
Euroopan
tasa-arvoinstituutti

Sukupuolten tasa-arvosta seuraavia taloushyötyjä kos-
keva tutkimus on ainutlaatuinen Euroopan unionissa. 
Se on ensimmäinen tutkimus, jossa käytetään vankkaa 
ekonometristä mallia sukupuolten tasa-arvosta aiheutu-
vien erilaisten makrotaloudellisten hyötyjen arvioimises-
sa useilla laajoilla aloilla, kuten koulutuksen, työelämän 
ja palkkojen alalla. Siinä tarkastellaan myös sukupuolten 

tasa-arvon parantumisen vaikutuksia väestörakentee-
seen. Yhdessäkään aiemmassa tutkimuksessa ei ole pyrit-
ty mallintamaan ekonometrisesti näin moninaisia suku-
puolten tasa-arvon vaikutuksia EU:ssa.

Tutkimusmetodologiaan sisältyi kolme keskeistä vaihetta, 
jotka on koottu kaavioon 1.

Sukupuolten tasa-arvon 
taloudelliset hyödyt EU:ssa

Selvitys tutkimustiedon tuottamisesta: 
teoreettinen kehys ja malli

Kaavio 1: Tutkimusmetodologian keskeiset vaiheet

Vaihe 1: Mallinnus-
kehyksen valinta

� makrotalouteen 
soveltuva E3ME-malli
� kaikissa EU:n 

jäsenvaltioissa tehtävää 
analyysiä varten 
suunniteltu empiirinen 
tutkimusmalli

Vaihe 2: Keskeisten 
kanavien valinta

� laaja kirjallisuuskatsaus, 
jossa eriteltiin keskeiset 
kanavat, joiden kautta 
sukupuolten tasa-arvo 
vaikuttaa talouteen
� viiden keskeisen kanavan 

valinta

Vaihe 3: Vaikutusten 
mallinnus

� sukupuolten tasa-arvon 
mahdollisten 
parannusten 
ennustaminen
� sukupuolten tasa-arvossa 

tapahtuvien muutosten 
ekonometrinen 
mallinnus E3ME-mallissa

Vaihe 1: Makrotalouteen 
soveltuvan 
mallinnuskehyksen valinta

Tutkimuksessa käytettiin makrotalouteen soveltuvaa 
E3ME-mallia, jolla arvioitiin sukupuolten tasa-arvon paran-
tumisen talousvaikutuksia. E3ME-malli on makrotalouden 

empiirinen tutkimusmalli, joka sopii erityisesti EU:n ja jä-
senvaltioiden tason tulosten mallinnukseen. Mallissa on 
kuvattu työmarkkinat yksityiskohtaisesti, ja siihen on koot-
tu alakohtaisen ja kansallisen tason keskinäisvaikutuksia.

E3ME-mallinnuskehyksen keskeiset ominaisuudet ja ra-
joitukset on koottu tiivistetysti alla olevaan kaavioon 2.

Mallin ominaisuudet
Malli perustuu datan empiiriseen 
analysointiin, ei niinkään teoreetti-
siin olettamiin.
Kattaa EU:n työmarkkinat yksityis-
kohtaisesti (työvoimaosuudet, 
työllisyys, palkat). 
Mallintaa yksityiskohtaisesti 
alakohtaiset ja kansalliset vaikutuk-
set.
Mallintaa tarkasti toimenpiteiden 
vaikutukset, välilliset vaikutukset 
selvitetään talouden kertoimilla.

Mallin rajoitukset
Yksityiskohtaisuus on rajallista 
(painopiste makrotalouden tasolla 
havaittavissa vaikutuksissa).
Työmarkkinoilla tapahtuvia 
keskinäisvaikutuksia kuvataan 
jokseenkin yksinkertaistetusti.
Käytetään perinteisiä talouden 
indikaattoreita (esim. BKT), jotka 
eivät tavoita kaikkia sukupuolten 
tasa-arvon vaikutuksia.
Ottaa huomioon vain EU:n jäsenval-
tioiden kesken yhtenäistetyt ja 
pitkältä aikaväliltä saatavilla olevat 
tiedot.

Makrotalouteen soveltuva
E3ME-malli

E3ME on globaalin talouden 
makroekonometrinen malli, 
joka kattaa erikseen jokaisen 
EU:n jäsenvaltion. Se on 
vakiintunut käyttöön EU:ta 
koskevassa tutkimuksessa: 
sitä käytetään esimerkiksi 
Euroopan ammatillisen 
koulutuksen kehittämiskes-
kuksen Cedefopin vuosittai-
sissa osaamisennusteissa.

Kaavio 2: E3ME-mallinnuskehys



Vaihe 3: Kanavien 
taloudellisten vaikutusten 
mallinnus

Ensimmäiseksi oli laadittava ennuste sukupuolten ta-
sa-arvon mahdollisesta parantumisesta työelämässä, 
koulutukseen osallistumisessa ja palkoissa. Myös tällaisis-
ta parannuksista johtuvista väestörakenteen muutoksista 
laadittiin ennuste, jonka perusteella sukupuolten tasa-ar-
von parantuminen näyttää lisäävän syntyvyyttä.

Nämä ennusteet perustuivat yksityiskohtaiseen analyy-
siin mahdollisista vaikutuksista, joita saattaa aiheutua 
sukupuolten tasa-arvoa edistävien toimenpiteiden hy-
väksymisestä ja toteuttamisesta mallinnetuilla kanavilla. 
Analysoiduilla kanavilla havaittiin naisten tilanteen pa-
rantuneen miehiin verrattuna, sillä kyseiset kanavat pai-
nottuivat aloille, joilla naisten asema on huomattavan 
epäedullinen.

Nämä ennusteet syötettiin sitten E3ME-malliin sen arvi-
oimiseksi, millaisia laajempia sosioekonomisia vaikutuk-
sia sukupuolten tasa-arvolla on BKT:hen, työllisyyteen ja 
muihin tärkeisiin talouden indikaattoreihin. Ennusteet 
syötettiin erikseen kullekin kanavalle tai tulokseen, jotta 
kunkin yksittäisen kanavan tai tuloksen sosioekonomiset 
vaikutukset pystyttiin arvioimaan erikseen ja kaksinkertai-
selta laskemiselta vältyttiin. Kanavien 1–3 sekä tuloksen 
4 yhdistetyt kumulatiiviset vaikutukset mallinnettiin niin 
ikään, jotta kaikkien kanavien taloudellisista vaikutuksista 
saatiin kattava arvio ja jotta mahdollisia keskinäisvaiku-
tuksia päästiin analysoimaan.

Vaikutukset arvioitiin vertaamalla aiempien suuntausten 
jatkumiseen perustuvaa tulevaa taloudellista suoritusky-
kyä (perusskenaario) skenaarioihin, joissa ennustettiin 
sukupuolten tasa-arvon parantuneen. Arviointimenetel-
mää on kuvattu tarkemmin kaaviossa 4.

Kirjallisuuskatsauksessa 
määritetyt kanavat

� osuus työmarkkinoilla
� koulutus
� sukupuolten välinen palkkaero
� ajankäyttö
� yritystoiminnan johtaminen
� poliittinen johtaminen
� naisiin kohdistuva väkivalta
� terveys
� maahanmuutto

Mallinnetut kanavat
� Kanava 1: Sukupuolten välisen 

eron umpeen kurominen 
korkea-asteen koulutuksessa
� Kanava 2: Sukupuolten välisen 

eron umpeen kurominen 
työelämään osallistumisessa
� Kanava 3: Sukupuolten välisen 

palkkaeron umpeen kurominen
� Tulos 4: Sukupuolten välisten 

erojen umpeen kuromisesta 
aiheutuva väestörakenteen 
muutos 
� Kanava 5: Kanavien 1–3 ja 

tuloksen 4 yhdistetyt vaikutukset

Mallinnettavien kanavien 
valinta

Valintaperusteet
� kvantitatiivinen näyttö 

makrotalouteen kohdistu-
vista vaikutuksista
� vertailukelpoista tietoa 

saatavilla aiemmilta vuosilta
� sukupuolten välillä havait-

tavissa huomattava 
eriarvoisuus

Kaavio 3: Kanavien valinta

Vaihe 2: Valitaan kanavat, 
joiden kautta sukupuolten 
tasa-arvo vaikuttaa talouteen

Laajassa kirjallisuuskatsauksessa määritettiin joukko 
mahdollisia kanavia/tuloksia1, joiden kautta sukupuol-
ten tasa-arvo voi vaikuttaa myönteisesti talouteen. Su-
kupuolten tasa-arvon sosioekonomisista vaikutuksista 

keskusteltiin sitten riippumattomien asiantuntijoiden 
ryhmässä niiden vaikutusten valitsemiseksi, jotka voitai-
siin mallintaa makrotalouden tasolla. Lopulta neljä kana-
vaa ja yksi tulos valittiin kolmen pääkriteerin perusteella, 
kuten alla olevassa kaaviossa 3 on esitetty.

1 ”Kanavalla” tarkoitetaan tiettyä sukupuolten välistä eriarvoisuutta, jolla on kirjallisuuden mukaan vähintäänkin teoreettinen yhteys makrotaloudelliseen 
suorituskykyyn. ”Tuloksella” tarkoitetaan sukupuolten tasa-arvon mahdollisia seurauksia (esim. muutokset syntyvyydessä), jotka saattavat vaikuttaa talouden 
suorituskykyyn.



Kaavio 4: Sukupuolten tasa-arvon makrotaloudellisten vaikutusten mallinnusmenetelmä

Mallinnetut 
kanavat

Malliin 
syötetyt 

tiedot

Makro-
taloudelliset 
vaikutukset

Vaikutusten 
arviointi

Kanava 1: 
Sukupuolten 
välisen eron 

umpeen 
kurominen 

korkea-asteen 
koulutuksessa

Kanava 2: 
Sukupuolten 
välisen eron 

umpeen 
kurominen 
työelämään 

osallistumisessa

Kanava 3: 
Sukupuolten 

välisen 
palkkaeron 

umpeen 
kurominen

Tulos 4: 
Sukupuolten 

välisten erojen 
kaventumisesta 

aiheutuva 
väestörakenteen 

muutos

Kanava 5 : 
kanavat 1–3 
sekä tulos 4 
yhdistettynä

Useammat naiset 
suorittavat 

luonnontieteen, 
tekniikan ja 

matematiikan
alan tutkinnon.

§ Työvoiman 
tuottavuus 

paranee.
§ Tuotanto 

lisääntyy ja hinnat 
laskevat.

§ Kilpailukyky ja 
BKT kasvavat.

§ Työllisyys nousee.
§ Tuotanto kasvaa.
§ Kilpailukyky ja BKT 

kasvavat.
§ Palkat

pienentyvät.
§ Työttömyys 
mahdollisesti 

nousee, jos palkat 
pienentyvät vain 

vähän.

§ Resursseja siirtyy 
yrityksiltä 

kotitalouksille.
§ Kotitalouksien 
kulutus kasvaa.
§ Kasvua 

lieventävät 
yritysten nostamat 

hinnat.

§ Kanavien 1–3 
sekä tuloksen 4 

yhdistetyt 
vaikutukset

Naisten 
työvoimaosuus 

lisääntyy.

Naisten palkat 
nousevat.

Syntyvyys 
kasvaa.

Kaikkien kanavien 
yhdistetyt 

vaikutukset

§ Kulutus kasvaa, 
kun vauvoja 

syntyy enemmän 
(lyhyt aikaväli). 
§ Työvoiman 

tarjonta kasvaa 
(pitkä aikaväli).
§ Samankaltainen 

vaikutus kuin 
kanavalla 2 

pitkällä aikavälillä.

1. Talouden perusskenaario: Ennustetaan talouden suorituskyky tilanteessa, jossa sukupuolten 
tasa-arvo ei parannu.

2. Mallinnuksen skenaariot: Arvioidaan talouden suorituskykyä tilanteessa, jossa sukupuolten 
tasa-arvo on parantunut.

3. Arvioidut vaikutukset: Lasketaan keskeisten makrotalouden indikaattorien väliset erot mallinnuk-
sessa käytettyjen skenaarioiden ja perusskenaarion välillä.



Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) on EU:n tasa-arvoasioiden tietokeskus. EIGE tukee poliittisia päättäjiä ja kaikkia asiaan liit-
tyviä elimiä niiden pyrkimyksissä naisten ja miesten välisen tasa-arvon toteuttamiseen kaikkialla Euroopassa tarjoamalla erityis-
asiantuntemusta sekä vertailukelpoisia ja luotettavia tietoja sukupuolten tasa-arvosta Euroopassa.
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Tietoa tutkimuksesta
Sukupuolten tasa-arvosta seuraavia taloushyötyjä koskeva tutkimus on ainutlaatuinen Euroopan unionissa. Se on en-
simmäinen tutkimus, jossa käytetään vankkaa ekonometristä mallia sukupuolten tasa-arvosta aiheutuvien erilaisten 
makrotaloudellisten hyötyjen arvioimisessa useilla laajoilla aloilla, kuten koulutuksen, työelämän ja palkkojen alalla.

Tutkimuksen kokonaistulosten perusteella sukupuolten tasa-arvon lisääntymisellä voisi olla seuraavanlaisia vaikutuksia:

 ■ 6,3 miljoonasta 10,5 miljoonaan uutta työpaikkaa syntyy vuoteen 2050 mennessä, ja näistä 70 prosenttia menisi 
naisille;

 ■ myönteiset, ajan myötä kasvavat vaikutukset BKT:hen;
 ■ BKT/asukas olisi kasvanut lähes 10 prosenttia vuonna 2050.

Tutkimuksessa käytettiin makroekonomista E3ME-mallia, jolla arvioitiin sukupuolten tasa-arvon parantumisen talous-
vaikutuksia. E3ME-malli on makrotalouden empiirinen tutkimusmalli, joka sopii erityisesti EU:n ja jäsenvaltioiden tason 
tulosten mallintamiseen.

Sukupuolten tasa-arvosta seuraavia taloushyötyjä EU:ssa koskevan tutkimuksen pohjalta on laadittu yhdeksän julkaisua:
1. Kirjallisuuskatsaus, jossa tarkastellaan olemassa olevaa tutkimustietoa sukupuolten tasa-arvon yhteiskunnallisista ja 

taloudellisista hyödyistä sekä metodologisia lähestymistapoja (Literature review: existing evidence on the social and 
economic benefits of gender equality and methodological approaches).

2. Yhteenvedot EU:sta ja EU:n jäsenvaltioista (EU and EU Member State overviews).
3. Raportti mallin empiirisestä soveltamisesta (Report on the empirical application of the model).
4. Selvitys tutkimustiedon tuottamisesta: katsaus teoreettiseen kehykseen ja malliin (How the evidence was produced: 

briefing paper on the theoretical framework and model).
5. Selvitys tutkimustiedon tuottamisesta: teoreettista kehystä ja mallia koskeva tietosivu.
6. Sukupuolten tasa-arvon taloudelliset vaikutukset EU:ssa: katsaus
7. Sukupuolten tasa-arvon taloudelliset vaikutukset: katsaus
8. Miten sukupuolten tasa-arvo luonnontieteiden, tekniikan ja matematiikan alan koulutuksessa johtaa talouskasvuun: 

katsaus.
9. Miten sukupuolten välisten erojen umpeen kurominen työelämään osallistumisessa ja palkoissa johtaa talouskas-

vuun: katsaus.

Kaikki julkaisut, yksityiskohtaiset tutkimustulokset ja menetelmät ovat saatavilla EIGEn verkkosivuilla.

Lisätietoja:
Euroopan tasa-arvoinstituutti, EIGE

Gedimino pr. 16.

LT-01103 Vilna

LIETTUA

+370 52157444

Sähköposti: eige.sec@eige.europa.eu

http://eige.europa.eu

http://www.twitter.com/eurogender

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

http://www.youtube.com/eurogender
http://eurogender.eige.europa.eu/


