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Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) on Euroo-
pan unionin erillisvirasto, joka on perustettu edis-
tämään ja vahvistamaan sukupuolten tasa-arvoa. 
Tähän sisältyy esimerkiksi sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistaminen kaikessa EU:n politiikassa ja 
sen pohjalta laaditussa kansallisessa politiikassa, 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjunta ja EU:n 
kansalaisten tietoisuuden lisääminen sukupuolten 
tasa-arvosta.

EIGEn tavoitteena on tulla sukupuolten tasa-arvon 
asiantuntijakeskukseksi ja edelläkävijäksi, jonka 
tehtävänä on kehittää luotettavaa tietoa sukupuol-
ten tasa-arvosta, kerätä tietämystä sekä jakaa hyö-
dyllisiä kokemuksia ja asiantuntemusta. EIGE aloitti 
toimintansa vuonna 2010, joten vuonna 2015 juh-
littiin sen 5-vuotispäivää.

EIGEn toimintaympäristö

Vaikka naisten ja miesten tasa-arvo on ollut alusta 
alkaen yksi Euroopan unionin perusperiaatteista, 
naisten osallistumisessa EU:n päätöksentekoon on 
edelleen todistetusti selkeä demokratiavaje. Vah-
vasta sitoumuksesta ja viimeaikaisesta edistymi-
sestä huolimatta Euroopan unioni on vasta puoli-
matkassa kohti sukupuolten kannalta tasa-arvoista 
yhteiskuntaa.

Mikä on EIGE?

Euroopan komission varapuheenjohtaja Viviane Reding 
(vasemmalla), Liettuan presidentti Dalia Grybauskaitė 
(keskellä) ja Euroopan parlamentin puhemies Martin 
Schulz (oikealla) Eurooppa-talon avajaisissa Vilnassa tou-
kokuussa 2013.

EIGE toimii Euroopan unionin politiikan ja aloit-
teiden puitteissa ja täyttää Euroopan parlamen-
tin ja Euroopan unionin neuvoston sille antamat 
tavoitteet ja tehtävät. EIGE edistää laadukkaaseen 
tietoon perustuvaa päätöksentekoa tarjoamalla 
korkeatasoista asiantuntemusta Euroopan komis-
siolle, jäsenvaltioille ja Euroopan parlamentille. Se 
ottaa toimintaansa mukaan myös laajentumispro-
sessissa mukana olevat maat.
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19. kesäkuuta 2015 – Avointen ovien päivä EIGEn syntymäpäivänä.

EIGEn päämääränä on

naisten ja miesten tasa-arvon 
toteutuminen kaikkialla Euroopassa ja 
muuallakin.

EIGEn tavoitteena on

tulla Euroopan sukupuolten tasa-arvon 
asiantuntijakeskukseksi.

EIGEn johdossa on hallintoneuvosto, jossa on 18 
edustajaa jäsenvaltioista ja yksi edustaja Euroopan 
komissiosta. EIGEä tukee sen asiantuntijaryhmä 
neuvoa-antavana elimenä.



5Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE – Lyhyt katsaus

EIGE tukee Euroopan unionin neuvoston puheen-
johtajavaltioita tarkastelemalla Pekingin toimin-
taohjelman täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. EU 
sitoutui YK:n tasolla laadittuun Pekingin toiminta-
ohjelmaan vuonna 1995.

EIGE on julkaissut vuodesta 2010 lähtien kahdek-
san raporttia ja taustamuistion Pekingin toimin-
taohjelman yksittäisistä ongelma-alueista. Niitä 
on käytetty tukena työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, 
terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston (EPSCO) 
päätelmiin liittyvässä päätöksentekoprosessissa.

Sukupuolten tasa-arvo ja 
taloudellinen riippumattomuus: 
osa-aikatyö ja itsenäinen 
ammatinharjoittaminen

Sukupuolten tasa-arvosta ja taloudellisesta riippu-
mattomuudesta laaditun raportin mukaan mies-
ten työllisyysaste oli saavuttanut Eurooppa 2020 
-strategian 75 prosentin tavoitteen vuoteen 2012 
mennessä, kun taas naisten työllisyysaste pysyi 
matalana, 62 prosentissa. Raportti osoittaa, että 14 
jäsenvaltiota oli saavuttanut Eurooppa 2020 -ta-
voitteet miesten työllisyystason osalta tai oli hyvin 
lähellä niiden saavuttamista, mutta yksikään jäsen-
valtio Ruotsia lukuun ottamatta ei ollut onnistunut 

saavuttamaan naisten työllisyyden Eurooppa 2020 
-tavoitetta.

EIGEn raportin perusteella EPSCO-neuvosto ke-
hotti jäsenvaltioita ja komissiota tukemaan naisten 
ja miesten työelämän ja yksityiselämän tasapai-
non parantamista kannustamalla hoiva- ja kotityö-
velvollisuuksien tasapuoliseen jakamiseen eri toi-
menpiteiden yhdistelmien avulla (EU:n neuvosto, 
2014 a).

Peking+20: Pekingin toimintaohjelman 
EU:n jäsenvaltioissa toteuttamisen neljäs 
tarkastelu

Peking+20-raportti on neljäs arviointi, jossa tar-
kastellaan Pekingin toimintaohjelman 12 tärkeään 
ongelma-alueeseen liittyvää yleistä kehitystä 
EU-tasolla. Siinä esitetään sukupuolten tasa-arvon 
tärkeimmät suuntaukset, edistyminen ja suurim-
mat haasteet EU:ssa vuosina 2007–2012.

EPSCO-neuvosto kehotti EIGEn Peking+20-rapor-
tin tulosten perusteella jäsenvaltioita ja komis-
siota ryhtymään lisätoimenpiteisiin sukupuolten 
tasa-arvon alalla jäljellä oleviin haasteisiin puuttu-
miseksi, esimerkiksi sukupuolten väliseen eroon 
koulutuksessa, työmarkkinoilla, kotityö- ja hoiva-
velvollisuuksien jakamisessa, palkassa ja eläkkeissä 
sekä päätöksenteossa (EU:n neuvosto, 2014 b).

Pekingin toimintaohjelman 
seuranta EU:ssa
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Sukupuolten ero eläkkeissä EU:ssa: 
taustamuistio puheenjohtajavaltio 
Latvialle

Eläkkeet ovat ratkaisevan tärkeä asia arvokkaan 
ikääntymisen varmistamisen ja vanhuusiän köy-
hyyden estämisen kannalta. Sukupuolten keski-
määräinen ero eläkkeissä voidaan katsoa naisten 
ja miesten elinikäisen eriarvoisen kohtelun sum-

maksi, ja vuonna 2012 
se oli EU:n 28 jäsenvalti-
ossa keskimäärin 38 pro-
senttia. Eläkeläisillä on 
yleisesti muuta väestöä 
suurempi köyhyysriski, 
ja tämä tarkoittaa, että 
riski on vielä selkeämpi 

naisilla, ja siihen on suhtauduttava vakavasti. Lue 
taustamuistio tästä.

Naiset vallankäytössä ja päätöksenteossa

Luxemburgin puheenjohtajakaudella laatimas-
saan raportissa EIGE analysoi sukupuolten epäta-
sa-arvoa päätöksenteossa politiikan, talouden ja 
yhteiskunnan alalla. Uusimmat tilastot osoittavat 
miesten olevan yliedustettuja kaikilla julkisen elä-
män aloilla, erityisesti taloudellisessa ja yhteiskun-
nallisessa päätöksenteossa. Raportissa suositellaan 
parantamaan työ- ja yksityiselämän tasapainoa ja 
toteuttamaan tärkeimpinä toimenpiteinä institu-
tionaalisia muutoksia. Vaikka politiikka ja talous 
ovat näkyvästi esillä toimintaohjelmassa, myös 
sukupuolten epätasa-arvo päätöksenteossa muilla 
yhteiskunnan aloilla, kuten urheilussa, tiedotusvä-
lineissä ja tutkimuksessa, vaatii enemmän näky-
vyyttä ja toimintaa. Lue raportti tästä.

Gender gap in pensions in the EU 
Research note to the Latvian Presidency

EIGEn raportit Pekingin toimintaohjelmasta (2010–2015)

Naisiin kohdistuva 
väkivalta – uhrien 

tuki

Ongelma-alue D

Naiset 
vallankäytössä ja 
päätöksenteossa

Ongelma-alue G

Sukupuolten ero 
eläkkeissä

Ongelma-alue F

Ilmastonmuutos

Ongelma-alue K

Päätöksenteko 
tiedotusvälineissä

Ongelma-alue J

Institutionaalisten 
mekanismien 

tehokkuus

Ongelma-alue H

Työn ja 
perhe-elämän 

yhteensovittaminen

Ongelma-alue F

Osa-aikatyö ja 
itsenäinen ammatin-

harjoittaminen

Ongelma-alue F

Pekingin 
toimintaohjelma

http://bookshop.europa.eu/fi/gender-gap-in-pensions-in-the-eu-pbMH0415087/
http://bookshop.europa.eu/fi/advancing-gender-equality-in-political-decision-making-pbMH0415104/
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EIGEn tietokanta ”Women and men in the EU – Facts and figures”.  
Indikaattorin 21 esittävä kartta: Köyhyysriskiaste.

EIGEn tietokanta ”Women and men in the 
EU – Facts and figures”

Jos etsit uusimpia vertailukelpoisia ja luotettavia ti-
lastoja sukupuolten tasa-arvosta jäsenvaltioissa ja 
EU:n tasolla, EIGEn tietokanta on juuri oikea lähde! 
Se kattaa kaikki EPSCO-neuvoston vuodesta 1999 
alkaen vahvistamat Pekingin indikaattorit, uusim-
mat jäsenvaltioiden ja EU-tason tiedot ja tilannera-
portit lähes kaikista Pekingin toimintaohjelman 12 
ongelma-alueesta. Vuorovaikutteisen kartan, tilas-
totaulukoiden ja -kaavioiden avulla saat nopeasti 
yleiskuvan tietystä jäsenvaltiosta ja voit verrata sitä 
toisiin jäsenvaltioihin.

Lisätietoa:

• EIGEn tietokanta Pekingin indikaattoreista: 
”Women and men in the EU – Facts and 
figures” (http://eige.europa.eu/gender-
statistics/women-and-men-in-the-eu-
facts-and-figures)

• Pekingin toimintaohjelman eri alueita 
käsitteleviä EIGEn raportteja:  
(http://eige.europa.eu/rdc/eige-
publications)

http://eige.europa.eu/gender-statistics/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
http://eige.europa.eu/gender-statistics/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
http://eige.europa.eu/gender-statistics/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
http://eige.europa.eu/gender-statistics/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
http://eige.europa.eu/gender-statistics/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
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EIGE sukupuoleen perustuvaa 
väkivaltaa vastaan

Sukupuoleen perustuva väkivalta heijastaa ja vah-
vistaa naisten ja miesten eriarvoista kohtelua ja on 
yhä merkittävä ongelma Euroopan unionissa. Se 
on yleistä kaikissa yhteiskunnissa, ja se perustuu 
naisten ja miesten välisten voimasuhteiden epä-
tasapainoon, joka vahvistaa miesten valta-asemaa 
naisiin nähden. EU:ssa yhdeksän kymmenestä pa-
risuhdeväkivallan uhrista on naisia. Parisuhdeväki-
valta aiheuttaa vahinkoa paitsi naisille, myös koko-
naisille perheille, yhteisöille ja koko yhteiskunnalle.

EIGEn päämääränä on tukea jäsenvaltioita ja kaik-
kia asiaankuuluvia laitoksia, myös Euroopan parla-
menttia ja Euroopan komissiota, niiden pyrkimyk-
sissä torjua ja ehkäistä sukupuoleen perustuvaa 
väkivaltaa tarjoamalla luotettavaa ja vertailukel-
poista tietoa, joka auttaa mittaamaan asiaan liitty-
vän politiikan tehokkuutta. Muutaman seuraavan 
vuoden aikana EIGEn työtä muovaa sen naisiin 
kohdistuvaa väkivaltaa koskeva strategiakehys 
(2015–2018).

EIGE keskittyy 
seuraaviin aloihin 
sukupuoleen 
perustuvaa 
väkivaltaa 
koskevassa työssään

Perheväkivalta

Tukipalvelut 
naisille – 

perheväkivallan 
uhrit

Seksuaalinen 
väkivalta

Sukupuoleen 
perustuvan 
väkivallan 

kustannukset

Sukupuoleen 
perustuvaa 
väkivaltaa 

koskevien tietojen 
hallinnollinen 

lähde

Naisten 
sukuelinten 
silpominen

Väkivalta-alue tasa-
arvoindeksissä

SUKUPUOLITILASTOT, 
TUTKIMUS, MENETELMÄT, 

TYÖKALUT JA 
HYVÄT KÄYTÄNNÖT, 

VALISTAMINEN
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Sukupuoleen perustuvaa 
väkivaltaa koskevat hallinnolliset 
tietolähteet

Sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa koskevia hal-
linnollisia tietoja ei ensisijaisesti kerätä tilastoja var-
ten vaan laitosten ja virastojen sisäiseen käyttöön 
niiden toiminnan seuraamiseksi. Niillä ei pystytä 
mittaamaan sukupuoleen perustuvan väkivallan 
todellista laajuutta, koska kaikkia tapauksia ei ilmoi-
teta. Niistä voidaan kuitenkin saada yksityiskoh-
taista tietoa siitä, miten oikeus-, poliisi-, terveys- ja 
sosiaalipalvelut suhtautuvat sukupuoleen perus-
tuvaan väkivaltaan. Tietojen avulla voidaan tukea 
naisiin kohdistuvan sukupuoleen perustuvan väki-
vallan ehkäisyä ja torjuntaa koskevien asianmukais-
ten toimintatapojen ja toimenpiteiden kehittämis-
tä ja arviointia koko Euroopan unionissa.

EIGE on tarkastellut ja analysoinut kyseisten laitos-
ten koko EU:ssa keräämien tietojen saatavuutta, 
vertailukelpoisuutta ja laatua, julkaissut kaksi ra-
porttia ja laatinut tietokannan sukupuoleen pe-
rustuvan väkivallan hallinnollisista tietolähteistä 
(saatavilla osoitteessa http://eige.europa.eu/rdc/
eige-publications).

Tyttöjen sukuelinten silpominen

Tyttöjen sukuelinten silpominen on väkivaltai-
nen naisten ja tyttöjen alistamistapa, joka on räi-
keässä ristiriidassa sukupuolten tasa-arvon periaat-
teiden kanssa. EIGE käynnisti tästä aiheesta EU:n 
laajuisen tutkimuksen vuonna 2012. Tutkimuk-
sessa korostetaan ensisijaisesti sitä, että tyttöjen 
sukuelinten silpomisen yleisyyttä Euroopassa on 
erittäin vaikeaa arvioida, koska tietoja on niukasti. 
Siinä korostetaan myös, miten tärkeää on saada 
luotettavia tietoja tämän ilmiön yleisyydestä, jot-
ta sen torjuntaa voitaisiin tukea EU:ssa ja muualla 
maailmassa.

Euroopan komissio kehotti tiedonannossaan ”Nol-
latoleranssi naisten sukuelinten silpomiseen” EIGEä 
laatimaan menetelmän tyttöjen sukuelinten silpo-
misen riskin arvioimiseen EU:ssa. EIGE käynnisti 
aiheesta vuonna 2013 toisen tutkimuksen, jossa 
arvioitiin tyttöjen sukupuolielinten silpomisen 
riskiä Euroopan unionissa: ”Estimation of girls at 
risk of female genital mutilation in the European 
Union”. EIGE on kehittänyt menetelmän tyttöjen 
sukupuolielinten silpomisen riskin arvioimiseen ja 
testannut menetelmää kolmessa jäsenvaltioissa – 
Irlannissa, Portugalissa ja Ruotsissa. Tutkimuksen 
tuloksissa korostettiin hallitusten ja yhteisöjen 
yhteistyön merkitystä tyttöjen sukuelinten silpo-
miskäytäntöjen ehkäisemiseksi Euroopassa ja sen 
ulkopuolella.

EIGE laajentaa asteittain tyttöjen sukuelinten sil-
pomiseen liittyvien tutkimustensa ja tietojensa 
laajuutta sisältämään hyvät käytännöt, tutkimus-
ohjeet ja poliittiset suositukset.

Sukupuoleen perustuvan 
väkivallan kustannukset EU:ssa

Sukupuoleen perustuvan väkivallan kustannusten 
arviointia koskevat tietovaatimukset ovat moni-
mutkaisia, ja saatavissa olevien tietojen laatu ei ole 
riittävä. EIGE tilasi vuonna 2014 tutkimuksen, jossa 
analysoidaan nykyisiä lähestymistapoja ja ehdo-
tetaan menetelmiä naisiin kohdistuvan sukupuo-
leen perustuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan 
kustannusten arvioimiseen kaikissa jäsenvaltioissa.

Raportissa ”Estimating the costs of gender-based 
violence in the EU” esitetään perusteellinen katsa-
us tällaisten arvioiden metodologisiin vaihtoehtoi-
hin ja analyysi niistä. Se sisältää myös Yhdistynees-
sä kuningaskunnassa tehdyn tapaustutkimuksen. 
Tutkimuksessa arvioidaan, että tällaisen väkivallan 
ehkäisemättä jäämisen vuotuiset kustannukset 
EU:ssa ovat 206 miljardia Englannin puntaa (259 
miljardia euroa).

http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
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Lissabonissa järjestetyn pyöreän pöydän tapaami sen tyttöjen sukuelinten silpomisen torjuntaa koskevan yhteistyön 
vahvistamisesta avasi (vasemmalta oikealle) EIGEn johtaja Virginija Langbakk yhdessä Portugalin ulkoministerin Teresa 
Moraisin ja Champalimaud-säätiön johtajan Leonora Belezan kanssa.

Lähisuhdeväkivalta

Lähisuhdeväkivalta (perheväkivalta) on yksi ylei-
simmistä sukupuoleen perustuvan väkivallan 
muodoista. Vaikka kaikki jäsenvaltiot ovat toteutta-
neet toimenpiteitä kyseisten väkivallan muotojen 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi, jäsenvaltioiden vä-
lillä on tällä alalla edelleen huomattavia eroja. EIGE 
on kerännyt lähisuhdeväkivallan ehkäisyä ja sen 
uhrien suojelua koskevaa aineistoa, menetelmiä, 
työkaluja ja hyviä käytäntöjä, jotta jäsenvaltiot voi-
sivat jakaa toisilleen tällaisen väkivallan ehkäisyn 
hyviä käytäntöjä.

Lisätietoa:

• EIGEn kartoitustyökalu sukupuoleen perus-
tuvan väkivallan hallinnollisista tietolähteis-
tä

• Raportti ”Female genital mutilation in the 
European Union and Croatia”.

• Raportti, yksityiskohtainen opas, maakohtai-
set tietosivut ja profiilit ”Estimation of girls 
at risk of female genital mutilation in the 
European Union”.

• Tietokantoja tyttöjen sukuelinten silpo-
misen ehkäisyä ja poistamista koskevasta 
aineistosta, hyvistä käytännöistä ja mene-
telmistä.

• Tutkimus ”Estimating the costs of gen-
der-based violence in the European Union”.

• Kaikki sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa 
koskeva aineisto on saatavissa osoitteessa 
http://eige.europa.eu/gender-based-
violence

http://eige.europa.eu/gender-based-violence
http://eige.europa.eu/gender-based-violence
http://eige.europa.eu/gender-based-violence
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Vaikka osa EU:n jäsenvaltioista on sisällyttänyt 
miesnäkökulmaan keskittyviä toimenpiteitä suku-
puolten tasa-arvoa laajemmin edistävään politiik-
kaan, tällaista kehitystä on kuitenkin tapahtunut 
hyvin epätasaisesti eri jäsenvaltioissa eikä toimen-
piteitä ole toteutettu kestävästi.

Miesten rooli sukupuolten tasa-arvon edistämi-
sessä on otettu tutkimusten ja tasa-arvopolitiikan 
kohteeksi EU:ssa yhä useammin. Euroopan komis-
sion naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuun-
nitelmassa (2006–2010) korostetaan sen tärkeyttä, 
että miehet osallistuvat enemmän hoivatehtäviin. 
Naisten ja miesten tasa-arvostrategiassa vuosiksi 
2010–2015 todetaan, että sukupuolten tasa-arvon 
toteutuminen edellyttää miesten aktiivista panos-
ta, tukea ja osallistumista ja että politiikalla olisi 

puututtava myös siihen sukupuoleen liittyvään 
epätasapainoon, josta erityisesti pojat tai miehet 
kärsivät, kuten lukutaitoasteeseen, koulunkäynnin 
keskeyttämiseen ja työterveyteen.

EIGEn verkkosivustolla on tutkimus miesten osallis-
tumisesta sukupuolten tasa-arvoa edistäviin aloit-
teisiin (The involvement of men in gender equality 
initiatives) ja tietokanta tätä aihetta käsittelevistä 
järjestöistä. EIGE antaa näkyvyyttä miehiin vaikut-
tavalle sukupuolten epätasa-arvolle ja korostaa 
miesten osallistumista sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseen esimerkiksi esittelemällä miesten 
työtä sukupuolten tasa-arvon hyväksi valistus-
kampanjoiden, kuten White Ribbon -kampanjan, 
avulla.

Miehet ja sukupuolten tasa-arvo

Euroopan parlamentin puhemies Martin Schulz on White Ribbon -kampanjan tukija.

”Tuomitsen jyrkästi kaiken tyttöihin 
ja naisiin kohdistuvan väkivallan 
ja haluan ilmaista lämpimän ter-
vehdykseni kaikille niille, jotka 
vastustavat sitä ja auttavat uhreja. 
Tällainen henkilö on esimerkiksi vuo-
den 2014 Saharov-palkinnon voittaja 
Denis Mukwege. On helppoa tuomita 
tämä väkivalta, jota ei mitenkään 
voida hyväksyä, mutta meidän kaik-
kien olisi myös mietittävä, miten 
voisimme todella lopettaa sen ja aut-
taa uhreja.”

Martin Schulz
Euroopan parlamentin puhemies
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Tasa-arvoindeksi

EU:n sukupuolten tasa-arvon 
kattava mittari

EIGEn kehittämä ja vuonna 2013 käynnistetty 
tasa-arvoindeksi on ainutlaatuinen, helppo-
käyttöinen mittari, jolla sukupuolten tasa-arvon 
monimutkaista kokonaisuutta voidaan mitata käyt-
täjäystävällisesti ja tulkita helposti. Se on erityisen 
hyödyllinen Euroopan unionin päätöksentekijöille, 
koska se perustuu EU:n toimintalinjakehykseen.

Se on muodostettu yhdistämällä sukupuoli-in-
dikaattoreita käsitteellisen kehyksen mukaisesti 
yhdeksi tiiviiksi mittariksi. Tasa-arvoindeksissä on 
kuusi pääaluetta: työ, raha, tietämys, aika, 
valta ja terveys, sekä kaksi sivualuetta: kasaan-
tuva eriarvoisuus ja väkivalta. Sivualueita käy-
tetään, kun tarkastellaan tiettyyn väestöryhmään 
kohdistuvia ilmiöitä.

Tasa-arvoindeksin käsitekehyksen pää- ja sivualueet.

Tasa-
arvoindeksi

Työ
 § Osallistuminen

 § Erottelu
 § Työn laatu

Aika
 § Taloudelliset tehtävät

 § Hoivatehtävät
 § Yhteiskunnalliset 

tehtävät

Tietämys
 § Tulokset
 § Erottelu

 § Elinikäinen  
oppiminen

Valta
 § Poliittinen

 § Yhteiskunnallinen
 § Taloudellinen

Raha
 § Varat

 § Taloudellinen tilanne

Terveys
 § Asema
 § Käytös
 § Pääsy

Risteävä 
epätasa-arvo

Väkivalta
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Tasa-arvoindeksissä annetaan jäsenvaltioille pis-
teitä 1:stä 100:aan. 1 tarkoittaa sukupuolten täy-
sin eriarvoista kohtelua ja 100 sukupuolten täyttä 
tasa-arvoa. Pisteitä annetaan EU:lle keskimäärin, 
jokaiselle jäsenvaltiolle ja jokaiselle alueelle. In-
deksissä mitataan sukupuolten välisiä kuiluja, joita 
mukautetaan suoritustason perusteella. Näin var-
mistetaan, että korkeat pisteet osoittavat sekä pie-
net (tai olemattomat) sukupuolten tasa-arvoerot ja 
yleisesti hyvän tilanteen kaikkien osalta.

Tasa-arvoindeksi 2015: 
sukupuolten tasa-arvon mittausta 
eri aikoina

Heinäkuussa 2015 käynnistetyssä vuoden 2015 
tasa-arvoindeksissä mitataan, miten kaukana EU 
oli sukupuolten tasa-arvon saavuttamisesta – tai 
lähellä sitä – vuosina 2005, 2010 ja 2012. Tulokset 
esitetään kaikista jäsenvaltioista ja koko EU:sta pää- 
ja sivualueiden osalta.

Indeksi osoittaa, että vuosina 2005–2012 suku-
puolten tasa-arvossa on edistytty hieman. EU:n 28 
jäsenvaltion pisteet nousivat 51,2:sta vuonna 2005 
52,9:ään (100:sta) vuonna 2012, mikä osoittaa, että 

EU on edelleen vasta puolimatkassa kohti suku-
puolten tasa-arvoa.

Koko EU:ssa vallankäytön alueella – jolla mitataan 
edustusta taloudellisessa ja poliittisessa päätök-
senteossa – näkyy eniten merkkejä edistymisestä, 
kun taas vaje on selkeästi suurin aikaa koskevalla 
alueella – joka kertoo, miten naiset ja miehet käyt-
tävät aikaansa hoivatehtäviin ja vapaa-ajan toimin-
taan.

Indeksi on myös ensimmäinen vaihe kehitettäessä 
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskeva yhdistetty 
mittari niiden tietojen perusteella, jotka Euroopan 
perusoikeusvirasto on kerännyt naisiin kohdistu-
vaa väkivaltaa koskevassa EU:n laajuisessa tutki-
muksessa.

Tämä ensimmäinen yritys mitata naisiin kohdistu-
vaa väkivaltaa vahvistaa, että tietoja on kerättävä 
säännöllisesti, jotta luotettaville tilastollisille ar-
vioinneille saadaan perusta ja jotta sukupuoleen 
perustuvan väkivallan torjunnan toimenpiteistä 
saadaan entistä parempia ja tehokkaampia.

Tasa-arvoindeksiin voi tutustua osoitteessa 
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-
equality-index

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava Euroopan komission jäsen Věra Jourová puhumassa Brysselissä kesä-
kuussa 2015 järjestetyssä tasa-arvoindeksikonferenssissa.

http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index
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Sukupuolten tasa-arvon tilastot 
yhdessä paikassa

EIGEn sukupuolitilastotietokanta

Tämä tietokanta on monipuolinen lähde sukupuo-
litilastoille ja tiedoille monista naisten ja miesten 
(epä)tasa-arvon puolista.

Sen avulla voidaan arvioida, onko sukupuolten 
tasa-arvo saavutettu käytännössä tai missä mää-
rin se on saavutettu. Se on myös luotettava läh-
de sekä naisia että miehiä hyödyttävän politiikan 
laadinnalle ja seurannalle, ja sillä helpotetaan 
entistä valveutuneempaa päätöksentekoa, joka 
edistää sukupuolten tasa-arvoa. Tietokanta esi-
merkiksi helpottaa sukupuolianalyysia tarjoamal-
la käyttöön tilastoja, jotka osoittavat, että naiset 

ja miehet jakavat aikansa eri tavalla palkkatyön ja 
palkattoman työn, kuten hoivatyön, välillä tai että 
koulutus, terveydenhoito tai taloudelliset varat 
ovat heidän saatavillaan epätasa-arvoisesti.

Sen tarkoituksena on antaa tilastotietoja, joita 
voidaan käyttää tukemaan ja täydentämään Eu-
roopan komission nykyistä ja tulevaa sukupuolten 
tasa-arvoa koskevaa työtä ja auttamaan jäsenvalti-
oita seuraamaan edistymistään.

Tietokantaan voi tutustua osoitteessa  
http://eige.europa.eu/gender-statistics

Sukupuolitilastotietokannan aloitussivu.

http://eige.eu/
http://eige.europa.eu/gender-statistics
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Mitä sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistaminen tarkoittaa?

Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen on 
omaksuttu kansainvälisesti strategiaksi, jolla pyri-
tään sukupuolten tasa-arvoon. Se tarkoittaa, että 
sukupuolinäkökulma otetaan mukaan kaikkien 
toimenpiteiden jokaiseen vaiheeseen: politiikan, 
sääntelytoimenpiteiden ja kulusuunnitelmien 
valmisteluun, suunnitteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin. Tarkoituksena on edistää 
naisten ja miesten tasa-arvoa kaikilla elämän aloilla.

EIGE on perustanut sukupuolten tasa-arvon val-
tavirtaistamista käsittelevän verkkofoorumin, joka

• antaa suosituksia siitä, mitä EU:n työntekijät ja 
virkamiehet voivat tehdä sukupuolinäkökul-
man ottamiseksi huomioon päivittäisissä teh-
tävissään ja vastuualueillaan työskennellessään 
eri politiikanaloilla

• auttaa parantamaan yksittäisiä valmiuksia 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseksi 

politiikan kehittämisen ja täytäntöönpanon eri 
vaiheissa, mikä puolestaan auttaa ymmärtä-
mään, miten politiikan valmistelu, suunnittelu, 
täytäntöönpano, seuranta ja arviointi sukupuo-
linäkökulmasta vahvistavat EU:n politiikkaa ja 
lisäävät sen yhteiskunnallista merkitystä

• luo järjestelmän sukupuolten tasa-arvoa kos-
kevien tietojen tallentamiselle ja saamiselle, 
mukaan lukien katsaus EU:n institutionaalisiin 
mekanismeihin

• tarjoaa pääsyn tiettyjen sukupuolten tasa-ar-
von valtavirtaistamiseen liittyvien resurssien 
tietokantaan: työkaluihin ja menetelmiin, hy-
viin käytäntöihin, lakeihin ja politiikkaan, käsi-
kirjoihin, tutkimuksiin, työkalupakkeihin ynnä 
muihin.

Foorumiin voi tutustua osoitteessa  
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming

EIGEn valtavirtaistamisfoorumin aloitussivu.

http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming
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Hyvät käytännöt, työkalut ja 
menetelmät

Hyviä käytäntöjä koskevan työn tarkoituksena 
on antaa tietoa tehokkaista lähestymistavoista ja 
työkaluista, jotka on otettu käyttöön sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamisstrategioiden ja politii-
kan täytäntöönpanoa varten jäsenvaltioissa.

Vuosina 2011–2015 kerättiin 90 esimerkkiä hyvistä 
käytännöistä seuraavilla aloilla:

• naiset ja poliittinen päätöksenteko

• naisyrittäjyys

• työ-, perhe- ja yksityiselämän yhteensovittami-
nen

• perheväkivallan ehkäisy

• tyttöjen sukuelinten silpomisen ehkäisy

• naiset ja tiedotusvälineet

• tasa-arvokoulutus.

Slovenian työ-, perhe- ja sosiaaliministeriön vuodesta 
2007 alkaen toteuttama perheystävällisen yrityksen to-
distusjärjestelmä.

Sukupuolten tasa-arvon edut

Keskittymällä sukupuolten tasa-arvon yhteiskun-
nallisiin ja taloudellisiin etuihin EIGE edistää osal-
taan tukea sukupuolten tasa-arvon liittämiselle 
laajemmin poliittiseen ohjelmaan kaikissa jäsen-
valtioissa ja tarjoaa entistä parempaa tukea naisten 
ja miesten tasa-arvolle, joka on yksi EU:n peruspe-
riaatteista. Tätä varten EIGE määrittää menetelmät, 
joilla esitetään ja määritetään sukupuolisensitiivi-
sen politiikan edut yhteiskunnan taloudelliselle ja 
sosiaaliselle kehitykselle.

Tämä prosessi on aloitettu analysoimalla suku-
puolten tasa-arvon taloudellista puolta ja su-
kupuolten tasa-arvoon liittyviin julkisiin palvelui-
hin osoitetuista menoista saatavaa hyötyä.

Ensimmäinen tutkimus auttaa määrittämään tär-
keimmät metodologiset mallit sukupuolten ta-
sa-arvon taloudellisten etujen arvioimiseksi EU:n 
tasolla. Määritettyä mallia voidaan myöhemmin 
testata EU:n tasolla tai tietyissä jäsenvaltioissa.

Julkisiin palveluihin osoitetuista 
menoista saatavat sukupuolten 
tasa-arvon edut

EIGE tekee myös Euroopan laajuista tutkimusta 
sukupuolten tasa-arvon eduista, joita saadaan 
julkisiin palveluihin osoitetuista menoista. Tutki-
muksessa selvitetään julkisten palvelujen käytön 
tarpeita ja kokemuksia eurooppalaisten naisten ja 
miesten keskuudessa. Tutkimuksen tarkoituksena 
on tarjota perusteita julkisen palvelun infrastruk-
tuuria koskevalle sukupuolisensitiiviselle lähes-
tymistavalle, jotta Euroopan naisilla ja miehillä 
olisi paremmat välineet ja valmiudet tavoitella 
päämääriään ja siten antaa suurempi panos yh-
teiskunnalle.
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EIGEn aineisto- ja dokumentointikeskuksen 
(RDC) pitkän aikavälin tavoitteena on koota insti-
tutionaalinen muisti kaikesta sukupuolten tasa-ar-
von alalla tehdystä työstä EU:ssa ja jäsenvaltioissa 
ja tuoda se kaikkien saataville. Yhteistyössä EIGEn 
kanssa EU:n johtavat dokumentointi- ja tietokes-
kukset antavat aineistonsa saataville tämän yhden 
keskitetyn pisteen kautta. EIGE kerää myös har-
maata kirjallisuutta (tieteellistä kirjallisuutta, jota 
ei ole julkaistu eikä siten tallennettu) sukupuolten 
tasa-arvosta kaikista jäsenvaltioista.

Violetta Neubauer esittelee sukupuolten tasa-arvon sa-
nakirjaa ja sanastoa helmikuussa 2015 Brysselissä.

Aineisto- ja dokumentointikeskuksella on kaksi 
päätehtävää:

• virtuaalinen ja fyysinen kirjasto – keskitetty 
pääsy sukupuolten tasa-arvoon liittyvään ai-
neistoon

• tietämyskeskus – sisältää EIGEn tuottamia uusia 
tutkimuksia, tietokantoja ja aineistoa.

Verkkosivustollaan EIGE tarjoaa käyttöön en-
simmäisen Euroopan laajuisen sukupuolten ta-
sa-arvoa käsittelevän sanaston ja sanakirjan, joka 
tarjoaa kaikille käyttäjille sukupuolten tasa-arvon 
eri termejä kuvaavan jäsenneltyjen käsitteiden 
lähteen.

Verkkokirjastossa on yli 500 000 nimikettä kaikilla 
EU:n virallisilla kielillä, mukaan lukien yli 26 000 su-
kupuoleen perustuvaa väkivaltaa käsittelevää ni-
mikettä. Aineisto lisääntyy vähitellen sukupuolen 
ja tiedotusvälineiden, ilmastonmuutoksen, työ- ja 
yksityiselämän yhteensovittamisen, miesten ja su-
kupuolten tasa-arvon sekä naisten asemaa paran-
tavien institutionaalisten mekanismien alalla.

Fyysinen kirjasto sijaitsee Eurooppa-talossa Vilnas-
sa. Se jakautuu kahteen päätilaan:

• pohjakerroksen yleinen tila, jossa on tietoa ja il-
maisjulkaisuja tasa-arvotyöstä EU:ssa. Käyntipis-
te on avoinna kaikille sekä vapaasti käytettävis-
sä sukupuolten tasa-arvoon liittyviä tilaisuuksia 
(elokuvanäytöksiä, keskusteluja, kirjojen julkai-
semistilaisuuksia, näyttelyitä jne.) varten

EIGEn aineisto- ja dokumentointikeskus 
(RDC)
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• neljännen kerroksen erikoiskirjasto, joka on 
avoin kaikille ajanvarauksen tehneille.

Aineisto- ja dokumentointikeskukseen voi 
tutustua myös verkossa osoitteessa  
http://eige.europa.eu/rdc

EuroGender

EuroGender-verkosto, sähköinen Euroopan ta-
sa-arvoverkosto, on EIGEn verkkosivuilla sijaitse-
va verkkoyhteistyöfoorumi. Kannustamme sinua 
osallistumaan EuroGender-yhteisöömme ja tule-
maan mukaan toimintaamme tekemään työtä sen 
hyväksi, että naisten ja miesten tasa-arvosta tulee 
todellisuutta kaikille Euroopassa ja sen ulkopuolel-
la. Kirjaudu sisään ja tutustu tuleviin tapahtumiin, 
keskusteluihin, uusiin julkaisuihin ja kokemusten 
vaihtoon!

Liity EuroGender-verkostoon osoitteessa  
http://eurogender.eige.europa.eu/

Liittymistä valmisteleva tukiväline 
(IPA)
Yhteistyö EU:n ehdokasmaiden ja 
mahdollisten ehdokasmaiden kanssa

EIGE aloitti vuonna 2013 liittymistä valmistelevan 
tukivälineen tuella yhteistyön kuuden liittymistä 
valmistelevan Länsi-Balkanin maan ja Turkin kans-
sa. EIGEn tavanomaiseen toimintaan osallistumi-
sen lisäksi monet IPA-maat (muun muassa Kosovo 
ja Serbia) ovat vahvistaneet sitoumustaan suku-
puolten tasa-arvoon ja ovat kehittämässä omaa 
tasa-arvoindeksiään.

Aineisto- ja dokumentointikeskuksen käyntipiste, avoinna maanantaista perjantaihin kello 9.30–13.00 ja 13.30–18.00.

http://eige.europa.eu/rdc
http://eige.europa.eu/rdc
http://eurogen/
http://eurogender.eige.europa.eu/
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Puhutaan!

EIGE on läsnä eri foorumeilla. Kaikki EIGEn julkaisut ovat saatavissa sen verkkosivuilla, aineisto- ja dokumen-
tointikeskuksen kautta ja EU Bookshopissa. Yhteyttä voi ottaa myös EuroGender-verkoston virtuaalisen 
tapaamispaikan kautta, jossa voi osallistua tämän verkkoyhteisön toimintaan.

Aineisto- ja dokumentointikeskuksen käyntipiste sijaitsee Vilnan toimitiloissa pohjakerroksessa osoitteessa 
Vilniaus Gatvė 10. Käyntipiste on avoinna maanantaista perjantaihin kello 9.30–13.00 ja 13.30–18.00

Käyntipisteessä voit tavata muita, olla vuorovaikutuksessa ja saada tietoa sukupuolten tasa-arvoa edistä-
västä työstä Euroopan unionissa. Lisätietoja saa sähköpostitse osoitteesta rdc.info@eige.europa.eu

Jos teet tutkimusta tai etsit perusteellisempaa tietoa, voit käydä neljännessä kerroksessa sijaitsevassa  
erikoiskirjastossa. Erikoiskirjastossa käynnistä on sovittava etukäteen sähköpostitse rdc@eige.europa.eu

EIGE sosiaalisessa mediassa:

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

mailto:rdc.info@eige.europa.eu
mailto:rdc@eige.europa.eu
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions
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