Miehetn in Europa und 
darüber hinaus, indem es spezifisches Fachwissen sowie verlässliche und vergleichbare Daten zur Gleichstellung in Europa bereitstellt.

Weitere Informationen: http://eige.europa.eu

Das Ressourcen‑ und Dokumentationszentrum (RDC) des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen (EIGE) ist ein innovatives und praktisches Instrument, 
das dabei hilft, wichtige Ressourcen zur Geschlechtergleichstellung zu finden, den Austausch von Wissen unter den an der Gleichstellungspolitik und ‑praxis 
interessierten Personen erleichtert und einen Online‑Bereich für Diskussionen und Debatten bietet.

Weitere Informationen: http://eige.europa.eu/content/rdc
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https://eurogender.eige.europa.eu
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