
EIGEn tasa-arvotilastojen 
tietokanta päätöksenteon tueksi

Tasa-arvotilastojen tietokanta

Tarkat sukupuolen mukaan jaotellut tiedot ja sukupuolisen-
sitiiviset tiedot auttavat seuraamaan asiaa koskevien toimin-
talinjojen vaikutusta. Niistä ilmenee myös, missä olisi lisätoi-
mien tarvetta sukupuolten välisen kuilun poistamiseksi.

Tasa-arvotilastojen tietokanta antaa tarkan kuvan naisten ja 
miesten välisistä eroista kaikilla elämänalueilla, ja se auttaa 
seuraamaan sukupuolten välistä tasa-arvokehitystä kaikilla 
EU:n toimintalinjojen aloilla.

Lisää tietokanta selaimesi kirjanmerkkeihin! Tämän takia se 
kannattaa:

 Keskitetty tietolähde
Tietokanta on keskitetty tasa-arvotilastojen tietolähde jä-
senvaltioiden ja EU:n tasolla. Tietokannassa on tietoa myös 
muista Euroopan maista.

 Helppo käyttää
Tietokannasta on hyötyä asiantuntijoille ja maallikoille, jotka 
voivat etsiä nopeasti ja helposti alkuperäiset tiedot ja lada-
ta taulukot ja kuviot lisätarkastelua varten. Sivuston avulla 
käyttäjä voi myös luoda ja räätälöidä erityyppisiä kuvioita, 
kuten pylväsdiagrammeja ja aikasarjoja.

 Ajantasainen
tietokanta takaa pääsyn tuoreimpiin tietoihin, jotka ovat su-
kupuolen mukaan eriteltyjä ja kuvaavat naisten ja miesten 
tilannetta yhteiskunnassa.

Tilastot kertovat!
Sukupuolten tasa-arvoa koskevat tilastot sisältävät mielen-
kiintoisia tarinoita.

Kun julkaisemme tärkeitä tietokokonaisuuksia, kerromme 
niistä helposti ymmärrettävissä tilastokoosteissa, joissa on 
viimeisimmät suuntaukset EU:n jäsenvaltioissa. Niissä voi-
daan myös tuoda esiin EU:n jäsenvaltioiden ja muiden Eu-
roopan maiden välisiä eroja.

Anna tilastojen kertoa täällä!

EU:n toimielimet käyttävät tietokantaa seuratakseen suku-
puolten tasa-arvon kehitystä. Se sopii käytettäväksi myös 
akateemisen tutkimuksen lähteeksi ja luotettavaksi toimit-
tajien tietolähteeksi kaikkialla EU:ssa.

Tässä joidenkin EIGEn tasa-arvotilastojen tietokannan käyt-
täjien kokemuksia:

”Mielestäni toiminnot ovat helppokäyttöisiä ja varsin ana-
lyyttisiä.” Heidrun, tutkija (AT)

”Sukupuolten tasa-arvosta ei voi puhua, elleivät numerot 
ole tiedossa.” ”Tietokannasta on hyötyä työssäni”, Nataša, 
toimittaja (SI).

”Tilastot ovat kovia faktoja, mutta kun niitä käytetään 
edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja parantamaan kan-
salaisten elämää, niistä tulee korvaamaton työkalu.” Anna, 
tilastotieteilijä (Euroopan komissio).

Viittaukset EIGEn tasa-
arvotilastojen tietokantaan
Olemme iloisia, että olet käyttänyt tietokantaamme työssä-
si. Kun olet vienyt tietotaulukon/visualisoinnin EIGEn tieto-
kannasta työhösi, viittaa siihen näin:

”EIGEn tasa-arvotilastojen tietokanta: Tietokokonaisuuden 
nimi [hyperlinkki alkuperäiseen lähteeseen]
Haku tehty pp/kk/vvvv”

Haluatko tehdä yhteistyötä 
tietokantahankkeen parissa 
työskentelevien EIGEn 
asiantuntijoiden kanssa?
Liity EIGEn EuroGender-verkkokonsultoinnin ja -yhteistyön 
foorumiin!

Rekisteröidy

Euroopan
tasa-arvoinstituutti

Ota yhteyttä! Työskenteletkö toimintalinjoja käsittelevän asiakirjan, akateemisen työn tai julkaistavan artikkelin paris-
sa etkä löydä tarvitsemiasi tietoja? Lähetä kysymyksesi osoitteeseen EIGE.SEC@eige.europa.eu

mailto:EIGE.SEC@eige.europa.eu
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EIGEn tietokannassa on yli 2 000 sukupuolen huomioon 
ottavaa indikaattoria, jotka sisältävät sukupuolen mukaan 
eriteltyjä tietoja. Tämä ainutlaatuinen valikoima on arvokas 
resurssi kaikille, jotka edistävät sukupuolten tasa-arvoa.

1. EU:n toimintalinjat ja strategiat
 ¾ Strateginen sitoutuminen sukupuolten tasa-arvoon 

2016–2019 (1)

(1) Vuonna 2021 EIGE päivittää polun EU:n sukupuolten tasa-arvostrategiaan 2020–2025 heti kun lopullinen seurantakehys on hyväksytty.

 ¾ Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari
 ¾ Eurooppa 2020 -strategia
 ¾ Barcelonan strategia

Lue lisää EU:n toimintalinjoista ja strategiois-
ta verkkosivustoltamme!

 Tiedot päivitetään heti kun ne ovat saatavilla

Tietokanta kuvastaa sukupuolten tasa-arvoa koskevia EU:n 
poliittisia painopisteitä. Se osoittaa, missä määrin sukupuol-
ten tasa-arvo on saavutettu EU:n eri jäsenvaltioissa ja uni-
onin ulkopuolisissa maissa. Se tukee Euroopan komission 
tasa-arvopolitiikkaa ja -toimia ja auttaa seuraamaan naisten 
ja miesten tasa-arvon kehitystä kaikilla elämänaloilla.

2. Aihealueet
 ¾ Työ ja työmarkkinat
 ¾ Tutkimus, tiede, digitaaliyhteiskunta
 ¾ Koulutus ja ammattitaito

 ¾ Väestönkehitys ja muuttoliike
 ¾ Hedelmällisyys ja lisääntymisoikeudet
 ¾ Terveys ja kuolleisuus
 ¾ Elinolosuhteet
 ¾ Ajankäyttö
 ¾ Yleinen mielipide

Lue lisää aihealueista verkkosivustoltamme!

 Tiedot päivitetään heti kun ne ovat saatavilla

Eurooppa-neuvosto vahvisti joulukuussa 1995 EU:n sitou-
tumisen Pekingin julistukseen sekä tasa-arvoa, kehi-
tystä ja rauhaa koskevaan toimintaohjelmaan (BPfA) 
ja ilmaisi aikomuksensa tarkastella sen täytäntöönpanoa 
vuosittain. EIGEn tietokanta auttaa seuraamaan naisten 
voimaannuttamisen etenemistä Pekingin toimintaohjelman 
keskeisillä ongelma-alueilla.

3. Pekingin toimintasuunnitelma
 ¾ Naiset ja köyhyys (A)
 ¾ Naisten kasvatus ja koulutus (B)
 ¾ Naiset ja terveys (C)
 ¾ Naiset vallankäyttäjinä ja päätöksenteossa (G)

 ¾ Institutionaaliset mekanismit naisten aseman edistä-
miseksi (H)

 ¾ Naisten ihmisoikeudet (I)
 ¾ Naiset ja tiedotusvälineet ( J)
 ¾ Naiset ja ympäristö (K)
 ¾ Tyttölapset (L)
 ¾ Naisiin kohdistuva väkivalta (D)
 ¾ Naiset ja aseelliset konfliktit (E)
 ¾ Naiset ja talous (F)

Lue lisää Pekingin toimintaohjelmasta verkkosivustoltamme!

 Tiedot päivitetään heti kun niitä on saatavilla

Tasa-arvotilastojen tietokannan puumainen rakenne tuo lisäarvoa! Se sopii hyvin poliittisille päättäjille, mutta myös niille, 
jotka tukevat heitä asianmukaisilla tilastotiedoilla.

Selaa tasa-arvotilastoja seuraavien kuuden polun mukaan

EIGEn tasa-arvotilastojen tietokanta on kattava 
tietokokoelma, joka sisältää tasa-arvotilastoja sekä 
tietoja naisten ja miesten väliseen (epä)tasa-arvoon 
liittyvistä eri näkökulmista

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/eustrat
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/eustrat
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/eustrat
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/ta
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/ta
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/bpfa
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/bpfa
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EIGEn kehittämä tasa-arvoindeksi mittaa, kuinka kaukana 
(tai kuinka lähellä) EU ja sen jäsenvaltiot ovat sukupuolten 
tasa-arvosta.

EIGEn tasa-arvotilastojen tietokannassa on kaikki tiedot 
kuudesta keskeisestä alueesta (työ, raha, tietämys, aika, 
valta ja terveys) ja kahdesta muusta alueesta (intersekti-
onaalisuus ja väkivalta).

4. Tasa-arvoindeksi
 ¾ Tasa-arvoindeksin arvot
 ¾ Indeksin laskemisessa käytetyt  

indikaattorit
 ¾ Indeksin intersektionaalisuus
 ¾ Väkivallan oma verkkoalue

Lue lisää tasa-arvoindeksistä verkkosivustoltamme!

 Vuodesta 2019 alkaen tiedot on päivitetty vuosittain

EIGE kerää tietoja naisten ja miesten osuudesta keskeisissä 
päätöksentekotehtävissä eri politiikan aloilla.

Tietokannassa on tietoja, joiden avulla voidaan seurata, mi-
ten sukupuolten tasa-arvo on edennyt päätöksenteossa. 
Päätöksentekoa koskevia tietoja kerätään seuraavista maista:

 y EU:n jäsenvaltiot:
 y Viisi EU:n ehdokasmaata: Montenegro, Pohjois-Makedonia, 

Albania, Serbia ja Turkki
 y Kaksi mahdollista ehdokasta: Bosnia ja Hertsegovina, 

Kosovo*
 y Kolme ETA-maata – Islanti, Liechtenstein ja Norja

* Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on 
YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kan-
sainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta anta-
man lausunnon mukainen.

5. Naiset ja miehet päätöksenteossa
 ¾ Politiikka
 ¾ Julkishallinto
 ¾ Oikeuslaitos
 ¾ Liiketoiminta ja rahoitus
 ¾ Työmarkkinaosapuolet ja  

kansalaisjärjestöt
 ¾ Ympäristö ja ilmastonmuutos
 ¾ Tiedotusvälineet
 ¾ Koulutus, tiede, tutkimus
 ¾ Urheilu

Lue lisää naisista ja miehistä päätöksenteossa verkkosivus-
toltamme!

  Politiikkaa koskevat tiedot päivitetään neljännesvuosittain. 
Yritystoimintaa ja rahoitusta koskevat tiedot päivitetään 
kahdesti vuodessa.

Sukupuolten tasa-arvotilastojen tietokanta sisältää hallinto- 
ja tutkimustietolähteistä saatua tietoa sukupuolittuneesta 
väkivallasta.

Tietokanta tarjoaa tilastotietoja sukupuoleen perustuvasta 
väkivallasta. Tarkoituksena on tukea instituutioita ja asian-
tuntijoita sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisemises-
sä ja torjumisessa Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella.

6. Sukupuoleen perustuva väkivalta
 ¾ Fyysinen väkivalta
 ¾ Seksuaalinen väkivalta

 ¾ Henkinen väkivalta
 ¾ Lähisuhdeväkivalta
 ¾ Naisten sukuelinten silpominen
 ¾ Ihmiskauppa
 ¾ Asenteet ja käsitykset
 ¾ Tukipalvelut
 ¾ Tilastointimahdollisuudet ja tietojen  

saatavuus
Lue lisää sukupuoleen perustuvasta väkivallasta verkkosi-
vustoltamme!

 Tiedot päivitetään heti kun ne ovat saatavilla

Tasa-arvotilastojen tietokannan puumainen rakenne tuo lisäarvoa! Se sopii hyvin poliittisille päättäjille, mutta myös niille, 
jotka tukevat heitä asianmukaisilla tilastotiedoilla.

Selaa tasa-arvotilastoja seuraavien kuuden polun mukaan

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/index
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm
http://eige.europa.eu/gender-based-violence
http://eige.europa.eu/gender-based-violence
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio
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Hakujen tekeminen 
tietokannassa
Käyttäjät voivat joko selata tietokantaa käyttämällä ennalta 
määritettyjä sukupuolten tasa-arvoa koskevia polkuja tai et-
simällä tietoa sanahaun avulla.

Selausvaihtoehto on suunnattu käyttäjille, jotka haluavat 
tarkastella tilastollisten indikaattorien luokkaa (esim. yleisiä ai-
healueita tai erityisaiheita, kuten päätöksentekoa). Se on myös 
käyttäjäystävällinen, saatavilla olevat tiedot esitetään jäsennel-
lysti. Selausrakenne on järjestetty kohdittain. Kohtia ja 
puurakenteita mukautetaan säännöllisesti käyttäjien tarpeisiin.

Avainsanahaku sopii parhaiten niille, jotka etsivät tiettyä 
tietojoukkoa tai kiinnostavaa alaa mutta eivät ole varmoja, 
mistä tietorakenteiden kohdasta se löytyy.

Onko sinulla tietoja?  
Tietojen laatukriteerit
Euroopan tasa-arvoinstituutti on hyväksynyt Euroopan ti-
lastojärjestelmän laadunarviointi- ja varmennusmallin tieto-
jen laadun arvioimiseksi.

Tietojen laatu arvioidaan Euroopan tilastoja koskevissa käy-
tännesäännöissä esitettyjen laadunarviointiperiaatteiden 
perusteella.

Miten eri tietoja voidaan 
tarkastella visualisessa 
muodossa?
EIGEn tasa-arvotilastojen tietokannassa on kolmella eri ta-
valla esitettyjä tilastotietoja:

EU:n lämpökartta
Näyttää tietoja lämpö- ja symbolikarttojen avulla

EU:n lämpökartta on vuorovaikutteinen karttaohjelma. 
Kartassa esitetään kunkin valitun indikaattorin osalta maat, 
joilla on erilaiset värin voimakkuudet. Mitä suurempi indi-
kaattorin arvo on, sitä heikompi on karttaan merkitty värin 
voimakkuus.

 Pysty- tai vaakasuora 
pylväsdiagrammi

Esittää tiedot naisista ja miehistä maan ja EU:n tasolla yh-
den vuoden ajalta kerrallaan.

Pylväsdiagrammissa tiedot näytetään arvoihin suhteute-
tuilla pylväillä. Vaakasuorissa pylväskaavioissa data-arvot 
esitetään vaakasuoralla akselilla ja maat pystyakselilla. 
Pystysuorassa pylväsdiagrammissa esitetään kaikki tilas-
toon kuuluvat maat vaakasuoralla akselilla ja data-arvot 
pystyakselilla.

Viivadiagrammi
Verrataan tietoja muihin maihin tai EU:n keskiarvoon 
ajan kuluessa

Viivadiagrammi on graafinen esitys tiedoista, jotka esite-
tään suoria viivoja käyttäen. Kukin viiva edustaa yhtä maata, 
ja viivat ovat erivärisiä. Näin maat voidaan esittää yksittäin, 
useita kerrallaan tai EU:n keskiarvoon verrattuna. Vaakasuo-
ralla akselilla ovat kaikki näytettävät vuodet ja pystyakselilla 
data-arvot.

Tietotaulukko
Näyttää tiedot taulukossa

Tiedot voidaan esittää myös yksinkertaisessa taulukossa. 
Taulukkonäkymässä voit suodattaa tietoja vuosien, maiden 
ja sukupuolten perusteella. Jos indikaattorit eivät ole täysin 
vertailukelpoisia eri maiden välillä, esimerkiksi sukupuo-
leen perustuvaa väkivaltaa koskevat indikaattorit, tiedot 
esitetään vain taulukkomuodossa.

Miten taulukot ja kaaviot 
ladataan?

Vienti
Kaikki taulukot, kaaviot ja kartat voidaan viedä eri 
muodoissa vie-painikkeella.

Voit viedä datataulukoita ja kuvioita eri muodoissa. Kaikki 
kuviot (EU:n lämpökartta, pylväsdiagrammi, viivadiagrammi) 
voidaan viedä ja ladata PNG- tai JPG-tiedostoina.

Datataulukot voidaan viedä ja ladata CSV-, XLS-, XML- ja 
JSON-tiedostoina. Kaavioita ja karttoja voidaan tallentaa 
JPG, PNG ja IFFRAME-muodossa.

Euroopan tasa-arvoinstituutti

Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) on EU:n tasa-arvoasioiden 
tietokeskus. EIGE tukee poliittisia päättäjiä ja kaikkia asiaan liittyviä 
elimiä niiden pyrkimyksissä toteuttaa naisten ja miesten välistä tasa-
arvoa kaikkialla Euroopassa. Keskus tarjoaa erityisasiantuntemusta 
sekä vertailukelpoisia ja luotettavia tietoja sukupuolten tasa-arvosta 
Euroopassa.
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