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Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE pyrkii edistä-
mään naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia 
Euroopassa ja sen ulkopuolella. EIGEn tutkimustyö 
pyrkii lisäämään sukupuolten tasa-arvoon liittyvien 
kysymysten tiedostamista ja ymmärtämistä kaikilla 
yhteiskunnan osa-alueilla. EIGE tukee päätöksente-
kijöitä parantaakseen miesten ja naisten elämää ja 
edistääkseen sukupuolten tasa-arvoa Euroopassa. 
Se tekee näin tuottamalla luotettavaa käytännön 
tietoa ja tuomalla esiin erilaisia parannuskohteita.

EIGEllä on vahva asiantuntemus ja laajat verkko-
sivut, jotka kokoavat yhteen runsaasti julkaisu-
ja ja muita resursseja. Se onkin saavuttamassa 
tavoitteensa tulla EU:n sukupuolten tasa-arvon 
asiantuntijakeskukseksi.

Sukupuolten tasa-arvo – miksi?

Naisten ja miesten eriarvoisuuden poistaminen 
edesauttaa Euroopan kehittymistä entistä vah-
vemmaksi, oikeudenmukaisemmaksi ja yhtenäi-
semmäksi. Nykypäivän tyypilliset haasteet ulot-
tuvat aina köyhyydestä työttömyyteen ja jopa 

ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Niihin voidaan 
vastata vain varmistamalla, että naisilla ja mie-
hillä on yhtäläiset mahdollisuudet hyödyntää 
voimavarojaan.

EIGEn työ

EIGE on ainoa sukupuolten tasa-arvoon keskittyvä 
EU:n erillisvirasto ja tarjoaa EU:n toimielimille ja jä-
senvaltioille laadukasta tutkimustietoa. EIGEn työ 
koskettaa monia eri politiikan aloja, ja se toimii eri-
laisten sidosryhmien kanssa antamalla niille suku-
puolten eriarvoisuuteen puuttumiseen tarvittavaa 
tietoa ja tietotaitoa.

Tietoja Euroopan tasa-arvoinstituutista

EIGEn tasa-arvoindeksi osoittaa, että EU on vasta 
puolimatkassa kohti sukupuolten tasa-arvoa, sillä sen 
kokonaispisteet ovat 52,9/100.

8 Measuring gender equality in the European Union 2005–2012  — Main findings

Figure 3. Scores of the Gender Equality Index in its domains and overall, 2012
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Slow, steady progress has been observed in the 
domains of work and money. Tackling gender in-
equalities is important for the promotion of smart, 
sustainable and inclusive growth throughout the EU 
by ensuring that working time is shared equally, oc-
cupational segregation is eradicated and individuals 
have access to better jobs. Meeting the Barcelona tar-
gets and ensuring adequate childcare provision are 

essential requirements for progress. Although gen-
der equality in economic and financial domains shows 
signs of improvement, individual level indicators may 
provide a less optimistic picture. Gender inequalities in 
income and earnings remain highly problematic, as re-
flected in the EU average of a 38 % gender gap in pen-
sions, a cumulative effect of gender inequalities over 
the life course (EIGE, 2015c).

EIGEn tulevaisuuden visio: 
sukupuolten tasa-arvosta 
todellisuutta Euroopassa ja koko 
maailmassa
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Pekingin toimintaohjelman 
seuranta EU:ssa

Pekingin toimintaohjelma on tärkeä mittari, 
kun naisten vaikutusvaltaa pyritään lisäämään 
koko maailmassa. Tämän onnistuminen riippuu 

kuitenkin suuresti valtioiden ja instituutioiden 
sitoutuneisuudesta ja aktiivisuudesta toiminnan 
kaikilla tasoilla.

2 

Almost one in four people in the 
European Union lives at risk of 
poverty or social exclusion, and 
over half of these people are 
women. 

EIGE’s reports examine different areas of the BPfA, as requested by the presidencies of the Council 
of the European Union. There are 12 critical areas of concern for the BPfA, all available to explore for 
related statistical information on EIGE’s Gender Statistics Database. 

Graphic/image showing the 12 areas of BPfA – e.g. 

Upscaling skills of women and men in precarious employment in the EU 

Globalisation and technological advances have led to important changes in the labour 
market. The complexity of jobs is increasing across all sectors and occupations, including 
low-skilled jobs. EIGE’s research note explores the potential for upscaling skills among 
women and men in the EU. The research note highlights important di�erences between 
low-quali�ed women and men in terms of their employability, situation in the labour 
market and access to job-related training. 

Poverty, gender and intersecting inequalities 

Poverty is a complex and multidimensional phenomenon and 
cannot be fully understood without including a gender 
perspective. Women across the EU are at a higher risk of poverty, 
primarily due to gender inequalities in the labour market 
experienced during the life course. EIGE’s report explores the 
progress between 2007 and 2014 in alleviating poverty in the 
European Union. The intersectional perspective of the report reveals the numerous facets 

Pekingin 
toimintaohjelman

 alat  

Naiset ja 
köyhyys

 Naisten 
kasvatus ja 

koulutus
 

Naiset ja 
terveys  

  Naisiin 
kohdistuva 

väkivalta 

Naiset ja 
aseelliset 
konfliktit 

Naiset ja 
talous  Naiset 

vallankäytössä ja 
päätöksenteossa

 

Institutionaaliset 
mekanismit 

naisten aseman 
edistämiseksi 

Naisten 
ihmisoikeudet

 

Naiset ja 
tiedotusvälineet

 

Naiset ja 
ympäristö

Tyttölapset 

Pekingin toimintaohjelman 12 alaa



5Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE – Lyhyt katsaus 2017

EIGE tukee unionia ja yksittäisiä jäsenvaltioita tä-
män sitoumuksen toteuttamisessa tuottamalla 
raportteja, jotka sisältävät tietoa kehityksestä ja 
suosituksia valistunutta päätöksentekoa varten.

Kukin EIGEn raporteista keskittyy yhteen Pekingin 
toimintaohjelman osa-alueeseen. Osa-alueen va-
litsee Euroopan unionin neuvoston puheenjohta-
javaltio. Pekingin toimintaohjelma koostuu 12:sta 
osa-alueesta, joista kaikkia voidaan tarkastella  
EIGEn sukupuolitilastotietokannan kautta.

Naisten ja miesten  
ammattitaidon parantaminen 
epävarmoissa työsuhteissa

Globalisaatio ja tekniikan kehitys ovat johtaneet 
merkittäviin muutoksiin työmarkkinoilla. Työt ovat 
yhä monimutkaisempia kaikilla aloilla ja kaikissa 
ammateissa, myös vähän ammattitaitoa vaativissa 
työpaikoissa.  EIGEn tutkimusmuistiossa tarkastel-
laan mahdollisuuksia parantaa naisten ja miesten 
ammattitaitoa EU:ssa. Tutkimusmuistio tuo esiin 
merkittäviä eroja heikosti koulutettujen naisten 
ja miesten työllistettävyydessä, työmarkkinatilan-
teessa ja pääsyssä työhön liittyvään koulutukseen.

Köyhyys, sukupuoli ja risteävä 
eriarvoisuus

Köyhyys on monimutkainen ja moniulotteinen 
ilmiö, eikä sitä voida täysin ymmärtää ottamat-
ta huomioon sukupuolinäkökulmaa. Naisten 
köyhyysriski on kaikkialla EU:ssa suurempi kuin 
miesten, mikä johtuu pääasiassa työmarkkinoilla 
koko elämän ajan koetusta sukupuolten eriarvoi-
suudesta. EIGEn raportti tarkastelee köyhyyden 
lieventämisessä saavutettua edistystä Euroopan 
unionin alueella vuosina 2007–2014. Eriarvoisuu-
den risteävyyttä käsittelevä raportin osa tuo esiin 
köyhyyden monia muotoja ja taustatekijöitä, jotka 
lisäävät naisten haavoittuvuutta sekä eroja naisten 
ja miesten elämässä.

Köyhyyttä käsittelevässä raportissa esitetään tietoja  
haasteista, joita yksinhuoltajat kohtaavat. 

Lähes yksi neljästä ihmisestä 
Euroopan unionissa on vaarassa 
joutua köyhyyteen tai syrjäytyä 
sosiaalisesti, ja yli puolet näistä 
ihmisistä on naisia.
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Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi aikamme laa-
jimmista ihmisoikeusrikkomuksista. Se on syrjinnän 
muoto, joka aiheuttaa tai todennäköisesti aiheuttaa 
naisille fyysistä, seksuaalista, psyykkistä tai taloudel-
lista vahinkoa tai kärsimystä. Naisiin kohdistuva vä-
kivalta vahvistaa sukupuolten eriarvoisuutta ja louk-
kaa naisten ihmisarvoa ja koskemattomuutta sekä 
aiheuttaa vakavaa vahinkoa perheille, yhteisöille ja 
yhteiskunnalle.

Vaikka ongelma on EU:ssa näinkin laaja, naisiin koh-
distuvasta väkivallasta ei edelleenkään ole tarjolla riit-
tävästi tietoa. EIGE osallistuu aktiivisesti EU:n työhön 
sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisemiseksi 
ja poistamiseksi. Se tekee näin parantamalla naisiin 
kohdistuvaa väkivaltaa koskevan tiedon saatavuutta, 
laatua ja vertailtavuutta. Tutkimustyön ja tiedonke-
ruun avulla EIGE auttaa EU:n toimielimiä ja asiantun-
tijoita löytämään nykyisissä tiedoissa olevat aukot ja 
lisäämään yleistä tietoisuutta ilmiöstä. EIGEn tutki-
mukset ovat tuoneet esiin eroja jäsenvaltioiden lain-
säädännöllisissä lähestymistavoissa, mistä osoituk-
sena on lakien erilainen soveltaminen. Myös naisiin 

kohdistuvaa väkivaltaa koskevan tutkimustiedon 
keräämiseen suhtaudutaan jäsenvaltioissa eri tavoin.

Tyttöjen sukuelinten silpominen

Euroopan unioni tuomitsee voimakkaasti tyttöjen 
sukuelinten silpomisen ja siitä uhreille aiheutu-
van kärsimyksen. EIGE alkaa vuonna 2017 soveltaa 
vuonna 2014 kehitettyä menetelmää suorittamalla 
kuudessa EU-maassa (Belgiassa, Italiassa, Kreikassa, 
Kyproksessa, Maltassa ja Ranskassa) tutkimuksen, 
jossa arvioidaan, kuinka paljon kussakin näistä mais-
ta on tyttöjä, joita uhkaa sukuelinten silpominen. 
Tutkimuksen tulokset antavat jäsenvaltioille tärkeää 
tietoa tyttöjen ja naisten suojelemiseksi sukuelinten 
silpomiselta sekä ilmiön ehkäisemiseksi.

Yksi kolmesta naisesta EU:ssa on 
kokenut fyysistä tai seksuaalista 
väkivaltaa tai molempia 15 
vuotta täytettyään.

Eurooppa torjumaan naisiin 
kohdistuvaa väkivaltaa!

#16 days #whiteribbon #endVAW #orangetheworld #endFGM

Eurooppa ilman sukupuoleen  
perustuvaa väkivaltaa
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Rikoksen uhrien oikeuksia  
koskeva direktiivi

EIGE tarkastelee lainsäädäntöä ”sukupuolisilmälasi-
en” läpi eli ottaa lähtökohdaksi sukupuolinäkökul-
man. Euroopan komissio ehdotti rikoksen uhrien 
oikeuksia koskevaa direktiiviä tavoitteena antaa kai-
kille rikoksen uhreille Euroopassa samat mahdolli-
suudet oikeussuojaan ja tukeen. EIGE on analysoi-
nut direktiivin kaikki 26 artiklaa yksityiskohtaisesti. 
Analyysi tukee jäsenvaltioita direktiivin täytäntöön 
panemisessa niin, että sukupuoleen perustuvan 
väkivallan uhrien erityistarpeet tulevat huomioi-
duksi. Analyysiin voi tutustua verkossa..

Keskiössä naisiin kohdistuva 
väkivalta

Euroopan komissio pyrkii lisäämään tietoa naisiin 
kohdistuvan väkivallan järkyttävästä todellisuudesta 

Euroopassa. EIGE tukee komissiota tässä työssä 
vuonna 2017. EIGEn keskeinen tehtävä on antaa 
neuvontaa  jäsenvaltioille. Se auttaa jäsenvaltioita 
puuttumaan sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan 
ja suojelemaan uhreja parhaalla tavalla.  Ajantasais-
ta tietoa julkaistaan säännöllisesti EIGEn verkkosi-
vustolla ja sosiaalisessa mediassa.

Valistuskampanjat –  
16 Days of Activism

Sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa vastustava 
kampanja 16 Days of Activism (16 päivää aktivismia) 
toteutetaan joka vuosi alkaen 25. marraskuuta (kan-
sainvälinen päivä naisiin kohdistuvan väkivallan 
lopettamiseksi) ja päättyen 10. joulukuuta (kansain-
välinen ihmisoikeuspäivä). EIGE kampanjoi näiden 
16 päivän aikana yhdessä muiden maailmanlaajuis-
ten toimijoiden kanssa järjestämällä tapahtumia ja 
toimintaa sekä lähettämällä kohdennettuja viestejä.

EIGEn tiimi naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.
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Miehet ja sukupuolten tasa-arvo

Mikä on miesten rooli  
sukupuolten tasa-arvoa  
koskevassa keskustelussa?

Sukupuolten tasa-arvoa ja sen edistämiseksi teh-
tävää työtä pidetään usein  vain ”naisten asioina”. 
Tämä ei kuitenkaan vastaa todellisuutta. Suku-
puoliroolit vaikuttavat voimakkaasti myös miehiin, 
jotka kokevat päivittäin eriarvoista kohtelua. Tämä 
näkyy erityisen hyvin esimerkiksi koulutustasossa 
ja eliniänodotteessa. Sukupuolten tasa-arvoon 
perustuvan yhteiskunnan luominen hyödyttää 
jokaista, minkä vuoksi sekä naisten että miesten 
kannattaa sitoutua sen tavoitteluun.

Miehet ja sukupuolten tasa-arvo ei ole EIGEn työs-
sä erillinen osa-alue, koska sen kaikkiin osa-aluei-
siin sovelletaan jo sukupuolinäkökulmaa. Tähän 
kuuluu sen tosiseikan tunnustaminen, että naiset 
ja miehet kohtaavat erilaisia haasteita ja mahdolli-
suuksia, jotka vaikuttavat resurssien saatavuuteen 
ja heidän kykyynsä hyödyntää voimavarojaan.

White Ribbon  kampanja

Osana valistustyötään EIGE osallistuu White Rib-
bon  kampanjaan, joka pyrkii lisäämään tietoa 
miesten harjoittamasta naisiin ja tyttöihin kohdis-
tuvasta väkivallasta ja poistamaan sen maailmasta. 

1.   Hanki tietoja väkivallasta ja uhista, 
joita miehet kohdistavat naisiin.

2.   Kyseenalaista seksistinen kielen-
käyttö ja seksistiset vitsit työpai-
kalla, koulussa ja perheessä.

3.   Mieti, ovatko omat asenteesi ja 
käytöksesi osa ongelmaa.

4.   Ole roolimalli pojille. Näytä, ettei 
miehisyys ole muiden alistamista.

5.   Kerro kampanjasta ystävillesi ja 
perheellesi.

6.   Puhu naisiin kohdistuvasta väkival-
lasta työpaikalla tai koulussa.

Tee nämä kuusi tekoa:
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White Ribbon on yksi maailman suurimmista mies-
ten johtamista kampanjoista. Kampanjan tavoite 
on paljastaa ongelman laajuus ja vakavuus sekä 
sitouttaa miehet toimimaan muutoksen puoles-
ta. Käyttämällä valkoista nauhaa ja ottamalla asian 
esiin keskustellessaan ystävien, työtoverien ja su-
kulaisten kanssa miehet osoittavat tuomitsevansa 
naisiin kohdistuvan väkivallan. EIGEn valistustyön 
tuloksena useat Euroopan poliittiset johtajat ovat 
tuominneet naisiin kohdistuvan väkivallan ja tuo-
neet esiin sitoutumisensa sen kitkemiseksi.

”Olen yksi miljoonista, jotka uskovat, 
että naiset ja miehet ovat tasa-arvoi-
sia eikä tässä maailmassa pidä su-
vaita naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. 
Käyttämällä valkoista nauhaa sitou-
dun siihen, etten koskaan käytä vä-
kivaltaa naisia kohtaan, en hyväksy 
tällaista väkivaltaa enkä vaikene siitä. 
Lupaan toimia naisiin kohdistuvan 
väkivallan lopettamiseksi.”

  White Ribbon  lupaus

“Miehenä olen etuoikeu-
tetussa asemassa. Voin 
vapaasti ja turvallisesti sa-
noa ja tehdä mitä haluan. 
Toimin naisiin kohdistuvaa 
väkivaltaa vastaan, koska 
haluan tyttäreni elävän tur-
vallisessa ympäristössä.”

Sosiaalisen foorumin johtaja

Liity White Ribbon -kampanjaan

Euroopan 
tasa-arvoinstituutti     
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Tasa-arvotilastot

Sukupuolten tasa-arvoa koskevien tilastotieto-
jen kerääminen ja arvioiminen on olennainen 
osa EIGEn työtä. Tilastot antavat täydellisemmän 
ja tarkemman kuvan siitä, millaista elämä on Eu-
roopassa naisten ja miesten näkökulmasta. Ne 
tuovat esiin vallitsevia eroja, mutta myös saavu-
tettua edistystä. EIGE on kerännyt sukupuolten 
tasa-arvoa koskevaa tietoa ja koostanut niiden 
avulla yleiskatsauksen tasa-arvotilanteesta EU:ssa 
ja jäsenvaltioissa. Näin EIGEstä on kehittynyt luo-
tettava keskitetyn tiedon lähde päätöksentekijöille 
ja asiantuntijoille.

Miten sukupuolten tasa-arvoa 
voidaan mitata?

Sukupuolten eriarvoisuuden mittaaminen ja ym-
märtäminen on monimutkaista. Tämän helpotta-
miseksi EIGE on kehittänyt ainutlaatuisen välineen, 

jota kutsutaan tasa-arvoindeksiksi. Indeksiin ote-
taan mukaan poikkileikkauksia perinteisistä tilas-
toista, esimerkiksi talouden ja terveyden aloilta, ja 
tulokset eritellään sukupuolen mukaan. Tasa-ar-
voindeksin avulla naisten ja miesten välisiä eroja 
(sukupuolten välistä tasa-arvokuilua) voidaan mi-
tata antamalla pisteitä. 1 merkitsee täydellistä eri-
arvoisuutta ja 100 täyttä tasa-arvoa. Tulosten avul-
la naisten ja miesten asemaa EU:n jäsenvaltioissa 
voidaan mitata ymmärrettävästi ja mielekkäästi.

EIGEn indeksin kuusi pääaluetta ovat työ, raha, tie-
to, aika, valta ja terveys. Lisäksi on kaksi sivualuetta, 
jotka kuvastavat eriarvoisuuden ja naisiin kohdis-
tuvan väkivallan risteävyyttä. Kaikki nämä alueet 
ovat tiiviisti yhteydessä EU:n toimintalinjojen pai-
nopistealoihin. Indeksi paljastaa, että naisten ja 
miesten lastenhoitoon ja kotitöihin käyttämässä 
ajassa on valtava ero samoin kuin naisten ja mies-
ten osallistumisessa poliittiseen vallankäyttöön ja 
päätöksentekoon.

Tasa-arvoindeksi otettiin käyttöön ensimmäisen 
kerran vuonna 2013, jolloin kävi ilmi, että EU on 
kokonaisuudessaan vasta puolimatkassa kohti 
tasa-arvoa. EIGE esitteli indeksin toisen laitoksen 
vuonna 2015. Silloin voitiin ensimmäistä kertaa ver-
tailla vuosien 2005, 2010 ja 2012 pisteitä.

S U K U P U O L I T I L A S T O T T U O VAT E S I I N S U K U P U O LT E N 
E R I A R V O I S U U D E N .
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Sukupuolten tasa-arvon 
edistäminen Euroopassa ja 
muualla

Serbiasta tuli vuonna 2016 ensimmäinen EU:n ul-
kopuolinen maa, joka käytti EIGEn menetelmää 
oman tasa-arvoindeksin luomiseen. Serbialla on 
nyt käytössään hyödyllinen analyysiväline, jolla 
voidaan seurata tasa-arvon kehittymistä kan-
sallisella tasolla. Samalla Serbia voi verrata tilan-
nettaan EU:n jäsenvaltioihin kulkiessaan kohti 
EU-jäsenyyttä.

Sukupuolitilastotietokanta: 
näkymättömästä näkyvää

EIGEn sukupuolitilastotietokanta on kaiken suku-
puolten tasa-arvoa koskevan tilastotiedon keskus.  
EIGEn tietokannassa tarjoilee tämän tiedon helpos-
sa muodossa, jotta käyttäjä voi nähdä numeroiden 
taakse ja hahmottaa keskeisiä suuntauksia, seurata 
edistystä ja löytää näyttöä sukupuolten tasa-arvon 
merkityksestä. Hakuja voi tehdä käyttämällä avain-
sanoja tai navigoimalla tilastokaaviossa. Tietokanta 
on myös vuorovaikutteinen, joten käyttäjä voi vi-
sualisoida tiedot haluamallaan tavalla tai ladata ne 
omaan käyttöönsä.

Tasa-arvoindeksin käsitekehyksen pää- ja ala-alueet.

Tasa-arvoindeksi

Työ
 � työelämään 

osallistuminen
 � työmarkkinoiden eriy-
tyminen sukupuolten 

mukaan
 � työn laatu

Aika
 � taloudellinen toiminta

 � hoivatoiminta
 � sosiaalinen toiminta

Osaaminen
 � koulutustaso

 � koulutuksen eriytymi-
nen sukupuolten mukaan

 � elinikäinen 
oppiminen

Valta
 � poliittinen

 � yhteiskunnallinen
 � taloudellinen

Raha
 � rahavarat

 � taloudellinen tilanne

Terveys
 � terveydentila

 � käytös
 � terveydenhuoltoon 

pääsy

Risteävä 
eriarvoisuus

Väkivalta
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Kenelle se on tarkoitettu?

EIGEn tasa-arvoindeksi että sukupuolitilastotieto-
kanta ovat verkossa kenen tahansa käytettävissä. 
Indeksiä ja tietokantaa on helppo selata, olitpa 

sitten kokenut tilastotieteilijä tai vain kiinnostunut 
joistakin sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä asiois-
ta. Käy tutustumassa!

Sukupuolitilastotietokanta EIGE
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Sukupuoli päätöksenteon 
ytimeen

Etkö ole varma, miten sukupuolten tasa-ar-
vo liittyy omaan alaasi ja työhösi? Totuus on, 
että sukupuolten eriarvoisuutta esiintyy kai-
killa yhteiskunnan osa-alueilla, ja se vaikuttaa 
elämäämme monin eri tavoin. Ongelman rat-
kaisemiseksi epätasa-arvoon onkin siis puu-
tuttava kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Tämä 

toimintamalli tunnetaan nimellä ”sukupuolten ta-
sa-arvon valtavirtaistaminen”, ja se tarkoittaa sekä 
naisten että miesten tarpeiden ja huolenaiheiden 
huomioimista päätöksenteon kaikissa vaiheissa.

Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen ym-
märtäminen on nyt helpompaa kuin koskaan.  
EIGEn verkkosivuilla on sitä käsittelevä teemako-
konaisuus, jonka runsas aineistovalikoima auttaa 
havaitsemaan sukupuolten eriarvoisuutta yhteis-
kunnan eri osa-alueilla sekä antaa keinoja siihen 
puuttumiseksi. Verkkoalusta tarjoaa esimerkiksi

• tietoa yhteiskunnan eri osa-alueilla nykyisin vallit-
sevasta eriarvoisuudesta ja yksityiskohtaisia tietoja 
EU:n ja kansainvälisen tason tavoitteista ja paino-
pisteistä kullakin alueella

• menetelmiä ja välineitä, jotka auttavat huomioi-
maan sukupuolinäkökulman päätöksenteon kai-
kissa vaiheissa aina sukupuolittuneesta budjetoin-
nista sukupuolittuneeseen arviointiin

• maakohtaista tietoa jokaisesta EU:n 28 jäsenvalti-
osta ja yleiskatsauksen niiden edistymiseen suku-
puolten tasa-arvon valtavirtaistamisessa

• ”hyviä käytäntöjä” eli käytännön esimerkkejä su-
kupuolten tasa-arvon edistämisestä eri aloilla.

Sukupuolten tasa-arvon  
valtavirtaistaminen – mitä se on?

BANK BANK BANK

Sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista käsittelevä 
foorumi

Miten sukupuolten tasa-arvo liittyy ...

maatalouteen?
urheiluun?

energiaan? kuljetusalaan?

Euroopan 
tasa-arvoinstituutti     
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Verkkoalusta on suunniteltu hyödyttämään ensisi-
jaisesti päätöksentekijöitä. Verkkoresurssit auttavat 
heitä tuomaan sukupuolisensitiivisen näkökul-
man omalle toimialalleen. Toisaalta verkkoalusta 
auttaa mielenkiintoisella tavalla ymmärtämään 
sukupuolten tasa-arvon kysymyksiä yhteiskunnan 
eri osa-alueilla aina kalastuksesta kuljetusalaan ja 
kulttuuriin. Tästä tiedosta voi hyötyä jokainen!

GEAR – uudelle vaihteelle!

Euroopan komissio ja Euroopan tasa-arvoins-
tituutti EIGE ovat yhdessä kehittäneet uuden 

verkkovälineen sukupuolten tasa-arvon paranta-
miseksi tutkimus- ja innovaatioaloilla. Väline on 
Gender Equality in Academic and Research Orga-
nisations (sukupuolten tasa-arvo akateemisissa ja 
tutkimusorganisaatioissa) eli GEAR. GEAR on osa 
EIGEn laajaa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaista-
misen ohjelmaa. Tutkimuslaitokset, jotka haluavat 
tasapainottaa sukupuolten edustusta tällä alalla, 
saavat työkalun kautta tietoa ja opastusta.

Sukupuolten tasa-arvon  
taloudelliset edut

EIGE on tutkinut sukupuolten tasa-arvon yhteis-
kunnallisia ja taloudellisia etuja ja esittänyt näyttöä 
siitä, että naisten taloudellisen vaikutusvallan lisää-
minen tehostaa kestävää kasvua ja tuottaa yhteis-
kunnalle laajaa taloudellista hyötyä.

Sukupuolten tasa-arvon taloudellisia etuja koskeva 
EIGEn tutkimus kattaa kaikki 28 EU:n jäsenvaltiota. 
Siinä hyödynnetään aiempaa tutkimusta vakaan 
teoreettisen kehyksen luomiseksi ja käytetään em-
piiristä mallia mittaamaan sukupuolten tasa-arvon 
taloudellisia etuja EU:ssa.
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EIGE arvioi sukupuolten tasa-arvoon tähtäävän 
politiikan makrotaloudellisia vaikutuksia koulu-
tuksen sekä luonnontieteiden, teknologian, insi-
nööritieteiden ja matematiikan (STEM-tieteiden) 
alalla, vaikutuksia tuleviin työpaikkoihin, työmark-
kinoille osallistumiseen, palkkaeroihin sekä ajan-
käyttöön ja lisääntymiseen.

Ennakoidut tulokset julkaistaan EIGEn verkko-
sivustolta vuonna 2017. Ne osoittavat tarpeen 
torjua sukupuolten eriarvoisuutta koulutuksessa, 

työmarkkinoilla, taloudellisessa ja poliittisessa 
päätöksenteossa sekä palkattoman hoivatyön ja-
kamisessa, jotta älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua tavoittelevan Eurooppa 2020  strategian 
päämäärät voitaisiin saavuttaa.

Sukupuolittunut budjetointimalli

Sukupuolittunut budjetointi on naisten ja miesten 
väliseen tasa-arvoon tähtäävä strategia, joka kes-
kittyy julkisten varojen käyttöön. Välineen avulla 

EIGEn sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista käsittelevä foorumi esittelee sukupuolten eriarvoisuutta eri 
politiikanaloilla.
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voidaan suunnitella ja toteuttaa talousarvioita, jot-
ka ottavat huomioon naisten ja miesten sekä tyt-
töjen ja poikien erilaiset tarpeet. Se auttaa suunnit-
telemaan toimenpiteitä ja resursseja vastaamaan 
näihin tarpeisiin. Tällöin huomioidaan se, että hal-
linnon tuloilla ja menoilla voi olla erilainen vaikutus 
naisiin ja miehiin ja että ne voivat vaikuttaa näiden 
sosioekonomiseen asemaan ja mahdollisuuksiin.

Jatkossa EIGE kartoittaa sukupuolittunutta bud-
jetointia koskevassa työssään erilaisia aloitteita 

ja hyviä käytäntöjä EU:n jäsenvaltioissa. Vuosina 
2017 ja 2018 EIGE kehittää verkkovälineen tuke-
maan sukupuolittunutta budjetointia.

Väline tulee käytettäväksi sukupuolten tasa-ar-
von valtavirtaistamista käsittelevälle EIGEn verk-
koalustalle, joka kokoaa yhteen runsaasti koskevaa 
tutkimustietoa ja resursseja. Ne auttavat luomaan 
sukupuolittuneen budjetoinnin kaltaisia käytän-
nön menetelmiä tasa-arvon valtavirtaistamiseksi.

EIGEn teettämässä 
tutkimuksessa sukupuolten 
tasa-arvon taloudellisista 
eduista (Study on the 
Economic Benefits of 
Gender Equality in 
the European Union) 
kartoitetaan päätöksenteon 
kannalta merkittäviä 
tutkimustuloksia, joiden 
mukaan sukupuolten 
tasa-arvo edistää älykästä, 
kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevaa 
mallia EU:ssa, ja EIGEn 
tutkimus vahvistaa nämä 
tulokset. Tutkimuksessa 
kehitetään edelleen 
näyttöperustaa, joka 
koskee tasa-arvopolitiikan 
kumulatiivista taloudellista 
tuottoa ja sukupuolten 
lisääntyneen tasa-arvon 
kokonaisvaikutusta EU:n 
sosiaalisen ja taloudellisen 
mallin kestävyyteen.
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EIGEn aineisto- ja dokumentointikeskus

EIGEn aineisto- ja dokumentointikeskus (Resource 
and Documentation Centre, RDC) antaa nopean 
ja helpon pääsyn yli 500 000:een sukupuolten 
tasa-arvoa koskevaan lähteeseen EU:n jäsenvalti-
oissa: tutkimuksiin, artikkeleihin, kirjoihin, toimin-
talinja-asiakirjoihin, harmaaseen kirjallisuuteen, 
aihekohtaisiin tietokantoihin ja moniin muihin.

Voit tutkia EIGEn aineistosivuja (http://eige.euro-
pa.eu/rdc) riippumatta siitä missä olet. Voit tehdä 
hakuja tärkeimpien eurooppalaisten kirjastojen 
sukupuolten tasa-arvoa koskeviin kokoelmiin. 
Pääset tutustumaan aineistoon kaikilla EU:n viral-
lisilla kielillä. Kokoelmamme kasvavat koko ajan.

Haluatko tutustua EIGEn sukupuolten tasa-ar-
voon keskittyvään lähdekokoelmaan?
• Tule käymään! Tarjoamme käyttöön avoimen 
oppimistilan, jossa ryhmät voivat tavata, toimia 
vuorovaikutuksessa ja käsitellä sukupuolten ta-
sa-arvoa koskevia asioita.
• Yksityiskohtaisempiin tietoihin tai perusteelli-
sempaan tutkimukseen tutustuaksesi voit myös 
käydä EIGEn aiheeseen keskittyvässä kirjastossa 
Vilnassa Liettuassa. Sovi tapaaminen sähköpos-
titse: rdc@eige.europa.eu.

EuroGender

Verkossa toimiva EIGEn EuroGender-verkosto on 
oikea paikka sukupuolten tasa-arvoa koskevaan 
keskusteluun ja tiedonvaihtoon. Verkoston jäse-
net saavat ensi käden tietoa EIGEn työstä, ja heillä 
on säännöllisesti mahdollisuus antaa oma pa-
noksensa ja osallistua eri aiheita koskeviin suoriin 
verkkokeskusteluihin. He saavat myös kattavaa 
tietoa tulevista sukupuolten tasa-arvoa koskevis-
ta tapahtumista ja konferensseista.

Sukupuolten tasa-arvoa 
koskevassa EIGEn sanastossa 
ja tesauruksessa on yli 400 
täsmällistä, ajantasaista 
ja sukupuolisensitiivistä 
määritelmää.
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Sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
sanasto ja tesaurus

Tiedätkö, mitä eroa on käsitteillä gender balance 
(sukupuolten tasapuolinen edustus) ja gender pari-
ty (sukupuolipariteetti)? Tarkastapa tämä EIGEn uu-
desta verkkosanastosta ja -tesauruksesta! Sen avulla 
kaikki EU:ssa ja muuallakin voivat ymmärtää suku-
puolten tasa-arvoon liittyvät käsitteet samalla taval-
la, ja keskeisiä käsitteitä koskevista sekaannuksista 

päästään vähitellen eroon. Verkkoväline edistää sa-
malla sukupuolisensitiivistä kielenkäyttöä ja ky-
seenalaistaa termejä, jotka vahvistavat sukupuolis-
tereotypioita eivätkä ota huomioon sukupuolten 
eroja. Voit tutustua englanninkieliseen sukupuolten 
tasa-arvoa koskevaan sanastoon ja tesaurukseen 
tästä: http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus. Tutustu 
myös sen käännöksiin muille EU:n kielille sekä suku-
puolisensitiivisen kirjoittamisen ohjeistoon
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Ota yhteyttä!

Sukupuolten tasa-arvo koskee jokaista. EIGE jakaakin aina mielellään ajankohtaisia tietoa ja on yhteydessä 
suureen yleisöön. Voit seurata EIGEn toimintaa verkkosivuston ja sosiaalisen median kautta.
Kaikki EIGEn julkaisut ovat saatavissa EIGEn verkkosivuston aineisto- ja dokumentointikeskuksen sekä EU 
Bookshopin kautta.
Aineisto- ja dokumentointikeskuksen käyntipiste sijaitsee Vilnan toimitiloissa pohjakerroksessa osoittees-
sa Vilniaus Gatvė 10. Käyntipiste on avoinna maanantaista perjantaihin kello 9.30–13.00 ja 13.30–18.00 
Lisätietoja saa sähköpostitse osoitteesta: rdc.info@eige.europa.eu
Jos teet tutkimusta tai etsit perusteellista tietoa, voit käydä neljännessä kerroksessa sijaitsevassa erikoiskir-
jastossa. Sovi tapaamisesta sähköpostitse: rdc@eige.europa.eu

Tilaa EIGEn uutiskirje:
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions



1European Institute for Gender Equality – EIGE in brief 2017

Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) on Euroopan unionin erillisvirasto, joka on perustettu edistämään ja 
vahvistamaan sukupuolten tasa-arvoa. Sen työhön kuuluvat sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen 
kaikessa EU:n politiikassa ja sen pohjalta laaditussa kansallisessa politiikassa, sukupuoleen perustuvan 
syrjinnän torjunta ja tasa-arvoasioista tiedottaminen EU:n kansalaisille. 

Euroopan tasa-arvoinstituutti (European Institute for Gender Equality)
Gedimino pr. 16
LT-01103 Vilnius
LITHUANIA

 Puh. +370 52157444

 Sähköpostiosoite: eige.sec@eige.europa.eu

 http://eige.europa.eu

 http://www.twitter.com/eurogender

 http://www.facebook.com/eige.europa.eu

 EuroGender: http://eurogender.eige.europa.eu

 http://www.youtube.com/eurogender
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