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1 JOHDANTO 
 
 

Hallitus antoi eduskunnalle selonteon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta vuonna 2010 
(STM 2010:8). Selonteossa hallitus linjasi näkemyksensä tulevaisuuden tasa-arvopolitiikasta 
vuoteen 2020. Hallituksen tavoitteena oli vahvistaa pitkäjänteistä ja suunnitelmallista tasa- 
arvopolitiikkaa sekä painottaa sitoutumista tasa-arvopolitiikan toimeenpanoon kaikilla tasoilla. 
Lisäksi selonteon tavoitteena oli antaa välineitä tulevien hallitusten tasa-arvo-ohjelmien laati- 
miseen. Selonteko tarjosi eduskunnalle, yhteiskunnallisille toimijoille ja kansalaisille mahdol- 
lisuuden laaja-alaiseen keskusteluun sukupuolten tasa-arvoa koskevista tavoitteista ja tasa- 
arvopolitiikan keinoista. 

 
Tasa-arvokysymykset koskevat kaikkia yhteiskuntaelämän alueita. Poliittisilla ja taloudellisil- 
la päätöksillä on tasa-arvovaikutuksia, jotka ilmenevät naisten ja miesten konkreettisissa elä- 
mäntilanteissa. Tasa-arvopolitiikan laaja-alaisuus ja poikkihallinnollisuus tekevät siitä erityi- 
sen haasteellista. Tuloksellinen tasa-arvopolitiikka edellyttää koko hallituksen vastuunottoa 
tasa-arvon edistämisestä ja tiivistä eri politiikka-alueiden välistä yhteistyötä niin eduskunnassa 
ja ministeriöissä kuin alue- ja kuntatasollakin. 

 
Koska tasa-arvopolitiikka on poikkihallinnollista ja kattaa laaja-alaisesti eri politiikka-alueet, 
selonteko oli syytä rajata tiettyihin teemoihin. Selonteossa ei siis käsitelty kaikkia yhteiskun- 
taelämän eri alueisiin liittyviä tasa-arvokysymyksiä. 

 
Selonteon pääteemat ovat: 
• Päätöksenteko: poliittinen päätöksenteko ja yritysten johtopaikat 
• Koulutus ja tutkimus 
• Työelämä 
• Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen 
• Miehet ja tasa-arvo 
• Naisiin kohdistuva väkivalta, lähisuhdeväkivalta ja ihmiskauppa 
• Tasa-arvopolitiikan organisointi 
• Sukupuolinäkökulman    valtavirtaistaminen 

 
 

Tasa-arvoselonteossa on myös omat osionsa sukupuolten tasa-arvoa koskevan lainsäädännön 
kehityksestä ja Suomen toiminnasta EU:n tasa-arvopolitiikassa ja kansainvälisen tasa- 
arvopolitiikan eri areenoilla. 

 
Eduskunta edellytti selonteon käsittelyn yhteydessä, että työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 
annetaan asiasta väliraportti vuonna 2016. Tämä väliraportti on katsaus siihen, miten selonte- 
on linjauksia on toimeenpantu toukokuuhun 2016 asti. Väliraportti on kirjoitettu niin, että 
jokaisen teeman kohdalla on kehitys vuosien 2011–2016 aikana. Tämän jälkeen käydään läpi 
linjaukset ja niiden toimeenpanoon liittyvät toimet. Jokaisen teeman lopussa tuodaan esiin 
tähän teemaan liittyvät johtopäätökset. 

 
Selonteossa ei ollut omaa teemakokonaisuuttaan maahanmuuttajista. Sosiaali- ja terveysminis- 
teriö teetti selvityksen maahanmuuttajanaisten ja -miesten asemasta sekä sukupuolten tasa- 
arvon edistämistoimista tällä alueella (STM 2016:53). Selvitys on olemassa olevan tiedon ja 
aineistojen pohjalta laadittu yleiskatsaus maahanmuuttajanaisten ja -miesten asemaan ja suku- 
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puolten tasa-arvoon Suomessa. Tämän ja muiden tuoreiden selvitysten perusteella väliraport- 
tiin on laadittu luku maahanmuuttajista. Tasa-arvopolitiikan kokonaisuudessa maahanmuutta- 
jia koskevien kysymysten käsittely on viime vuosiin saakka ollut vähäistä ja tieto puutteellista 
tai hajallaan. Maahanmuuttajien, ulkomaalaistaustaisten ja turvapaikanhakijoiden määrän 
lisääntyessä on entistä tärkeämpää niin tasa-arvopolitiikassa kuin muillakin politiikkalohkoilla 
kiinnittää huomiota heitä koskeviin kysymyksiin. 

 
Useasti tuntuu, että sukupuolten tasa-arvon edistyminen on niin hidasta, ettei viitisen vuotta 
ole riittävä ajanjakso kuvaamaan muutosta. Tasa-arvoselonteon väliraportti kuitenkin kertoo, 
että vuosina 2011 - 2016 monissa asioissa on päästy hyvinkin eteenpäin. Joissakin kysymyk- 
sissä taas tilanne näyttäisi pysyvän ennallaan. Hallituksen tasa-arvo-ohjelma vuosille 2012 - 
2015 oli toimiva väline tasa-arvopolitiikan edistämiseksi. Samoin pääministeri Sipilän halli- 
tuksen tasa-arvo-ohjelmassa vuosille 2016 - 2019 on merkittäviä toimia, joilla tasa-arvoa pys- 
tytään parantamaan. 
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2 TASA-ARVOLAINSÄÄDÄNTÖ 
 
 

2.1 KEHITYS JA MUUTOKSET 2011–2016 
 
 

Raportointijaksolla tehtiin pohjatyötä tasa-arvosuunnitteluvelvoitteita, syrjinnän estämistä ja 
valvontaa koskevien tasa-arvolain säännösten uudistamiseksi. Tasa-arvolainsäädäntöä uudis- 
tettiin täsmentämällä työpaikan tasa-arvosuunnittelua ja palkkakartoitusta koskevia säännök- 
siä, vahvistamalla sukupuolivähemmistöjen suojaa, laajentamalla tasa-arvosuunnitteluvelvoite 
perusopetukseen, vahvistamalla tasa-arvovaltuutetun itsenäistä asemaa, yhdistämällä syrjintä- 
ja tasa-arvolautakunnat sekä siirtämällä valtuutettu ja lautakunta oikeusministeriön hallinnon 
alalle. Muutokset sisältyvät hallituksen esitykseen yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liit- 
tyviksi laeiksi (HE 19/2014 vp) sekä tätä täydentävään hallituksen esitykseen (HE 111/2014 
vp), ja ne tulivat voimaan vuoden 2015 alusta lukien. Uudistuksilla toteutettiin valtaosa tasa- 
arvolainsäädännön kehittämistä koskevista selonteon linjauksista. 

 
 

2.2 TASA-ARVOSELONTEON LINJAUSTEN 
TOTEUTUMINEN 

 
 

1. Tasa-arvolain tasa-arvosuunnitteluvelvoitteita koskevia säännöksiä parannetaan ja 
lakiin sisällytetään säännökset sukupuolivähemmistöistä 

 
Työpaikan tasa-arvosuunnitelmaa ja palkkakartoitusta koskevia säännöksiä täsmennettiin. 
Palkkakartoitussäännökseen on kirjattu palkkakartoituksen tarkoitus,  velvollisuus selvittää 
naisten ja miesten välisten selkeiden palkkaerojen syyt sekä velvollisuus korjata palkkaerot, 
joille ei ole hyväksyttävää syytä. Tasa-arvosuunnitelma voidaan nyt laatia vähintään joka 
toinen vuosi. Henkilöstön edustajien asemaa korostetaan, ja henkilöstölle velvoitetaan tiedot- 
tamaan suunnitelmasta ja sen päivittämisestä. Valtiovarainministeriö on 28.8.2015 antanut 
suosituksen palkkakartoitusten analyysin julkistamisesta (VM 28.8.2015). 

 
Sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kiellot sekä niihin pe- 
rustuvan syrjinnän ennaltaehkäisyä koskeva säännös lisättiin tasa-arvolakiin. Toiminnallinen 
tasa-arvosuunnitteluvelvoite laajennettiin  koskemaan perusopetusta; ensimmäisten tasa- 
arvosuunnitelmien laatimiselle annettiin aikaa vuoden 2017 alkuun. 

 
2. Syrjintään liittyvää suojaa tehostetaan 

 
 

Sukupuolivähemmistöjä koskevan suojan lisäksi tasa-arvolakia täsmennettiin kieltämällä syr- 
jintä riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseik- 
kaan tai oletukseen (ns. läheiseen ja olettamaan perustuva syrjintä). 

 
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolain perusteluissa varmistettiin, että moniperusteisen syrjinnän 
tilanteet kuuluvat joko tasa-arvolain tai yhdenvertaisuuslain syrjintäsuojan piiriin. 

 
Syrjintäsuojaa tehostettiin myös tasa-arvolain valvontaa koskevien säännösten kautta. Näitä 
toimia selostetaan kohdassa 4. 
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3. Tasa-arvoa edistetään myös muussa lainsäädännössä kuin tasa-arvolaissa 
 
 

Sukupuolten tasa-arvoa edistäviä muutoksia muuhun lainsäädäntöön kuin tasa-arvolakiin 
käsiteltiin eri työryhmissä erityisesti perhevapaita, monimuotoisia perheitä ja muuttuneita 
työvoiman käytön muotoja koskien. Näissä asioissa tehty työ ei kuitenkaan johtanut mainitta- 
viin sukupuolten tasa-arvoa edistäviin lain muutoksiin. 

 
Tasa-arvoa loukkaavaa mainontaa selvitettiin oikeusministeriön arviointimuistiossa (OM 
18/41/2014). Kyseisessä selvityksessä kuluttajansuojalakiin sisältyvää sääntelyä pidettiin 
riittävänä myös tasa-arvoa loukkaavan sääntelyn osalta. 

 
4. Tasa-arvolain valvontajärjestelmää tehostetaan sekä lain seurantaa ja arviointia lisä- 
tään 

 
Tasa-arvolain valvontasäännöksiä uudistettiin osin vuonna 2015 voimaan tulleen yhdenvertai- 
suuslainsäädännön uudistuksen yhteydessä. Erilliset syrjintä- ja tasa-arvolautakunta yhdistet- 
tiin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnaksi. Myös tasa-arvovaltuutetun itsenäistä ja riip- 
pumatonta asemaa koskevia säännöksiä vahvistettiin. Lautakunta ja tasa-arvovaltuutettu siir- 
rettiin oikeusministeriön hallinnonalalle. 

 
Valvontasäännösten sisällöllisten uudistusten pohjaksi sosiaali- ja terveysministeriö teetti 
selvityksen tasa-arvolain valvontasäännösten toimivuudesta  (Antila & Nousiainen, 2013). 
Selvityksessä arvioidaan kansainvälinen näkökulma huomioon ottaen, miten oikeusturvan 
tehokkuutta voidaan parantaa tasa-arvolain valvontasäännöksiä kehittämällä. Huomiota kiinni- 
tetään varsinkin oikeusturvan saavutettavuutta koskeviin ongelmiin, ja esitetään mm. matalan 
kynnyksen sekä kollektiivisten oikeussuojakeinojen kehittämistä. Selvityksessä suositellaan 
mm. vireillepano-oikeuden laajentamista yhdistetyssä lautakunnassa sekä itsenäistä kanneoi- 
keutta tasa-arvovaltuutetulle. Tasa-arvolain valvontasäännösten toimivuutta käsiteltiin myös 
oikeusministeriön perus- ja ihmisoikeustoimijoiden asemaa koskevassa työryhmässä ja sen 
loppuraportissa (Oikeusministeriö 35/2015). 

 
Tasa-arvon edistämistä koskevien uudistamistarpeiden kartoittamiseksi sosiaali- ja terveysmi- 
nisteriö teetti kaksi selvitystä. Viranomaisia koskevassa selvityksessä (Tanhua ym., 2015) 
toiminnallista tasa-arvosuunnittelua tarkastellaan erityisesti suunnitelman laatimisvelvoitteen 
näkökulmasta. Selvityksen mukaan suunnitelman laatineet viranomaiset olivat edistäneet tasa- 
arvoa eniten ja monipuolisimmin. Varhaiskasvatusta koskevassa selvityksessä tarkastellaan 
tasa-arvon tilaa sekä lainsäädännöllisiä keinoja tasa-arvon edistämiseksi varhaiskasvatuksessa 
(Alasaari & Katainen, 2016). Selvityksessä toiminnallista tasa-arvosuunnitelmaa pidetään 
hyvänä tasa-arvon edistämisen välineenä, joka auttaa käsitteiden ja tavoitteiden määrittelyssä 
sekä ohjaa toimintaa. 

 
Työpaikkojen tasa-arvosuunnittelun ja palkkakartoituksen kattavuutta ja laatua tutkittiin laa- 
jalla, koko työmarkkinoita koskevalla tutkimuksella (Uosukainen ym., 2010). Suunnitelmien 
kattavuus on kasvanut. Suurilla työpaikoilla kattavuus on kuitenkin huomattavasti parempi 
kuin pienillä. Tutkimus toi esiin suunnitelmien ja erityisesti palkkakartoitusten laadun kehit- 
tämistarpeita. Suurimmat puutteet koskivat henkilöstön osallistumista ja tiedonsaantioikeuk- 
sia, palkkakartoitusten sisältöä ja palkkojen vertailua. 
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2.3 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 

- Syrjintä varsinkin raskauden ja perhevapaiden perusteella on edelleen hyvin yleistä. 
- Työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmat ja palkkakartoitukset ovat yleistyneet, mutta nii- 

den laatua tulisi parantaa. 
- Matalan kynnyksen oikeussuojakeinoja tulisi vahvistaa laajentamalla vireillepano- 

oikeutta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnassa niin, että paitsi tasa- 
arvovaltuutetulla ja työmarkkinakeskusjärjestöillä, oikeus olisi myös muulla järjestö- 
kentällä ja yksilötasolla. 

- Viranomaisten toimintaa tasa-arvon edistämiseksi tulisi vahvistaa säätämällä tasa- 
arvolaissa viranomaisille nimenomainen velvollisuus laatia toiminnallinen tasa- 
arvosuunnitelma. 

- Velvoite laatia toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma tulisi laajentaa koskemaan var- 
haiskasvatusta. Nykyinen laki kattaa jo peruskoulut ja osin esiopetuksen. 

- Kuluttajansuojalakiin sisältyvän sääntelyn käyttöä tasa-arvoa loukkaavan mainonnan 
tapauksissa olisi hyödyllistä täsmentää. Nykyiset itsesääntelykeinot eivät pysty te- 
hokkaasti puuttumaan esimerkiksi toistuviin tai räikeisiin tasa-arvon loukkauksiin 
mainonnassa. 

 

 
 

3 TASA-ARVOVIRANOMAISTEN ASEMA 
 
 

3.1 KEHITYS JA MUUTOKSET 2011–2016 
 
 

Sukupuolten tasa-arvoa edistävät viranomaiset Suomessa ovat tasa-arvoyksikkö, tasa- 
arvoasiain neuvottelukunta tasa-arvovaltuutettu ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta. 
Sosiaali- ja terveysministeriössä toimiva tasa-arvoyksikkö valmistelee ja toimeenpanee halli- 
tuksen tasa-arvopolitiikkaa ja kehittää tasa-arvolainsäädäntöä. Tasa-arvoasiain neuvottelukun- 
ta on neuvoa antava taho, jonka jäsenet nimetään eduskunnan toimikaudeksi parlamentaaristen 
voimasuhteiden mukaan. Tasa-arvovaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton lainvalvontaviran- 
omainen, joka valvoo naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamista. 
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta valvoo sekä tasa-arvolain että yhdenvertaisuuslain 
noudattamista. 

 
3.2 TASA-ARVOSELONTEON LINJAUSTEN 

TOTEUTUMINEN 
 

 
1. Tasa-arvopolitiikan ohjauskeinoja täsmennetään valtioneuvostossa 

 
 

Tasa-arvoasioiden ohjaamiseksi valtioneuvostossa ei ole määrättyjä menettelytapoja, vaan 
jokainen hallitus sopii omat toimintatapansa. Hallituskaudella 2011–2015 sukupuolten tasa- 
arvon edistämistä on ministereiden kesken käsitelty lähinnä hallituksen tasa-arvo-ohjelman 
(STM 2015:1) yhteydessä, jota käsiteltiin sosiaali- ja terveyspoliittisessa ministerityöryhmässä 
ja hallituksen iltakoulussa. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista käsiteltiin hallinnon ja 
aluekehityksen ministerityöryhmässä. Asioita on käsitelty ministereiden kesken em. kokoon- 
panoissa muutaman kerran vaalikauden aikana. Pääministeri Sipilän hallituksen kaudella tasa- 
arvoasioita on käsitelty hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmässä. Sukupuolinäkökul- 
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man valtavirtaistamista valtionhallinnossa on päätetty käsitellä toimintatapojen uudistamisen 
ministerityöryhmässä. Menettelyt ovat tasa-arvoselonteon (STM 2010:8) linjauksen mukaises- 
ti täsmentyneet, mutta ohjausvaikutusta on heikentänyt se, että tasa-arvoasioita on käsitelty 
useiden ministerien kesken harvoin. Ministeriöillä on sukupuolten tasa-arvoon liittyvien asioi- 
den käsittelyyn erilaisia tapoja, joita kuvataan tarkemmin sukupuolinäkökulman valtavirtais- 
tamista käsittelevän luvun yhteydessä. Selonteon linjaus, jonka mukaan tasa-arvoasioista vas- 
taavan ministerin virallisessa nimikkeessä näkyisi tasa-arvoministeriys, ei ole toteutunut. 

 
2. Tasa-arvopolitiikan organisatorista asemaa vahvistetaan 

 
 

Tasa-arvoyksikkö on sijoitettu sosiaali- ja terveysministeriön hallinto- ja suunnitteluosastolle. 
Selonteossa linjattiin, että tasa-arvoyksikkö sijoitetaan nykyistä korkeampaan hierarkkiseen 
asemaan vastaamaan EU-maissa yleistä käytäntöä. Yksikön sijainnissa ei ole tapahtunut muu- 
toksia. 

 
3. Tasa-arvoasioiden voimavaroja lisätään ja toimeenpanoa vahvistetaan kaikilla tasoilla 

 
 

Tasa-arvoyksikön vakiintuneet henkilöresurssit ovat vuodesta 2010 pienentyneet jonkin ver- 
ran. Henkilöitä on kuitenkin saatu projekteihin määräajaksi muun muassa EU-rahoituksella. 
Tasa-arvoyksikön toimintamäärärahat ovat säilyneet perusrahoituksen osalta suunnilleen sa- 
mantasoisina viimeisen viiden vuoden ajan. Samapalkkaisuusohjelmalle osoitettu määräraha 
säilyi vuodesta 2008 vuoteen 2015 samansuuruisena, mutta se puolitettiin vuodesta 2016 
eteenpäin, samoin puolitettiin ohjelman henkilöresurssit. 

 
Ministeriöihin on nimetty tasa-arvoasioista vastaavia virkamiehiä. Heidän tosiasiallisiin mah- 
dollisuuksiinsa edistää tasa-arvoasioita vaikuttaa muun muassa heidän asemansa organisaati- 
ossa ja se, miten paljon työpanosta he voivat käyttää tasa-arvoasioihin. Olisi tärkeää vahvistaa 
kunnissa ja aluetasolla, mm. tulevissa maakunnissa, tehtävää tasa-arvotyötä, jolla voidaan 
vaikuttaa suoraan ihmisten arkeen. Tasa-arvoa edistetään kuitenkin vain muutamassa kunnassa 
suunnitelmallisesti. Aluetason tasa-arvotyön vahvistaminen on ollut lähinnä muutaman EU- 
rahoitteisen hankkeen varassa. Hyvistä hankkeista huolimatta tasa-arvotyö ei ole vakiintunut 
alueilla henkilöresurssien ja koordinaation puuttuessa. Maakuntauudistuksen yhteydessä olisi 
syytä panostaa tasa-arvo-osaamisen kehittämiseen maakunnissa vastaavantyyppisesti kuin 
ministeriöissä on tehty. Uudistus antaisi tälle työlle hyvän lähtökohdan. 

 
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta on jatkanut toimintaansa sosiaali- ja terveysministeriön yh- 
teydessä. Vuosina 2011–2015 toimineessa neuvottelukunnassa oli kaikkien eduskuntapuoluei- 
den nimeämiä jäseniä. Syksyllä 2015 neuvottelukunta nimettiin vaalikaudeksi 2015–2019. 
Neuvottelukunnan kokoonpanossa on tällä hetkellä seitsemän suurinta puoluetta ja kansalais- 
järjestöjä. Neuvottelukunnan henkilöresurssit ovat säilyneet ennallaan. Myöskään toimintaan 
osoitetuissa määrärahoissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. 

 
Tasa-arvotiedon keskus Minna välittää sukupuolten tasa-arvoon ja sukupuolentutkimukseen 
liittyvää tietoa ja auttaa tiedon etsimisessä. Keskus toimi vuosina 2009–2012 Tampereen yli- 
opiston Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston yhteydessä hankkeena, jonka rahoitus oli 180 000 
euroa vuodessa. Vuonna 2012 Tasa-arvotiedon keskus Minna siirtyi Terveyden ja hyvinvoin- 
nin laitoksen (THL) vakinaiseksi toiminnaksi. Minnan henkilöstöresurssit ovat koko ajan 
olleet samat eli kaksi henkilötyövuotta. Se ei vastaa toimintansa laajuudelta ja resursseilta 
läheskään pohjoismaisia verrokkejaan. 
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Pienistä resursseistaan huolimatta Tasa-arvotiedon keskus pystyy nykyisin tarjoamaan var- 
teenotettavaa tietoa, mm. ajankohtaista uutis- ja tutkimustietoa kaikille tasa-arvosta kiinnostu- 
neille. 

 
4. Tasa-arvovaltuutetun itsenäisyyttä ja toimintaedellytyksiä parannetaan 

 
 

Suurin tasa-arvoviranomaisia koskeva muutos viimeisen viiden vuoden aikana on tasa- 
arvovaltuutetun toimiston siirtyminen vuoden 2015 alusta sosiaali- ja terveysministeriön yh- 
teydestä oikeusministeriön yhteyteen, minne koottiin erillisvaltuutettuja (lapsiasiain, yhden- 
vertaisuus- ja tasa-arvovaltuutetut). Tasa-arvoselonteon linjauksen mukaisesti tasa- 
arvovaltuutetun itsenäisyyttä lisättiin oikeusministeriön hallinnonalalle siirtymisen yhteydessä. 
Tasa-arvovaltuutetulle kirjattiin lakiin henkilöstön nimitysoikeus. Keväällä 2015 valmistui 
selvitys perus- ja ihmisoikeustoimijoista (Oikeusministeriö 35/2015). Selvityksessä arvioitiin, 
että lähtökohtaisesti tulee pyrkiä olemassa olevien, hyvin toimivien ja vakiintuneiden toimi- 
joiden edelleen kehittämiseen vaikuttavuuden lisäämiseksi. Työryhmä ei ehdottanut muutoksia 
tasa-arvovaltuutetun asemaan. Toukokuussa 2016 oikeusministeriö julkaisi arviomuistion 
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuutettujen yhdistämisestä (Oikeusministeriö 30.5.2016). 
Eduskunta edellytti kirjelmässään 2010 (Eduskunnan kirjelmä 51/2010 vp), että tasa- 
arvovaltuutetulle osoitettaisiin määrärahat lisähenkilöstön palkkaamiseen tasa-arvolain edis- 
tämisvelvoitteiden valvonta- ja ohjaustehtävien hoitoon. Tasa-arvovaltuutetun henkilöresurssit 
eivät ole kasvaneet. 

 
Tasa-arvolautakunta toimi vuoden 2014 loppuun asti sosiaali- ja terveysministeriön yhteydes- 
sä ja kokoontui tarvittaessa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien uudistusten tultua voimaan 
vuoden 2015 alusta, yhdistettiin kaksi lautakuntaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnaksi 
oikeusministeriön yhteyteen. 

 
3.3 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
 

- Tasa-arvoyksikköä ei ole selonteon linjauksen mukaisesti siirretty aiempaa korkeam- 
paan asemaan ministeriössä. 

- Tasa-arvoviranomaisten henkilöresurssit ovat vähentyneet viimeisen viiden vuoden 
kuluessa jonkin verran. 

- Tasa-arvopolitiikan ohjauskeinot valtioneuvostossa ovat täsmentyneet, mutta edel- 
leen on syytä kehittää ja vakiinnuttaa sukupuolten tasa-arvoa koskevien asioiden kä- 
sittelyä koko valtioneuvoston tasolla aiheen poikkihallinnollisuus huomioiden. 

- Kunta- ja aluetason tasa-arvotyö ei ole kehittynyt toivotulla tavalla resurssien vähäi- 
syyden vuoksi, huomiota tulee jatkossa kiinnittää tasa-arvotyön voimavaroihin ja or- 
ganisointiin erityisesti maakunnissa. 

- Tasa-arvotiedon keskus Minnan toiminnan vakiinnuttaminen on myönteinen muutos. 
Tasa-arvotiedon keskus Minna on keskeisessä asemassa tasa-arvotutkimusten sekä 
ajantasaisten ja kattavien tasa-arvotilastojen saatavuuden turvaamisessa. Tasa- 
arvotiedon keskus Minnan resursointia tulee vahvistaa. 

- Tasa-arvovaltuutetun itsenäisen aseman vahvistuminen on ollut myönteistä, edesaut- 
tanut tasa-arvoasioiden näkyvyyttä ja korostanut sukupuolten tasa-arvoon liittyvien 
asioiden painoarvoa. Valtuutetun resursseja ei ole lisätty, vaikka tehtävät ovat lisään- 
tyneet. 

- Itsenäinen tasa-arvoasioiden valvontaviranomainen on useissa yhteyksissä katsottu 
tarpeelliseksi ja valtuutetun itsenäisyyttä lisättiinkin siirron yhteydessä. 
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4 SUKUPUOLINÄKÖKULMAN 
VALTAVIRTAISTAMINEN 

 
 

4.1 KEHITYS JA MUUTOKSET 2011–2016 
 
 

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista valtioneuvostossa on viime hallitusten aikana tehos- 
tettu asettamalla ministeriöille konkreettisia valtavirtaistamisen rakenteisiin ja toimenpiteisiin 
liittyviä tavoitteita, joita seurataan muun muassa osana hallituksen tasa-arvo-ohjelmaa. Tämän 
strategian mukaan valtavirtaistamisessa keskitytään ministeriöiden avainprosessien muuttami- 
seen sukupuolen huomioiviksi ja tasa-arvoa edistäviksi. Tarkastelukaudella valtavirtaistamisen 
kehittämistyötä on tehty myös kunnissa ja sitä on tuettu EU:n rakennerahastovaroilla (esim. 
Valtavirtaistaminen käytäntöön –hanke 2010–2012 ja Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja 
kuntien toiminnallisen tasa-arvon systemaattisen edistämisen välineenä –hanke 2010–2012) 

 
Rakenteiden osalta keskeistä on ollut toimeenpanon ankkuroiminen substanssiministeriöihin. 
Vuodesta 2012 lähtien jokaisessa ministeriössä on toiminut virallisesti asetettu toiminnallinen 
tasa-arvotyöryhmä, jonka tehtävänä on sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen suunnittelu, 
koordinointi ja seuranta ministeriössä sekä hallinnonalan tasa-arvokysymyksissä asiantuntija- 
na toimiminen (Elomäki, 2014; STM 2015:1). Työn tukena on toiminut myös ministeriöiden 
tasa-arvotyöryhmien verkosto. 

 
Vuonna 2011 aloitetun vuosittaisen seurannan perusteella sukupuolinäkökulman valtavirtais- 
taminen ministeriöiden kaikissa avainprosesseissa on edennyt. Myös työn organisointi ja tuki 
ministeriöissä ovat parantuneet. Valtavirtaistamisen etenemisessä ja vakiintuneisuudessa on 
kuitenkin suuria eroja prosessien ja ministeriöiden välillä. Valtavirtaistamisen päätavoitteen, 
sukupuolten tasa-arvon edistämisen näkökulmasta tulokset ovat heikompia. 

 
Haasteista ja puutteista huolimatta Suomi sijoittuu kansainvälisessä vertailussa valtavirtaista- 
misen toimeenpanossa EU-maiden kärkipäähän. Vastuuta tasa-arvon edistämisestä on voitu 
hajauttaa kaikille ministeriöille. Ministeriöt ovat kehittäneet tasa-arvo-osaamistaan, ja sitou- 
tuminen on kasvanut. Edistystä on tapahtunut lainvalmistelussa, tosin sinäkin hitaasti. Suku- 
puolittain eriytettyä tietoa ja tilastoja on saatavilla paremmin kuin ennen. Vaikka talousarvion 
pääluokkaperusteluihin laaditaan sukupuolivaikutuksia koskeva yhteenvetoteksti, se ei kuiten- 
kaan itsessään edistä budjetin kohdentumisen tarkastelua sukupuolinäkökulmasta. Myös tilas- 
tojen analyysissa ja käytössä on yhä puutteita. Edistys on ollut hidasta niin ikään sukupuo- 
linäkökulman sisällyttämisessä ministeriöiden suunnittelun ja ohjauksen prosesseihin. 

 
Sipilän hallitus sitoutuu tasa-arvo-ohjelmassaan vuosille 2016–2019 tukemaan tasa-arvon 
edistämistä valtioneuvostossa ja kaikkien ministeriöiden toiminnassa. Lisäksi keskeisiin yh- 
teiskunnallisiin ja hallinnollisiin uudistuksiin kuten hallituksen kärkihankkeisiin valtavirtaiste- 
taan sukupuolinäkökulma. Tasa-arvo-ohjelmaan on valittu joitakin kärkihankkeita hallituksen 
erityisseurantaan. Näissä kärkihankkeissa pyritään määrittelemään tasa-arvotavoitteita, arvioi- 
daan sukupuolivaikutukset uudistuksen eri vaiheissa ja raportoidaan vaikutukset sukupuolten 
tasa-arvon kannalta. Riittävä tasa-arvo-osaaminen turvataan. 
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4.2 TASA-ARVOSELONTEON LINJAUSTEN 
TOTEUTUMINEN 

 
1. Valtavirtaistamista koskevaa sääntelyä vahvistetaan 

 
 

Osana hallituksen tasa-arvo-ohjelmaa 2012–2015 toteutettiin selvitys viranomaisten toimin- 
nallisesta tasa-arvosuunnittelusta (Tanhua ym., 2015; STM 2015:1). Selvityksessä kerättiin 
tietoa ja näkemyksiä viranomaisten tasa-arvosuunnittelusta kyselyn ja haastattelujen avulla 
sekä analysoimalla  nykyisten toiminnallisten tasa-arvosuunnitelmien sisältöjä. Selvityksen 
mukaan ne viranomaiset, joilla on toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma, edistävät tasa-arvoa 
eniten ja monipuolisimmin.) 

 
Valtavirtaistamista koskevaa säädöspohjaa ei seurantakaudella ole täsmennetty. 

 
 

2. Sukupuolinäkökulma valtavirtaistetaan valtionhallinnon toiminnan ja talouden suun- 
nittelun avainprosesseihin 

 
Valtavirtaistamista on tehostettu viime hallitusten aikana asettamalla ministeriöille konkreetti- 
sia valtavirtaistamisen rakenteisiin ja toimenpiteisiin liittyviä tavoitteita. Ministeriöitä on vel- 
voitettu ja opastettu mm. ottamaan sukupuolinäkökulma huomioon lainsäädäntöhankkeissa, 
talousarvioesityksissä, tiedon tuotannossa ja tulosohjauksessa. 

 
Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen on edennyt eri tahtiin niissä valtioneuvoston avain- 
prosesseissa, jotka ovat olleet kehittämistyön kohteena: lainsäädännössä, talousarvion laadin- 
nassa, tulosohjauksessa, tilastoinnissa ja tiedontuotannossa, hankkeissa ja ohjelmissa sekä 
koulutuksessa. Parhaiten sukupuolinäkökulmaa huomioidaan lainvalmistelu- ja talousarvion 
laadintaprosesseissa. Näissä prosesseissa on käytössä valtioneuvostotason ohjeistusta, ja edis- 
tymistä seurataan systemaattisesti. Vuosittain sukupuolivaikutuksia jollain lailla huomioivien 
hallituksen esitysten osuus on vaihdellut vuoden 2009 noin 12 prosentista vuoden 2014 noin 
19 prosenttiin. Vuonna 2015 noin 13 prosenttia hallituksen esityksistä tarkasteli sukupuolivai- 
kutuksia. Lähes kaikki ministeriöt sisällyttävät nykyisin talousarvioesityksiensä pääluokkape- 
rusteluihin yhteenvedon sukupuolten tasa-arvon kannalta merkittävästä toiminnasta. Vaikka 
tämä yhteenvetotarkastelu tekisi mahdolliseksi ministeriön tasa-arvoa edistävien erityisten 
toimien esiin nostamisen, jää tarkastelu monen ministeriön osalta yhä varsin abstraktille tasol- 
le. 
Ministeriöiden strategiatyöhön, suunnitteluun ja ohjaukseen sekä hankkeisiin sukupuolinäkö- 
kulmaa on sisällytetty heikosti. 

 
3. Valtavirtaistamisvelvoitteen toimeenpanoon luodaan vahva ohjausrakenne ja varmis- 
tetaan johdon tuki valtavirtaistamiselle 

 
Selonteon linjaus edellyttää pysyvän ja tehokkaan ohjausrakenteen kehittämistä sekä poliitti- 
sen johdon ja ministeriöiden virkamiesjohdon sitoutumista ja tukea valtavirtaistamiselle. 
Ohjausrakenteen luomisen edellytykseksi selonteko linjasi valtavirtaistamisen nivomisen kiin- 
teämmin yhteen hallinnon muun kehittämisen kanssa sekä pysyvien resurssien luomisen val- 
tavirtaistamista koskevien välineiden, käytäntöjen ja koulutuksen kehittämiseen. 

 
Vastuuta sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista valtioneuvostossa on viime hallitusten 
aikana siirretty sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksiköstä ministeriöille itselleen. Mi- 
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nisteriöiden toiminnallisten tasa-arvotyöryhmien myötä valtavirtaistamistyön organisointi ja 
tuki ministeriöissä ovat parantuneet. Työryhmissä on kerrytetty osaamista ja löydetty tapoja, 
joilla tasa-arvon edistäminen niveltyy paremmin osaksi ministeriön perustoimintaa. Tästä 
huolimatta toimintaa ei voida pitää vakiintuneena. 

 
Ministeriöiden johdon tuki valtavirtaistamiselle on oleellista. Valtavirtaistamista on käsitelty 
joitakin kertoja kansliapäällikkökokouksissa ja hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryh- 
mässä. Johdon roolia valtavirtaistamisen toimeenpanon valvonnassa ei kuitenkaan ole määri- 
telty valtioneuvostotasolla. (Elomäki, 2014). 

 
4. Valtavirtaistamista koskevaa koulutusta ja tietotaidon kehittämistä jatketaan 

 
 

Keskeinen sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen onnistumisen edellytys on, että virka- 
miehillä on tasa-arvo-osaamista. Koulutus onkin eräs keskeisimmistä valtavirtaistamisen haas- 
teista. Ministeriöiden henkilöstö tarvitsee jatkuvaa koulutusta sukupuolinäkökulman merki- 
tyksestä yleisesti yhteiskunnassa sekä erityisesti oman työnsä sisältöihin liittyen. 

 
Valtavirtaistamiskoulutus on ollut toimenpiteenä hallituksen tasa-arvo-ohjelmissa 2008–2011 
(STM 2011:9) ja 2012–2015 (STM 2015:1). Syksyllä 2013 tarjottiin räätälöityä sukupuolivai- 
kutusten arviointikoulutusta lainvalmistelijoille kaikissa ministeriöissä. Koulutus toteutettiin 
kaikissa muissa ministeriöissä paitsi TEM:ssä, jossa on viime vuosina ollut tarjolla muita 
ministeriöitä enemmän hallinnonalan omaa tasa-arvokoulutusta; sitä on tarjonnut muun muas- 
sa EU-osarahoitteinen Valtava-kehittämisohjelma. 

 
Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoima valtavirtaistamiskoulutus on pyrkinyt ministeriöi- 
den asiasisältöihin räätälöityyn koulutukseen ja teemoittaiseen lähestymistapaan. Ministeriöt 
ovat toivoneet, että ministeriökohtaisia koulutuksia jatketaan myös tulevina vuosina. Tähän 
onkin pysyvä tarve. Useissa ministeriöissä valtavirtaistamisen perusteita on käsitelty myös 
perehdyttämiskoulutuksessa tai vastaavassa peruskoulutuksessa. 

 
Valtioneuvoston yhteisessä perehdyttämiskoulutuksessa (ns. VN passi) sukupuolinäkökulma 
on mukana säädösehdotusten vaikutusarviointikoulutuksen yhteydessä. Vuodesta 2017 alkaen 
on suunniteltu järjestettäväksi VNK:n koordinoima virkamiesten koulutusohjelma yhdessä 
STM:n ja OM:n kanssa. Koulutuksen sisällöt tulevat koskemaan ihmis- ja perusoikeuksia, 
sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. 

 
Vuosina 2015–2017 toteutetaan ministeriöiden tasa-arvo-osaamista ja sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistamista ja sen tavoitteita tukeva hanke. Hanke koostuu ministeriöittäin räätälöidyis- 
tä koulutuksista ja hallitusohjelman teemoihin pohjautuvista yhteisistä teemaseminaareista, 
joihin tuotetaan tietokoosteita ministeriöiden tarpeisiin. 

 
Tasa-arvotiedon saatavuutta ja vuorovaikutusta ministeriöiden välillä on parantanut säännölli- 
sesti kokoontuva toiminnallisten tasa-arvotyöryhmien (TTR) verkosto ja sille perustettu säh- 
köinen foorumi Senaattori-sivustolle. Vuodesta 2010 toimineen TTR-verkoston tavoitteena on 
kehittää sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista, jakaa hyviä käytäntöjä, kuulla asiantuntijoi- 
ta ja levittää tietoa. Kaikille ministeriöille avoimeen sähköiseen foorumiin kerätään sukupuol- 
ten tasa-arvoon ja valtavirtaistamiseen liittyvää tietoa, muun muassa ministeriöiden toiminnal- 
liset tasa-arvosuunnitelmat ja verkoston kokouksissa esitetyt asiantuntijoiden alustukset. 



17  
 
 
 
 

Ministeriöistä vain harva tarjoaa koulutusta, johon tasa-arvo-ohjelma ei velvoita. Vuosina 
2008–2011, kun tasa-arvo-ohjelma velvoitti ministeriöitä valtavirtaistamiskoulutuksen järjes- 
tämiseen, näin tehtiin kahdeksassa ministeriössä. Sukupuolinäkökulman sisällyttäminen minis- 
teriöiden substansseja koskeviin peruskoulutuksiin ei kuitenkaan ole sanottavasti edistynyt 
(STM 2011:9). Tasa-arvo-ohjelman 2012–2015 velvoittamana sukupuolinäkökulma oli kui- 
tenkin mukana monien ministeriöiden peruskoulutuksissa. 

 
4.3 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 
- Talousarvion sukupuolivaikutusten arviointi edellyttää pitkäjänteistä kehittämistyötä. 

Pitkän aikavälin tavoitteena on sisällyttää talousarvioon vuosittain arvio siitä, miten 
mittaluokaltaan merkittävät määrärahat kohdentuvat naisiin ja miehiin. Myös epäsuo- 
ria sukupuolivaikutuksia tulee arvioida, jos niillä on sukupuolten tasa-arvon kannalta 
relevantteja vaikutuksia. Sukupuolivaikutusten arviointi tulee liittää osaksi koko bud- 
jettiprosessia valmistelusta seurantaan. 

- Valtavirtaistamisen toimeenpanolla tulee olla johdon tuki, se tulisi vastuuttaa ja sitä 
seurata ministeriöiden normaalien käytäntöjen osana. Työhön tulee olla käytettävissä 
resursseja, etenkin työaikaa. Resurssien ja osaamisen puute hidastaa valtavirtaistami- 
sen etenemistä. 

- Valtavirtaistamisen toteutuminen ministeriöissä edellyttää säännöllisen ja riittävän 
koulutustarjonnan varmistamista. Tarvitaan säännöllistä yhteistä koulutusta ja minis- 
teriöissä tulee edelleen olla myös omaa koulutusta, erityisesti hallinnonalan substans- 
sin sukupuolinäkökulmiin liittyen. 

- Sukupuolinäkökulman tulee sisältyä laajoihin rakenteellisiin uudistuksiin, kuten sote- 
ja maakuntauudistukseen. 

- Ministeriöiden toiminnallisen tasa-arvotyöryhmän rooli on keskeinen, samoin kaikki- 
en ministeriöiden yhteisen (TTR) -verkoston toiminta. Työryhmät ja verkosto kasvat- 
tavat tasa-arvo-osaamista sekä toimivat paikkoina, joissa substanssien ja tasa-arvo- 
asioiden asiantuntijat voivat yhdessä kehittää tasa-arvon edistämistä valtioneuvostos- 
sa 

 
 
 

5 PÄÄTÖKSENTEKO 
 
 

5.1 KEHITYS JA MUUTOKSET 2011–2016 
 
 

Kansanedustajiksi naisia valittiin vuoden 2011 ja 2015 eduskuntavaaleissa hieman yli 40 pro- 
senttia. Viime vaaleissa naisten osuus laski hieman edellisestä. (Taulukko 1.) Ministereistä 
naisten osuus laski selvästi aiempaan verrattuna pääministeri Sipilän hallituksessa, jossa naisia 
on 36 prosenttia. (Kuvio 1). Ministerivaliokunnissa sukupuolijakauma vaihtelee valiokunnasta 
toiseen, keskimäärin naisia on 18 prosenttia lakisääteisten ministerivaliokuntien jäsenistä 
vuonna 2015 (toukokuu) (Taulukko 2). Ministerityöryhmien jäsenistä naisia oli keskimäärin 
46 prosenttia ja miehiä 54 prosenttia. Kunnallisvaaleissa naisten osuus valituista on pitkään 
ollut matalampi kuin eduskuntavaaleissa. Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa valituista valtuute- 
tuista 36 prosenttia oli naisia (Taulukko 1). 

 
Ministeriöiden asettamissa työryhmissä ja toimikunnissa sukupuolijakauma on ollut 40 - 60 
prosentin kiintiön haarukassa. Vuoden 2015 syksyllä meneillään olevien hankkeiden varsinai- 
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sista jäsenistä oli naisia 42 prosenttia (Taulukko 3). Tasa-arvolain kiintiösäännös koskee myös 
kunnanhallituksia ja lautakuntia sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimiä. Niissä 
miehiä ja naisia on suunnilleen saman verran. Sen sijaan kunnanhallituksen ja lautakuntien 
puheenjohtajissa on vähemmän naisia (Taulukko 4). Kunnanjohtajista harvempi kuin joka 
viides on nainen. Vuosina 2010 - 2015 naisten osuus valtionhallinnon ylimmässä johdossa1 on 
kasvanut 28 prosentista 34 prosenttiin, kun henkilöstöstä on vastaavana aikana ollut naisia 
hieman alle puolet (Kuvio 3). 

 
Maahanmuuttajataustaisten naisten ja miesten poliittisessa osallistumisessa on haasteita. Ul- 
komaalaisten äänioikeutettujen äänestysaktiivisuus on alhainen, vuoden 2012 kunnallisvaa- 
leissa molemmilla sukupuolilla noin 20 prosenttia. Koko väestössä äänestysaktiivisuus oli 58 
prosenttia. Ehdokkaiden osalta voidaan tarkastella vieraskielisten sukupuolijakaumaa: vieras- 
kielisistä ehdokkaista miesten osuus oli 57 prosenttia, kun kaikista ehdokkaista 61 prosenttia 
oli miehiä. Vieraskielisistä valituista kunnanvaltuutetuista oli 65 prosenttia miehiä (kaikista 
valituista 64 prosenttia). Vieraskielisten osuus sekä ehdokkaista että valituista oli hyvin pieni: 
ehdokkaista 1,8 prosenttia ja valituista vain 0,4 prosenttia (Myrskylä - Pyykkönen, 2014). 
Vieraskielisiä oli koko väestöstä vuonna 2015 kuusi prosenttia. Vuoden 2015 eduskuntavaa- 
leissa äänioikeutetuista miehistä 1,6 ja naisista 1,9 prosenttia oli vieraskielisiä. Ehdokkaista 
vieraskielisten miesehdokkaiden osuus oli 2,2 prosenttia ja naisehdokkaiden 2,0 prosenttia. 
Vaaleissa valittiin eduskuntaan yksi ulkomaalaistaustainen nainen ja mies. (Fredriksson, 
2015).2

 

 
Noin viidennes aikuisesta ulkomaalaistaustaisesta väestöstä osallistuu aktiivisesti kerho-, jär- 
jestö- tai yhdistystoimintaan, kun koko väestössä osuus on yli 25 prosenttia. Koko väestön 
osalta sukupuolten välillä ei ole eroa, kun taas ulkomaalaistaustaisten osalta miehet ovat muu- 
taman prosenttiyksikön aktiivisempia. Sukupuolten välillä on eroja erityisesti lähtömaan pe- 
rusteella. (Castaneda ym., 2015) 

 
Valtion kokonaan omistamien yhtiöiden hallitusten jäsenistä naisia oli 45 prosenttia vuonna 
2010 ja 46 prosenttia vuonna 2016.3 Valtion mahdollisuus päättää hallituksen kokoonpanosta 
on pienempi niissä yhtiöissä, joissa valtio on vähemmistöomistajana. Näiden yhtiöiden halli- 
tuksissa naisia on selvästi vähemmän ja vaihtelu on yhtiöiden välillä suurta. Valtioneuvoston 
kanslian nimitysvallassa olevista hallitusjäsenistä oli 45 prosenttia kevään 2016 yhtiökokous- 
ten jälkeen. 

 
Pörssiyhtiöiden hallituksissa naisten osuus on vuodesta 2011 vuoteen 2016 kasvanut 18 pro- 
sentista 25 prosenttiin. Vuonna 2016 Helsingin pörssissä oli 120 yhtiötä, joista 90 prosentissa 

 
 
 

1 Valtionhallinnon ylimpään johtoon luetaan ministeriöiden ylin johto (valtiosihteerit kansliapäälliköt, alivaltiosihtee- 
rit, osastopäälliköt) ja virastojen ylin johto eli pääjohtajat, ylijohtajat virastojen päällikköinä, oikeuskansleri, apulais- 
oikeuskansleri, puolustusvoimain komentaja, valtakunnan syyttäjä ja muut vastaavat). 
2 Tarkkaa tietoa ulkomaalaistaustaisten Suomen kansalaisten äänestysaktiivisuudesta eduskuntavaaleissa ei ole saata- 
villa. Vaalipäivänä äänestäneiden henkilötunnuksia ei rekisteröidä, eli henkilöiden ulkomaalaistaustaisuutta tai muita 
rekisteristä pääteltäviä taustatietoja ei ole mahdollista saada. Kuntavaaleissa kansalaisuusryhmittelytieto on poikkeus. 
(Sähköpostitieto Tilastokeskuksesta). European Social Surveyn tulosten perusteella voidaan olettaa, että vuosien  
1999, 2003 ja 2007 eduskuntavaaleissa noin puolet ulkomailla syntyneistä Suomen kansalaisista on äänestänyt. Maa- 
mu-tutkimuksen tulosten perusteella keskimäärin noin 44–49 prosenttia venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista 
Suomen kansalaisista oli äänestänyt vuosien 2007 ja/tai 2011 eduskuntavaaleissa (Castaneda ym., 2012). 
3 

Markkinaehtoisesti toimivien valtio-omisteisten yhtiöiden ja valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksessa olevien 
erityistehtäväyhtiöiden hallituspaikoista. 
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oli hallituksessa mukana sekä naisia että miehiä. Naisten osuus on korkein suurten pörssiyhti- 
öiden hallituksissa, 32 prosenttia. (Kuvio 4.) Pörssiyhtiöiden johtoryhmien sisäinen sukupuoli- 
jakauma vaihtelee toimintojen mukaan. Naisten osuus on suurin tukitoimintojen johdossa, 38 
prosenttia ja pienin liiketoimintojen johdossa, 11 prosenttia (Kuvio 5). 

 
 
 

5.2 TASA-ARVOSELONTEON LINJAUSTEN 
TOTEUTUMINEN 

 

 
1. Sukupuolten tasa-arvo kiinteäksi osaksi kaikkea päätöksentekoa ja erityisesti demo- 
kratian ja kansalaisvaikuttamisen edistämistä 

 
Sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ei riitä, että päätöksiä tekemässä on niin naisia kuin 
miehiäkin. Tämän lisäksi olennaista on, edistävätkö tehdyt päätökset tasa-arvoa. Tähän on 
pyritty ottamalla tasa-arvotavoitteet ja sukupuolinäkökulma mukaan jo päätösten valmistelu- 
vaiheessa. Demokratian toteutuminen edellyttää kaikkien osallistumismahdollisuutta ja mah- 
dollisuutta vaikuttaa. Valtioneuvosto antoi Suomen ensimmäisen demokratiapoliittisen selon- 
teon eduskunnalle maaliskuussa 2014 (Oikeusministeriö 2014:14). Selonteossa on kiinnitetty 
erityistä huomiota yhdenvertaisuuteen ja sukupuolten tasa-arvoon, mm. luottamustehtävien, 
työn ja perheen yhteensovittamiseen ja tasa-arvoon päätöksenteon kuulemisprosesseissa. Ke- 
hitystä seurataan indikaattorien pohjalta. 

 
2. Vähemmistöryhmien osallistumismahdollisuuksia parannetaan sukupuolinäkökulma 
huomioiden 

 
Valtioneuvoston demokratiapoliittisessa selonteossa nostettiin esille tarve kannustaa maahan- 
muuttajia osallistumaan vaaleihin ja luottamustoimiin (Oikeusministeriö 2014:14). Kuntalain 
uudistuksen yhteydessä eri väestöryhmien vaikutusmahdollisuuksia on laajennettu. Valmiste- 
lussa huomioitiin myös maahanmuuttajat. Kotoutumislainsäädännön uudistamisessa (HE 
73/2011) huomioitiin kaikkien maahanmuuttajien oikeus perustietoon Suomen lainsäädännös- 
tä, maahanmuuttajien oikeuksista ja velvollisuuksista yhteiskunnassa ja työelämässä, palvelu- 
järjestelmästä sekä muista yhteiskunnan perusasioista. Materiaaleihin on sisällytetty myös 
sukupuolten tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä. 

 
Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategian sukupuolivaikutukset arvioitiin osana hallituksen 
tasa-arvo-ohjelmaa 2012–2015 (STM 2015:1). Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota maahan- 
muuttajanaisten yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Erityisesti kotona olevi- 
en maahanmuuttajanaisten tietoisuus omista vaikutusmahdollisuuksistaan saattaa olla heikko. 
Huomiota tulisi kiinnittää enemmän siihen, miten maahanmuuttajanaiset voitaisiin saavuttaa 
paremmin osallistumismahdollisuuksia koskevassa tiedottamisessa. 

 
Muiden vähemmistöryhmien osalta tietoa yhteiskunnallisesta osallistumisesta on rajallisesti. 
Esimerkiksi vammaisten ja vammaispalvelujen osalta tasa-arvoon liittyvien kysymysten arvi- 
oimista ja vaikutusarviointeja yleensä vaikeuttaa tilastotietojen saatavuuden niukkuus. Suku- 
puolen mukaisten tietojen saaminen on vieläkin vähäisempää. 
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3. Sukupuolten tasa-arvo turvataan kuntien rakenneuudistuksessa 
 
 

Paikallis- ja aluehallinnon uudistaminen on ajankohtainen teema. Viime hallituskausien kunta- 
liitoksilla oli ainakin tilapäinen kielteinen vaikutus sukupuolten tasa-arvoiseen edustukseen. 
Etenkin vuoden 2009 alussa yhdistyneiden kuntien alueella naisten edustuksen kehitys oli 
miinusmerkkinen. Vahvat miesehdokkaat keräsivät usein suurimman äänisaaliin niissä suu- 
rempaan kuntaan liittyvissä pienissä kunnissa, joiden alueelta vain muutama edustaja pääsi 
uuden kunnan valtuustoon. Valtuustotyöstä vapaaehtoisesti luopuvia oli liitoskunnissa enem- 
män kuin muissa kunnissa. Erityisesti ehdokkuudesta luopuivat naiset. (Pikkala, 2011). 

 
Myös yhdistyneiden kuntien hallitusten naispuheenjohtajien osuus laski vuosina 2007–2009 
aiempaan verrattuna 7 prosenttiyksikköä ja valtuustoissakin naispuheenjohtajien osuus laski 
parilla prosenttiyksiköllä. Kaikissa niissä 32 kunnassa, joissa kuntaliitos toteutui 1.1.2009, 
valittiin kuntajohtajaksi mies. Kuntaliitoskunnissa naisten osuus on myös muissa päällikkövi- 
roissa pienempi kuin kunnissa, jotka jatkavat vanhan kuntajaotuksen mukaan. (Pikkala, 2011). 

 
Alue- ja paikallishallinnon uudistusten toteuttamisessa on tärkeää varmistaa sukupuolten tasa- 
arvon toteutuminen niin päätöksenteon, henkilöstön aseman kuin palvelujenkin kannalta mm. 
maakunnissa. Tasa-arvolain kiintiösäännös on taannut sukupuolten tasapuolisen edustuksen 
suurimmassa osassa kunnallisia toimielimiä. Tasapuolinen edustus on tärkeää taata kiintiö- 
säännöksellä myös maakunnallisissa toimielimissä. Tasa-arvon toteutumista tulee tavoitella 
myös kiintiölain ulkopuolella olevissa toimielimissä ja johtotehtävissä hallinnon eri tasoilla ja 
maakuntien yhtiöissä. 

 
Pääministeri Sipilän hallituksen tasa-arvo-ohjelman mukaan keskeisiin yhteiskunnallisiin ja 
hallinnollisiin uudistuksiin sisällytetään tasa-arvotavoitteita ja valtavirtaistetaan sukupuo- 
linäkökulma. Ohjelma kirjaa, että SOTE- ja maakuntauudistuksessa varmistetaan, että suku- 
puolten tasa-arvo toteutuu erityisesti henkilöstön asemaa koskevissa muutoksissa. Lisäksi 
selvitetään mahdollisuutta laajentaa vuodesta 2004 valtio-omisteisia yhtiöitä koskeneiden tasa- 
arvotavoitteita kuntasektorille ja muihin julkisessa määräysvallassa oleviin yrityksiin kuten 
maakuntien yhtiöihin. 

 
4. Sukupuolten tasapuolista edustusta edistetään sekä valtionhallinnon että yksityisen 
sektorin johtopaikoilla 

 
Valtion työmarkkinalaitos on antanut vuonna 2009 (VM 15.1.2009) suosituksen naisten ura- 
kehityksen edistämisestä valtionhallinnossa. Ministeriöiden ylimmässä johdossa naisia oli 
vuonna 2015 reilu kolmannes. 

 
Hallituksen tasa-arvo-ohjelma vuosille 2011─2015 sisälsi monia tavoitteita sukupuolten tasa- 
puolisen edustuksen lisäämiseksi päätöksenteossa. Tasa-arvo-ohjelmassa 2016─2019 valtio 
jatkaa ohjelmaa naisten osuuden lisäämiseksi valtio-omisteisten yhtiöiden hallituksissa. Valti- 
on kokonaan omistamien yhtiöiden hallituksissa on oltava naisia ja miehiä vähintään 40 pro- 
senttia. Sama tavoite koskee valtioenemmistöisiä yhtiöitä. Yhtiöissä, joissa valtio on suoraan 
tai välillisesti vähemmistöomistaja, on valtion ja valtiota edustavien toimijoiden edistettävä 
tasa-arvoa siten, että ne nimeävät ehdokkaita hallitusten jäseniksi tasa-arvotavoitteita toteutta- 
valla tavalla. Sukupuolten tasa-arvoa koskevia tavoitteita ja toimenpiteitä on myös sisällytetty 
valtioneuvoston valtion omistajapolitiikkaa koskevaan valtioneuvoston periaatepäätökseen 
(VN 13.5.2016). 
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Tavoitteellinen ja pitkäjänteinen toiminta on tuottanut tulosta erityisesti valtionyhtiöissä ja 
valtioenemmistöisissä pörssiyhtiöissä: vuonna 2016 valtion kokonaan omistamien yhtiöiden 
hallituksissa oli naisia keskimäärin 46 prosenttia. Myös valtioenemmistöissä pörssiyhtiöissä 
tasa-arvotavoite on saavutettu, sen sijaan valtioenemmistöisissä listaamattomien yhtiöiden 
hallituksissa naisia on ainoastaan 28 prosenttia jäsenistä. Valtioneuvoston kanslian nimitysval- 
lassa olevista hallitusjäsenistä naisten osuus oli 45 prosenttia vuoden 2016 keväällä. Valtio- 
omisteisia yhtiöitä koskeva vuotuinen seuranta laajennetaan hallitusten lisäksi myös yhtiöiden 
johtoryhmiin. 

 
Hallituksella on ollut tavoitteena sukupuolten tasapuolinen edustus pörssiyhtiöiden hallituksis- 
sa. Valtioneuvoston periaatepäätöksen (VN 17.2.2015) mukaan tavoitteena on, että suurten ja 
keskisuurten pörssiyhtiöiden hallituksissa on naisia ja miehiä vähintään 40 prosenttia vuoteen 
2020 mennessä. Vuonna 2016 naisia oli suurissa pörssiyhtiöissä 32 prosenttia ja keskisuurissa 
26 prosenttia hallituksen jäsenistä. Hallitus on jatkanut vuoropuhelua elinkeinoelämän kanssa 
naisten urakehityksen edistämiseksi. Viime vuosina on toteutettu mm. NaisUrat (Hearn ym. 
2015) ja Tasa-arvoa johtajien urakehitykseen (TASURI) -hankkeet. TASURIn tavoitteena oli 
lisätä sukupuolten tasapuolista edustusta yritysten ylimmässä johdossa, kehittää rekrytointi- 
käytäntöjä ja tilastotuotantoa sekä vahvistaa yhteistyötä keskeisten toimijoiden välillä (Te- 
räsaho & Kupiainen, 2015; Koivunen, 2015; Pietiläinen ym., 2015). 

 
Elinkeinoelämä on edistänyt sukupuolten tasapuolista edustusta pörssiyhtiöiden hallituksissa 
usean vuoden ajan itsesääntelytoimilla. Arvopaperimarkkinayhdistys hyväksyi vuonna 2008 
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin, joka ohjeistaa yrityksiä aiempaa velvoittavammin 
siihen, että hallituksissa on oltava molempia sukupuolia. Hallinnointikoodi uudistettiin vuoden 
2016 alusta ja se sisältää edellä mainitun tavoitteen ja seurantatavat sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseksi. Hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa 2016–2019 esitetään tavoitteeksi sukupuolten 
tasapuolisen edustuksen lisääminen pörssiyhtiöiden hallituksissa. Lisäksi ohjelmassa esitetään 
johtajuustilastojen sukupuolen mukaisen tuotannon vakiinnuttamista mahdollisuuksien mu- 
kaan. 

 
5. Sukupuolten tasa-arvo osaksi hallituksen kokoonpanoa ja työskentelyä 

 
 

Naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen maan hallitusta nimitettäessä on kiinnitetty 
huomiota koko 2000-luvun. Tasapuolinen edustus onkin toteutunut hyvin molempien suku- 
puolten edustuksen vaihdellessa 40 ja 60 prosentin välillä. Pääministeri Sipilän hallituksessa 
naisten osuus on pienempi, 36 prosenttia. Tasapuolisen edustuksen toteutuminen niin hallituk- 
sessa kuin ministerivaliokunnissa ja ministerityöryhmissä on myös jatkossa syytä varmistaa. 

 

 
 

5.3 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 

- Naisten osuus kansanedustajista laski hieman aiemmasta vuoden 2015 vaaleissa. Ta- 
sapuolisen edustuksen toteutuminen poliittisessa päätöksenteossa ei toteudu itsestään 
vaan edellyttää aktiivista tasa-arvon edistämistä puolueiden ehdokasasettelussa sekä 
hallituksen ja ministerivaliokuntien ja -työryhmien kokoonpanossa. 

- Tasa-arvolain kiintiösäännös on taannut sukupuolten tasapuolisen edustuksen valti- 
onhallinnon ja kuntien toimielimissä. Tasapuolinen edustus kuitenkin vaihtelee edel- 
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leen eri ministeriöiden välillä. Kunnallisten toimielinten puheenjohtajista miehet ovat 
selkeä enemmistö. 

- Sukupuolten tasapuolista edustusta tulee edistää SOTE-alueiden ja maakuntien pää- 
töksenteossa. SOTE- ja maakuntauudistuksessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain 
kiintiöitä ja tasapuolista edustusta koskevat säännökset tasa-arvolain tarkoittamalla 
tavalla. Tasa-arvolaissa tämä tarkoittaa 40 %:n kiintiöitä myös maakuntien ja maa- 
kuntayhtymien toimielimissä lukuun ottamatta valtuustoja sekä tasapuolisuusvelvoit- 
teen soveltamista myös maakuntaenemmistöisten yhtiöiden johto- ja hallintoelimiin. 

- Sukupuolten tasapuolisessa edustuksessa pörssiyhtiöiden hallituksissa on jatkunut 
myönteinen kehitys. Pääministeri Sipilän hallituksen tavoitteena on edelleen parantaa 
tasapuolista edustusta pörssiyhtiöiden hallituksissa. Kehitys ja tarvittavat toimenpi- 
teet arvioidaan syksyllä 2018. 

- Hallitus selvittää valtio-omisteisia yhtiöitä koskevien tasa-arvotavoitteiden laajenta- 
mista kuntasektorille ja muihin julkisoikeudellisessa määräysvallassa oleviin yrityk- 
siin. 

- Tasa-arvotilanteen seuraamiseksi tarvitaan säännöllisiä tilastotietoja johtajien suku- 
puolijakaumasta yritysten johtoelimissä ja eri yhtiötyypeissä. Mm. listaamattomien 
yhtiöiden johtopaikoista tarvitaan lisätietoa tasa-arvon edistämisen pohjaksi. Nykyi- 
sessä tasa-arvo-ohjelmassa (2016–2019) esitetään johtajuustilastojen sukupuolen 
mukaisen tuotannon vakiinnuttamista mahdollisuuksien mukaan. 

- Vieraskielisiä miehiä ja naisia on edelleen vähän vaaleilla valittavissa elimissä kuten 
eduskunnassa ja kunnanvaltuustoissa. 

 
 
 

6 KOULUTUS 
 
 

6.1 KEHITYS JA MUUTOKSET 2011–2016 
 
 

Naisten ja miesten koulutusreitit erkanevat heti peruskoulun jälkeen. Naiset ja miehet valitse- 
vat eri koulutusaloja, mikä myöhemmin näkyy ammattien ja sektoreiden segregoitumisena 
nais- ja miesenemmistöisiksi. Viitteitä on myös siitä, että vanhempien koulutustaso vaikuttaa 
siihen, kuinka vahvasti perheen lapset suuntautuvat sukupuolelleen tyypillisille aloille. Suku- 
puolten väliset erot koulutusaloissa ovat ulkomaalaistaustaisilla henkilöillä vähäisempiä kuin 
suomalaistaustaisilla. Ulkomaalaistaustaiset naiset ovat suorittaneet enemmän tekniikan alan 
tutkintoja ja vähemmän terveys- ja sosiaalialan tutkintoja kuin suomalaistaustaiset naiset. On 
kuitenkin huomattava, että ulkomaalaistaustaisten Suomessa suorittamat tutkinnot jakautuvat 
voimakkaasti sukupuolen mukaan. Näin Suomessa tapahtuva opiskelu näyttää lisäävän suku- 
puolten välistä segregaatiota. 

 
Nuorille suunnatuista toisen asteen koulutuksista naiset osallistuvat miehiä jonkin verran use- 
ammin lukiokoulutukseen ja miehet ammatilliseen peruskoulutukseen. Vuosina 2004–2012 
naisten osuus nuorille suunnatun lukiokoulutuksen opiskelijoista oli noin 57 prosenttia ja 
miesten osuus ammatillisen koulutuksen opiskelijoista oli noin 54 prosenttia. 

 

 
Segregaation lieventäminen ja tasa-arvon edistäminen koulutuksessa edellyttävät, että eri 
koulutusasteiden opetussuunnitelmien perusteisiin sisällytetään tasa-arvonäkökulma. Tasa- 
arvolain täydennyksen myötä vuonna 2015 tasa-arvosuunnitelman laadinta tuli jokaisen pe- 
ruskoulun ja oppilaitoksen velvollisuudeksi. Tosiasiallisen tasa-arvon toteutuminen edellyttää 
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oppilaitosten ja työelämätoimijoiden yhteistyön vahvistamista sekä oppilaitosten ja koulutus- 
organisaatioiden sisäisen työnjaon tarkastelua naisten ja miesten yhtäläisten urakehitysmah- 
dollisuuksien takaamiseksi. 

 
6.2 TASA-ARVOSELONTEON LINJAUSTEN 

TOTEUTUMINEN 
 

 
1. Koulutuspolitiikkaan sisällytetään sukupuolten tasa-arvon edistäminen 

 
 

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa 2012–2015 (STM 2015:1) toimenpiteenä oli, että sukupuol- 
ten tasa-arvoa edistävät tavoitteet ja toimet määritellään nykyistä kattavammin ja selkeämmin 
opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteissa sekä opetussuunnitelmissa (ml. varhaiskasva- 
tus). Sukupuolinäkökulma ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen sisällytetään opetussuunni- 
telmia ja tutkintoja koskeviin arviointeihin. Uudet perusopetuksen opetussuunnitelmien perus- 
teet tulevat voimaan asteittain syksystä 2016 alkaen (Opetushallitus 2014:96). Uusissa perus- 
opetuksen opetussuunnitelmien perusteissa  sukupuolten tasa-arvo on läpileikkaava teema. 
Sukupuolten tasa-arvo, sukupuolen moninaisuus, sukupuolistereotypioiden poistaminen sekä 
sukupuolittuneiden oppiaine- ja uravalintojen kyseenalaistaminen on viety osaksi koulutuksen 
arvopohjaa ja toimintakulttuuria. 

 
Tasa-arvolain täydennys 30.12.2014 toi perusopetuslain piirissä oleville kouluille koulukoh- 
taisen tasa-arvosuunnitelman laadintavelvoitteen. Perusopetuksen oppivelvollisten perusteita 
on täydennetty 21.10.2015 määräyksellä, joka koskee koulukohtaisen tasa-arvosuunnitelman 
laadintaa (Opetushallitus 21.10.2015). 

 
Hallituksen tasa-arvo-ohjelman 2016–2019 mukaan varhaiskasvatussunnitelmien perusteiden 
uudistamisessa tasa-arvonäkökulma otetaan valmistelussa huomioon. Varhaiskasvatussuunni- 
telmien perusteet otetaan käyttöön 1.8.2017. 

 
2. Opetussuunnitelmatyöllä ja opetusmenetelmillä edistetään sukupuolten tasa-arvoa 

 
 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet annettiin 22.12.2014 (Opetushallitus 2014:96). 
Opetussuunnitelman perusteissa sukupuolten tasa-arvon edistämiseen on sitouduttu monin 
tavoin. Perusopetuksen oppivelvollisten perusteita on täydennetty 21.10.2015 määräyksellä, 
joka koskee koulukohtaisen tasa-arvosuunnitelman laadintaa (Opetushallitus 21.10.2015). 

 
Tässä muutama esimerkki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista (Opetushallitus 
2014:96): 

• Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet – tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki 
• Tasa-arvon tavoite ohjaa perusopetuksenkehittämistä. Siihen sisältyy taloudellinen, 

sosiaalinen, alueellinen ja sukupuolten tasa-arvo. Tasa-arvopyrkimystä täydentää laa- 
ja yhdenvertaisuusperiaate. 

• Perusopetus edistää sukupuolten tasa-arvoa. Se kannustaa yhdenvertaisesti tyttöjä ja 
poikia eri oppiaineiden opinnoissa sekä lisää ymmärtämystä sukupuolen moninaisuu- 
desta. Jokaista oppilasta autetaan tunnistaman omat mahdollisuutensa ja rakentamaan 
oppimispolkunsa ilman sukupuolen sidottuja roolimalleja. 

• Toimintakulttuurin kehittämisperiaatteisiin on lisätty yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. 
Opetus on sukupuolitietoista. Yhteisö rohkaisee oppilaita tunnistamaan omat mahdol- 
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lisuutensa sekä suhtautumaan eri oppiaineisiin, tekemään valintoja ja sitoutumaan 
opiskeluun ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. 

• Työtapojen valinnassa kiinnitetään huomiota myös sukupuolittuneiden asenteiden ja 
käytänteiden tunnistamiseen ja muuttamiseen. 

 
3. Sukupuolitietoista oppilaan- ja opinto-ohjausta kehitetään 

 
 

Opetushallitus on joulukuussa 2014 hyväksynyt uudet perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet. Opinto-ohjaukseen on kirjattu tavoitteeksi, että oppilaat tekevät opiskelua ja urava- 
lintaa koskevat valintansa oman kiinnostuksensa, eivät sukupuolistereotypioiden mukaisesti. 

 
Tasa-arvo-ohjelmassa 2016–2019 esitetään käynnistettäväksi kuntakokeilu opinto-ohjauksen 
ja työelämään tutustumisjaksojen (TET) kehittämiseksi niin, että tytöt ja pojat tutustuvat sekä 
nais- että miesenemmistöisiin aloihin. Kokeilun yhtenä painopisteenä on maahanmuuttajataus- 
taisten tyttöjen monipuolisen ammatinvalinnan tukeminen. 

 
4. Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan sukupuolten tasa-arvoa koskevia tavoitteita ja 
toimia 

 
Suomalainen varhaiskasvatus on ollut muutoksessa viime vuosina, kun se siirtyi hallinnollises- 
ti sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudesta opetus- ja kulttuuriministeriöön. Muutos kytkee 
varhaiskasvatuksen osaksi kasvatus- ja koulutuspalveluja aiemman sosiaalihuoltolain mukai- 
sen sosiaalipalvelun sijaan. Uuden varhaiskasvatuslain muutostyö käynnistyi vuonna 2012 ja 
ensimmäiset lakiuudistukset astuivat voimaan syksyllä 2015. Varhaiskasvatuslaki määrittelee 
sukupuolten tasa-arvon toteutumisen keskeiseksi toimintaa ohjaavaksi tavoitteeksi. 

 
Varhaiskasvatusta on Suomessa tutkittu sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta yhä enemmän. 
Oppilaitoksissa, perusopetuksessa ja sen alaisessa esiopetuksessa tasa-arvotavoitteeseen pyri- 
tään toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun avulla, joka on tehokas keino muokata varhaiskasva- 
tuksesta tasa-arvoisempi toimintaympäristö. 

 
Tasa-arvo-ohjelmassa 2016–2019 todetaan, että varhaiskasvatussuunitelman perusteet uudiste- 
taan ja tasa-arvonäkökulma otetaan valmistelussa huomioon. 

 
5. Toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun toteutuminen varmistetaan oppilaitoksissa ja 
suunnitteluvelvoite laajennetaan koskemaan myös perusopetusta 

 
Tasa-arvolaki velvoittaa kaikki perusopetusta järjestävät oppilaitokset tasa-arvosuunnitelman 
laadintaan. Tämän työn tueksi Opetushallitus on julkaissut oppaan ”Tasa-arvotyö on taitolaji, 
Opas sukupuolten tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa” (Jääskeläinen ym., 2015). Tätä 
työtä tuetaan kansallisella oppilaitoksiin suunnatulla koulutuksella. 

 
Hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa 2016–2019 todetaan, että peruskoulujen ja toisen asteen 
oppilaitosten tasa-arvosuunnittelua tuetaan ajantasaisilla oppailla, koulutuksella ja seurannalla 
(4.3). 
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6. Oppimateriaaleilla edistetään sukupuolten tasa-arvoa 
 
 

Oppikirjoilla ja muilla oppimateriaaleilla on suuri vaikutus käsityksiin sukupuolesta, 
sukupuolirooleista ja eri sukupuolta olevien ihmisten tehtävistä yhteiskunnassa. 
Tasa-arvolain mukaan myös opetusaineistojen tulee tukea oppilaitosten 
tasa-arvotyötä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 velvoittavat tasa-arvoa 
edistävien oppimateriaalien valintaan. Kuitenkin edelleen julkaistaan oppikirjoja ja muita 
materiaaleja, jotka jossain määrin toistavat yhteiskunnassa vallitsevia stereotypioita ja täten 
ylläpitävät sukupuoleen perustuvaa segregaatiota. 

 
Opetushallitus on seurantakauden aikana ottanut tasa-arvokysymykset esiin säännöllisissä 
keskusteluissa oppikirjakustantajien kanssa. 

 
6.3 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
 

- Tasa-arvon sisällyttämistä opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteisiin tulee jat- 
kaa, muun muassa lukioiden opetussuunnitelmien perusteiden uudistamisessa. 

- Konkreettisia välineitä tasa-arvon edistämiseksi esimerkiksi opettajien perus- ja täy- 
dennyskoulutuksen sekä tasa-arvosuunnittelun avulla tarvitaan opettajille. Oppilaan- 
ja opinto-ohjauksessa koulutus- ja uravalintaohjausta on kehitettävä tukemaan tyttö- 
jen ja poikien yksilöllisiä ominaisuuksia, vahvuuksia ja motivaatiota. Tämä koskee 
myös maahanmuuttajataustaisia tyttöjä ja poikia. 

- Varhaiskasvatuslaki  määrittelee  sukupuolten  tasa-arvon  toteutumisen  keskeiseksi 
toimintaa ohjaavaksi tavoitteeksi. Suunnitelmallisen ja tavoitteellisen tasa-arvon edis- 
tämiseksi tarvitaan varhaiskasvatukseen toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma. Uudet 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat parhaillaan valmistelussa. Tasa-arvo- 
osaamista tulee tukea varhaiskasvattajien koulutuksessa. Alan perusopinnot eivät si- 
sällä yhteistä ja yleistä opintokokonaisuutta, joka käsittelisi sukupuolta, sen moninai- 
suutta ja sukupuolten tasa-arvoa. 

- Oppimateriaalien kehittäminen tasa-arvotietoiseen suuntaan on tarpeen. 
- Perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten ja työelämätoimijoiden yhteistyötä tuli- 

si pyrkiä vahvistamaan. Lasten ja nuorten tietoisuutta ja mahdollisuuksia tutustua su- 
kupuolelleen epätyypillisiin aloihin ja työuravaihtoehtoihin tulisi lisätä. 

 
 
 

7 KORKEAKOULUTUS JA TUTKIMUS 
 
 

7.1 KEHITYS JA MUUTOKSET 2011–2016 
 
 

Yliopistojen opiskelijoista naisia on pitkään ollut yli puolet: vuonna 2014 naisia oli opiskeli- 
joista reilut 53 prosenttia (Tilastokeskus, 2016). Samoin yliopistotutkintojen suorittajista nai- 
sia on enemmän kuin miehiä: alemman korkeakoulututkinnon suorittajista oli naisia 58 pro- 
senttia ja ylemmän 60 prosenttia. Tohtorintutkinnoista naiset ovat viime vuosina suorittaneet 
yli puolet: vuonna 2014 naisten osuus oli 52 prosenttia (ks. Kuvio 9). Ammattikorkeakoulujen 
opiskelijoista naisia oli 54 prosenttia ja tutkintojen suorittajista 62 prosenttia. Sekä yliopistois- 
sa että ammattikorkeakouluissa opintoalat ovat edelleenkin sukupuolen mukaan eriytyneitä: 
tekniikan aloilla miehet ovat selkeänä enemmistönä, kun taas sosiaali- ja terveysalalla ja hu- 
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manistisella ja kasvatusalalla naisia on merkittävästi miehiä enemmän. (ks Kuvio 7, Taulukko 
7, Taulukko 8) 

 
Yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstöstä miesten osuus oli vuonna 2015 jonkin verran 
suurempi kuin naisten. Alempien opetus- ja tutkimustehtävien hoitajissa sukupuolijakaumat 
ovat suhteellisen tasaiset: assistenteista ja tuntiopettajista naisia oli 43 prosenttia ja lehtoreista 
ja yliassistenteista 55 prosenttia (2013). Naisten merkittävä osuus korkeakoulututkinnon suo- 
rittaneista ja alempien opetus- ja tutkimustehtävien hoitajista ei vielä ole heijastunut professo- 
rikuntaan, jossa naiset ovat edelleen selkeänä vähemmistönä (28 % vuonna 2014, ks. Kuvio 
9). Naisten osuudet professoreista ja laajemmin opetus- ja tutkimushenkilökunnasta vaihtele- 
vat myös yliopistosta toiseen: teknillisissä yliopistoissa naisten osuus näistä tehtävistä on 
edelleen vähäinen (Sivistystyönantajat, 2015; Professoriliitto, 2016). Yliopistojen rehtoreista 
enemmistö on miehiä, vuonna 2016 miesten osuus oli 75 prosenttia. Osuudessa ei ole tapahtu- 
nut merkittäviä muutoksia viime vuosina. 

 
Tohtoreiden osalta huomio kiinnittyy heidän sijoittumiseensa työelämässä. Tuoreen selvityk- 
sen kyselyyn vastanneiden joukossa naispuolisten tohtoreiden työttömyys oli jonkin verran 
miestohtoreita yleisempää. Miestohtorit työllistyivät naisia enemmän yksityiselle sektorille: 
yrityksissä työskentelevien miesten osuus oli yli kaksi kertaa suurempi kuin naisten. (OKM 
2016:3). Sukupuolten väliset palkkaerot ovat ajankohtaisia yliopistoissa: miesten keskiansiot 
ylittivät naisten ansiot sekä opetus- ja tutkimushenkilöstössä että muussa henkilöstössä. Nais- 
ten keskiansio oli 91 prosenttia miesten keskiansiosta opetus- ja tutkimushenkilöstössä vuonna 
2014 (Sivistystyönantajat, 2015). 

 
Sukupuolentutkimuksen asemassa on vuoden 2010 jälkeen tapahtunut muutoksia, jotka ovat 
merkinneet resurssien vähenemistä tai uudelleen kohdentamista. 

 
7.2 TASA-ARVOSELONTEON LINJAUSTEN 

TOTEUTUMINEN 
 

1. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa vahvistetaan sukupuolinäkökulman valtavirtaista- 
mista 

 
Yliopistoissa ja tutkimuskentällä on viime vuosien aikana tehty merkittäviä rakenteellisia 
uudistuksia. Muuan muassa yliopistojen asema muuttui vuoden 2010 yliopistolain myötä, 
tutkijanuria on uudistettu neliportaiseksi järjestelmäksi, yliopistot ovat ottaneet käyttöön uusia 
rekrytointitapoja ja urapolkuja ja opiskelijavalintaa ollaan uudistamassa. Myös yliopistojen ja 
tutkimuksen rahoitusta on leikattu. Kaikilla näillä muutoksilla voi olla erilaisia vaikutuksia 
naisten ja miesten asemaan. Yliopistojen ja tutkimusrahoituksen rakenteellisen uudistamisen, 
ml. opiskelijavalinnat, vaikutuksia naisiin ja miehiin on tärkeää arvioida myös jatkossa ja 
sisällyttää arvioinnit osaksi korkeakoulu- ja tiedepoliittista päätöksentekoa ja sen valmistelua. 
Tässä apuna ovat sukupuolen mukaan eritellyt tilastot, joita on saatavilla opetus- ja kulttuuri- 
ministeriön ja Opetushallituksen kehittämissä tietokannoissa. Sukupuolinäkökulman valtavir- 
taistaminen innovaatiopolitiikkaan edellyttää tulevaisuudessa lisäpanostusta. 
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2. Korkeakoulujen tasa-arvotyötä ja sukupuolinäkökulman integroimista korkeakoulu- 
jen opetukseen ja tutkimukseen edistetään edelleen 

 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on jatkanut korkeakoulujen tasa-arvosuunnitelmien ja niiden 
toimeenpanon seurantaa. Korkeakoulut ja yliopistot raportoivat opetus- ja kulttuuriministeriöl- 
le vuonna 2014 konkreettisista toimistaan koulutuksellisen tasa-arvon sekä toiminnallisen 
tasa-arvon edistämiseksi. Raportointien perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö on käynyt 
vuoropuhelua korkeakoulujen kanssa (esim. yliopistovierailut ja vararehtoritapaamiset). Ra- 
porteista kävi ilmi, että kaikilla yliopistoilla on tasa-arvo- ja/tai yhdenvertaisuussuunnitelma. 
Suunnitelmien sisällössä ja tasa-arvotyön organisoinnissa on kuitenkin eroja. Esimerkkeinä 
yliopistojen tasa-arvotoimista voidaan mainita tasa-arvoa edistävät hankkeet, sukupuolitietoi- 
set markkinointikampanjat opiskelijarekrytoinneissa ja positiivisen erityiskohtelun mahdollis- 
taminen henkilökunnan rekrytoinneissa. Yliopistojen tasa-arvotyössä on kiinnitetty vähän 
huomiota koulutuksen ja tutkimuksen sisältöihin tasa-arvonäkökulmasta (ml. tutkijarekrytoin- 
nit sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta tai koulutusalojen segregaatio). 

 
3. Kaikkeen opettajankoulutukseen integroidaan tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuuden 
edistäminen 

 
Opetusministeriö rahoitti vuosina 2008–2011 Helsingin yliopiston koordinoimaa Tasa-arvo- 
ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa (TASUKO) -hanketta, jonka tarkoituksena oli 
edistää tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuutta koskevaa kehittämistyötä kaikissa opettajankoulu- 
tusta antavissa yliopistoissa. Tavoitteena oli, että yliopistot sitoutuisivat opettajien koulutuk- 
sen tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuutta koskevaan jatkuvaan kehittämistyöhön. Viime hallitus- 
kaudella sukupuolten tasa-arvo oli yksi opetustoimen henkilöstökoulutuksen valtionavustuk- 
sen painopistealueita. Hankkeet käsittelivät tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta perusopetuksessa 
ja monikulttuurista koulua. Nykyisen hallituksen tasa-arvo-ohjelman tavoitteena on sisällyttää 
sukupuoli- ja tasa-arvotietoisia opetussisältöjä ja menetelmiä opetus- ja kasvatustyötä sekä 
opinto-ohjausta tekevien perus- ja täydennyskoulutukseen. Opettajien perus- ja täydennyskou- 
lutusta uudistavassa Opettajankoulutusfoorumissa linjataan myös tätä tasa-arvotyötä. 

 
4. Naisten tutkijanuraa edistetään konkreettisin toimenpitein 

 
 

Tasa-arvoisen tutkijanuran edistäminen on erityisen ajankohtaista tilanteessa, jossa tutki- 
januramalleja ja rekrytointipolkuja uudistetaan. Edelleen tulee kiinnittää huomiota sukupuo- 
linäkökulmasta tohtoreiden asemaan ja naisten hitaaseen etenemiseen erityisesti korkeimpiin 
opetus- ja tutkimustehtäviin. OKM on vuosina 2014–2016 selvittänyt tutkijanuria ja tohtorei- 
den työllistymistä koskevia kysymyksiä ja mm. teettänyt arvioinnin neliportaisen tutkijanura- 
mallin toteutumisesta yliopistoissa (OKM, 2016:2; OKM 2016:3; Välimaa ym., 2016). Näissä 
selvityksissä ja arvioinneissa tutkijanuriin liittyviä ongelmia on tarkasteltu myös sukupuo- 
linäkökulmasta. 

 
2000-luvulla yleistyneillä uusilla rekrytointikäytännöillä ja joissain yliopistoissa käyttöön 
otetulla tenure track -järjestelmällä eli professorin vakinaistamispolulla voi olla vaikutuksia 
tasa-arvon toteutumiseen. Vuosien 2010–2014 aikana naisten osuus tenure track -tehtäviin 
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valituista oli 28 prosenttia ja kutsumenettelyllä täytettyihin tehtäviin valituista noin 24 pro- 
senttia, mikä on selkeästi matalampi kuin vakinaisia ja muita määräaikaisia tehtäviä koskevis- 
sa valinnoissa4. Korkeakoulujen rekrytoinneista ei ole saatavilla systemaattisesti kerättyjä 
tilastotietoja, ja näin myös naisten ja miesten osuuksia valituista on vaikea seurata. OKM lisää 
rekrytointikyselyn vuodesta 2017 lähtien vaiheittain osaksi vuosittaisia tiedonkeruitaan. (Vä- 
limaa ym., 2016). 

 
Suomen Akatemia on jatkanut tasa-arvotyötään tasa-arvosuunnitelmansa (2014–2016) pohjal- 
ta ja seurannut mm. arviointi- ja rahoituskäytäntöjään tasa-arvonäkökulmasta (Suomen Aka- 
temia, 2013). Akatemian rahoituspäätöksissä naisten osuus on viime vuosina pääosin vastan- 
nut naisten osuutta hakijoista. Luonnontieteiden ja tekniikan aloilla naisten osuus on kuitenkin 
rahoitetuista vielä matala, mikä heijastaa naisten pienempää osuutta hakijoista ko. alueilla. 
Akatemiaprofessorien tehtäviin nimitettävistä on aikaisemmin valtaosa ollut miehiä, mutta 
viime vuosien päätöksissä on saatu enemmän naisia nimitetyksi. Keskeinen tavoite on naisten 
osuuden lisääminen hakemusten arvioinneissa käytetyistä asiantuntijoista. Akatemia tekee 
selvityksen tasa-arvotilanteesta ja laatii uuden suunnitelman vuonna 2016. Toimenpiteiden 
toteutumista ja vaikutuksia arvioidaan vuosittain. 

 
Työtä naisten tutkijanuran edistämiseksi on tärkeää jatkaa säännöllisesti tuotetun sukupuolen- 
mukaisen seurantatiedon ja aiemman työn pohjalta. Tasa-arvoisen tutkijanuran edistäminen 
edellyttää sukupuolinäkökulman systemaattista sisällyttämistä tutkijanurien kehittämistä kos- 
kevaan työhön ja tutkijanuramallien sekä rahoituskäytäntöjen arviointiin. Sukupuolten tasa- 
arvo on sisällytetty nykyiseen EU:n Horisontti 2020 -tutkimusrahoitusohjelmaan monin ta- 
voin. Vuonna 2015 hyväksytyssä eurooppalaisen tutkimusalueen tiekartassa korostetaan tasa- 
arvon edistämistä tutkimuslaitoksissa ja päätöksenteossa sekä tasa-arvon sisällyttämistä tutki- 
mus- ja kehittämispolitiikkaan, ohjelmiin ja hankkeisiin (OKM, 2016:2). 

 
5. Nais-, mies- ja sukupuolentutkimuksen asemaa vahvistetaan 

 
 

Tasa-arvopolitiikan ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen tueksi tarvitaan tutkimus- ja 
tilastotietoa. Tasa-arvopolitiikan tietopohjassa keskeinen merkitys on nais-, mies- ja sukupuo- 
lentutkimuksella. Tasa-arvoselonteossa linjattiin, että sukupuolentutkimuksen asema vakiinnu- 
tetaan yliopistoissa. Sukupuolen tutkimusta on keväällä 2016 mahdollista opiskella seuraavis- 
sa yliopistossa: Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Oulun, Tampereen ja Turun yli- 
opistoissa sekä Åbo Akademissa ja jossain määrin myös Aalto-yliopistossa. Pääaineena mais- 
terin tutkinnossa sukupuolentutkimusta on mahdollisuus opiskella kaikissa muissa edellä mai- 
nituista yliopistoista paitsi Oulussa. Sukupuolentutkimuksen professuureja ml. apulaisprofes- 
suurit, on keväällä 2016 kuusi. Valtakunnallinen sukupuolentutkimuksen yhteistyöverkosto 
Hilma toimii edelleen nais- ja sukupuolentutkimuksen opetus- ja tutkimusyhteistyön kehittä- 
miseksi ja tiedonkulun parantamiseksi. Verkostoa koordinoi Helsingin yliopisto, ja siinä on 
mukana kahdeksan yliopistoa. 

 
Yliopistot raportoivat opetus- ja kulttuuriministeriölle nais-, mies ja sukupuolentutkimuksen 
tilanteesta vuonna 2014. Sukupuolentutkimuksen tilanne on monissa yliopistoissa vaikea. 
Sukupuolentutkimuksen resurssit ovat osin vähentyneet tai kohdentuneet uudelleen. Esimer- 

 
 

4 Tietoja rekrytoinneista ja tehtäviin valituista saatiin vain osasta yliopistoja. 
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kiksi Jyväskylän yliopiston professuuri on muutettu yliopistonlehtorin tehtäväksi. Muutokset 
liittyvät paljolti yliopistojen rakenteelliseen uudistamiseen ja profiloitumiseen sekä siirtymi- 
seen entistä suurempiin yksiköihin. Tällainen kehityssuunta on haasteellinen pienille oppiai- 
neille kuten sukupuolentutkimukselle. 

 
Sukupuolentutkimuksen oppiaine on sijoitettu yliopistoissa yhteiskuntatieteiden, humanistis- 
ten tieteiden tai kasvatustieteen yhteyteen. Pääaineen lisäksi sukupuolentutkimusta opiskellaan 
laajasti sivuaineena. Joissain yliopistoissa sukupuolentutkimusta on lisäksi integroitu muuhun 
opetukseen, mikä myös tukee sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista työelämän eri alueilla. 
Tasa-arvon edistämisen ja tasa-arvopolitiikan vahvan tietopohjan kannalta on tärkeää, että 
sukupuolentutkimus säilyy laajasti itsenäisenä oppiaineena ja että sitä integroidaan muihin 
oppiaineisiin eri tiedekunnissa. Sukupuolentutkimuksen opiskelu sivuaineena on tärkeä säilyt- 
tää. Jatkossa oppiaine on monissa yliopistoissa osana laajempia kandi-, maisteri- tai tohtorioh- 
jelmia. Näitä suunnitellaan osittain myös yliopistojen välisenä yhteistyönä. Sukupuolentutki- 
mus on menestynyt myös hyvin haettaessa tutkimusrahoitusta erityisesti Suomen Akatemialta. 

 
7.3 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
 

- Yliopisto- ja tutkimussektorilla on tehty viime vuosina merkittäviä rakenteellisia uu- 
distuksia, jotka jatkuvat. Näiden uudistusten vaikutuksia tulee systemaattisesti arvi- 
oida myös sukupuolen näkökulmasta ja kerätä seurantaa ja arviointia varten tietoa 
sukupuolen mukaan. Viimeaikaiset selvitykset ja koulutusta koskevat tietokannat, 
joissa tietoa on myös sukupuolen mukaan, antavat työlle tärkeän pohjan. Sukupuo- 
linäkökulman valtavirtaistaminen innovaatiopolitiikkaan edellyttää lisäpanostusta. 

- Kaikilla yliopistoilla on lain edellyttämä tasa-arvo- ja/tai yhdenvertaisuussuunnitel- 
ma. Yliopistojen ja korkeakoulujen konkreettista tasa-arvotyötä on tärkeää vahvistaa 
ja jatkaa OKM:n ja oppilaitosten yhteistyötä tällä alueella mm. seurannan pohjalta. 

- Työtä tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuuden sisällyttämiseksi opettajankoulutukseen on 
tehty muun muassa hanketoiminnalla. Tämän työn pohjalta on tärkeä edetä konkreet- 
tisiin tasa-arvotoimiin ja sukupuolten tasa-arvon sisällyttämiseen opettajankoulutuk- 
sen uudistamistyöhön muun muassa Opettajankoulutusfoorumissa. 

- Naiset ovat edelleen vähemmistönä korkeimmissa opetus- ja tutkimustehtävissä huo- 
limatta heidän suuremmasta osuudestaan tohtorintutkinnon suorittaneista ja alempien 
opetus- ja tutkimustehtävien hoitajista. Työtä naisten tutkijanurien edistämiseksi on 
tärkeä jatkaa. Erityisesti tulee seurata ja arvioida uusien tutkijanuramallien ja rekry- 
tointipolkujen sukupuolivaikutuksia. Tasa-arvon edistämistä tukee niin Suomessa täl- 
lä alueella tehty tasa-arvotyö kuin EU:n tasa-arvoa tutkimuksessa lisäävät toimetkin. 

- Sukupuolentutkimuksen resursointi on vähentynyt vuoden 2010 jälkeen. Oppiaine on 
menestynyt tutkimusrahoitusta haettaessa, mikä osoittaa oppiaineen olevan merkityk- 
sellinen ja elinvoimainen. Sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja tasa- 
arvopolitiikan tietopohjan varmistamiseksi tarvitaan yhä aikaansa seuraavaa suku- 
puolentutkimuksen opetusta ja tutkimusta. 
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8 TYÖELÄMÄ 
 
 

8.1 KEHITYS JA MUUTOKSET 2011–2016 
 
 

Suomalaisten naisten työllisyysaste on pitkään ollut selvästi korkeammalla tasolla kuin EU- 
maissa keskimäärin ja miesten työllisyysaste lähellä EU-maiden keskiarvoa. Tarkastelujaksol- 
la sekä naisten että miesten työttömyys on kasvanut vaikean taloustilanteen vuoksi. Miesten 
työttömyysaste on ollut naisten työttömyysastetta korkeampi (Taulukko 9; Tilastokeskus - 
Työvoimatutkimus). Myös nuorten työttömyys on herättänyt huolta. Sukupuolten palkkaero 
on kaventunut jonkin verran. Keväällä 2016 hallitus ja työmarkkinakeskusjärjestöt päättivät 
samapalkkaisuusohjelmasta 2016–2019 ja käynnistivät sukupuolten palkkaeron kaventamista 
koskevat toimenpiteet. 

 
 
 

8.2 TASA-ARVOSELONTEON LINJAUSTEN 
TOTEUTUMINEN 

 

 
1. Korkeaan työllisyysasteeseen tasa-arvotietoisella talous- ja työllisyyspolitiikalla 

 
 

Työllisyystilanteen heiketessä naisia on miehiä enemmän työvoiman ulkopuolella. Erityisesti 
tämä koskee 24 - 45 -vuotiaita naisia. Pitkäaikaistyöttömyys on yleisempää miehillä kuin 
naisilla. Naiset osallistuivat työvoimapalveluihin jonkin verran miehiä aktiivisemmin. 

 
Valtaosa miehistä työskentelee yksityisellä sektorilla. Myös naisten enemmistö työskentelee 
yksityissektorilla mutta huomattavasti useampi nainen kuin mies on julkisen sektorin palve- 
luksessa. Työikäisten naisten koulutustaso on ollut jo pitkään keskimäärin korkeampi kuin 
työikäisten miesten. Lasten määrä ja ikä vaikuttaa naisten työssäkäyntiin. Pienten lasten äitien 
työllisyys on laskenut. Nuorimman lapsen ollessa alle 3 -vuotias, äideistä oli työllisiä vuonna 
2015 alle puolet. Sen sijaan nuorimman lapsen ollessa 3 - 6 -vuotta, lasten äideistä käy työssä 
lähes 80 prosenttia eli naiset palaavat yleensä työmarkkinoille perhevapaiden jälkeen. Miesten 
työllisyysasteeseen lasten syntymä ei vaikuta samalla tavalla. (Taulukko 10; Tilastokeskus - 
Työvoimatutkimus.) 

 
Yksinhuoltajien työttömyysaste on korkeampi kuin muiden äitien. Valtaosa palkansaajanaisis- 
ta ja -miehistä on vakituisessa työssä. Naisista määräaikaisia on noin viidennes ja miehistä 13 
prosenttia. Määräaikaisten työsuhteiden osuudessa ei ole tapahtunut mainittavia muutoksia 
vuosina 2010–2015 (Taulukko 12; Tilastokeskus - Työvoimatutkimus). Naisyrittäjien määrä 
on noussut. Eniten nousi yksinyrittäjien määrä. Itsensätyöllistäjien määrä on kasvanut tasaises- 
ti koko 2000-luvun. Itsensätyöllistäjiin kuuluvat yksinyrittäjät, ammatinharjoittajat, freelance- 
rit ja apurahansaajat. Miehet ryhtyvät yrittäjiksi omasta halustaan useammin kuin naiset ja 
heidän tulonsa ovat keskimäärin paremmat kuin naisten. Yrittäjinä naiset sijoittuvat eri aloille 
kuin miehet (Taulukko 14; Pärnänen & Sutela 2014). 

 
Sosiaali- ja terveysministeriö teetti veropolitiikan sukupuolivaikutuksista selvityksen vuosina 
2013–2014. Tutkimuksessa on arvioitu veropoliittisten ratkaisujen vaikutuksia naisten ja mies- 
ten väliseen taloudelliseen tasa-arvoon vuosina 1993–2012. Veromuutosten seurauksena an- 
siotuloverotus on merkittävästi keventynyt. Vaikutukset ovat kohdistuneet naisiin ja miehiin 
keskimäärin lähes samalla tavalla. Sen sijaan eri tulotasoilla muutokset ovat olleet erilaisia. 
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Kulutusverotuksen sukupuolivaikutuksia on ollut vaikea arvioida, koska kulutus on useamman 
henkilön kotitaloudessa suurelta osin yhteistä. (Riihelä & Viitamäki, 2015.) 

 
2. Tasa-arvonäkökulmaa vahvistetaan työurien pidentämisessä 

 
 

Nuorisotakuun toteuttamisella  pyrittiin luomaan kaikille nuorille mahdollisuudet suorittaa 
perusasteen tutkinto ja työllistyä. Työ- ja elinkeinotoimistot ovat palvelleet nuoria henkilökoh- 
taisesti palveluohjeistuksen mukaan. Nuorisotakuu toi resursseja koulutukseen erityisesti 20 - 
29 -vuotiaiden pelkän peruskoulun varassa olevien tukemiseen. Koulutustason nosto kohdistui 
erityisesti nuoriin miehiin. (TEM 19/2015.) 

 
Naisten ja miesten työurien pituus on lähes sama, eroa on vajaa kaksi vuotta. Naisten työurat 
ovat pidentyneet kolmella vuodella ja miesten yli vuodella 2000-luvulla. Hyvä koulutus on 
osaltaan vaikuttanut naisten työurien pidentymiseen. Sosioekonomisten ryhmien välillä on 
eroja eläkkeelle siirtymisessä. Työntekijänaisten työurat jäävät kaikkia muita ryhmiä lyhyem- 
miksi. Matalasti koulutetut naiset, joilla ei ole työpaikkaa tai uranäkymiä, jäävät hoitovapaille 
pitemmäksi aikaa kuin koulutetummat naiset. Tämä siirtää työmarkkinoille tuloa ja vaikuttaa 
osaltaan työuran pituuteen. Joustavaa hoitorahaa koskeva lainmuutos (975/2013) pyrkii edis- 
tämään kotihoidon tukea saavien siirtymistä työelämään osa-aikaisen työn kautta. 

 
Eläkkeelle siirtymisiän odote on naisilla ja miehillä suurin piirtein sama eli 25-vuotiaille noin 
61 vuotta ja 50-vuotiaille 63 vuotta vuonna 2014. Suunta on myönteinen eli nousua on yksi 
vuosi vuodesta 2010 vuoteen 2014. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrä on vähentynyt 
tarkastelujakson aikana molemmilla sukupuolilla (Eläketurvakeskus). Mielenterveyden  ja 
tuki- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttavat eniten työkyvyttömyyttä. Mielenterveyden häiriöt 
työkyvyttömyyden syynä ovat vähentyneet erityisesti naisten kohdalla. (Sihto ym. 2013.) 

 
3. Sukupuolten palkkaeroja pienennetään 

 
 

Hallitus ja työmarkkinajärjestöt käynnistivät samapalkkaisuusohjelman vuonna 2006 suku- 
puolten palkkaeron kaventamiseksi. Sen tavoitteena oli sukupuolten palkkaeron kaventaminen 
enintään 15 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä. Pääministeri Jyrki Kataisen ja pääministeri 
Aleksander Stubbin hallitus jatkoi  ohjelman toteuttamista. Sukupuolten palkkaero kapeni 
ohjelman aikana noin 20 prosentista vajaaseen 17 prosenttiin koko työmarkkinoilla (Tilasto- 
keskus - Ansiotasoindeksi, 2015) eli päästiin eteenpäin, mutta tavoitteesta jäätiin jälkeen. 
Vuoden 2010 jälkeen ero ei ole juuri kaventunut. (Taulukko 15 ja 16; Tilastokeskus - Ansiota- 
soindeksi.) Ohjelman kokonaisarvioinnin mukaan palkkaeron kaventumisen hidastuminen on 
johtunut taloustilanteen heikentymisestä ja aiempia vuosia pienemmistä palkankorotuksista 
(Lonka, 2015). Kunta-alalla olivat käytössä samapalkkaisuuserät vuosina 2007–2011 ja valti- 
olla tasa-arvoerä. On osoittautunut haasteelliseksi kuroa eri alojen välistä palkkaeroa. Raami- 
sopimukseen 2011–2013 ja vuonna 2013 solmittuun työllisyys- ja kasvusopimukseen ei sisäl- 
tynyt erillisiä samapalkkaisuuseriä. Työmarkkinakeskusjärjestöt pääsivät 2016 vuoden kevääl- 
lä neuvottelutulokseen laajasta työmarkkinaratkaisusta, joka oli pohjana alakohtaisille sovel- 
tamisneuvotteluille. Kilpailukykysopimuksen mukaan työ- ja virkaehtosopimusten voimassa- 
oloa jatkettiin 12 kuukaudella ja palkat pysyvät sopimusajan jatkon ennallaan. Sopimus sisäl- 
tää myös rakenteellisia muutoksia kuten vuosittaisen työajan pidentäminen ja julkisen sektorin 
lomarahojen vähennys. 
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Samapalkkaisuusohjelman teemoja ovat olleet muun muassa palkkausjärjestelmät, työpaikan 
tasa-arvosuunnitelmat ja palkkakartoitukset, naisten työurien edistäminen ja työelämän muu- 
tosten työmarkkina- ja samapalkkaisuusvaikutusten selvittäminen. Puhutaan palkoista - 
viestintäkampanja toteutettiin vuosina 2013 ja 2014. Yhdenvertaisuus- ja tasa- 
arvolakiuudistuksesta toteutettiin alueellinen koulutuskiertue keväällä 2015 kolmen ministeri- 
ön voimin. Sen yhtenä teemana oli työpaikan tasa-arvosuunnitelma ja palkkakartoitus. Palk- 
kausjärjestelmiä on kehitetty voimakkaasti 2000-luvulla. Työn vaativuuteen ja henkilökohtai- 
sen työsuorituksen arviointiin perustuvia järjestelmiä on pidetty samapalkkaisuutta tukevina. 
Tällaisia järjestelmiä on tilastokeskuksen mukaan vähiten yksityisellä sektorilla ja kunta-alalla 
(Sutela & Lehto, 2014). Valtiosektorilla on toteutettu laajasti palkkausjärjestelmien muutok- 
sia. Palkkakartoitusten analyysien julkistaminen valtiolla käynnistettiin. Valtion työmarkkina- 
laitos on antanut asiaa koskevan suosituksen virastoille ja laitoksille (VM 28.8.2015). 

 
Toukokuussa 2016 hyväksytyssä hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa tavoitteena on pienentää 
naisten ja miesten palkkaeroja muun muassa toteuttamalla samapalkkaisuusohjelmaa yhdessä 
työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa (Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2016–2019; Samapalk- 
kaisuusohjelma 2016–2019). 

 
4. Työelämän segregaatiota lievennetään erityisesti kannustamalla miehiä perinteisiin 
naisten ammatteihin ja vauhdittamalla naisten urakehitystä 

 
Tasa-ammateissa5 toimii vain 13 prosenttia kaikista palkansaajista (Tilastokeskus - Työssä- 
käyntitilasto 2011). Tilanne ei ole muuttunut runsaassa kymmenessä vuodessa. Ammatillinen 
eriytyminen (horisontaalinen segregaatio) on kaikkein voimakkainta alle 28-vuotiailla nuoril- 
la. Vuonna 2010 sairaanhoitajista, kätilöistä ja lähihoitajista yli 90 prosenttia oli naisia. Vuon- 
na 2014 tilanne oli lähes sama, lähihoitajissa miesten osuus oli kuitenkin noussut jonkin ver- 
ran. Miesten osuus näihin ammatteihin valmistuvissa on hieman kasvanut. Hallituksen tasa- 
arvo-ohjelmassa 2016–2019 työmarkkinoiden jakautumista miesten ja naisten aloihin lieven- 
netään nivomalla näkökulma työvoima- ja yrityspalvelujen kehitystyöhön sekä vahvistamalla 
työ- ja elinkeinohallinnon asiantuntijoiden koulutusta segregaation purkamisessa. 

 
Samapalkkaisuusohjelma selvittää stereotyyppisten ammattikäsitysten vaikutusta koulutus- ja 
uravalintoihin ja kehittää toimintaehdotuksia ja suosituksia tukemaan naisten ja miesten työn- 
jaon muutosta. 

 
Naisten työuralla on edelleen monia esteitä, joita synnyttävät muun muassa epätasa-arvoinen 
kohtelu, työyhteisöjenkäytännöt, kaavamainen nais- ja /mieskäsitys sekä työn ja perheen yh- 
teensovittaminen. Hyvä koulutus ei ole toivotulla tavalla vaikuttanut naisten uraan. Naisten 
osuus johtotehtävissä on kuitenkin hiljalleen kasvanut. Naisten osuus johtajista oli 29 prosent- 
tia koko työmarkkinoilla vuonna 2013. Kunta-alalla naisten osuus johtajista oli 57 prosenttia, 
valtiolla 42 prosenttia ja yksityisellä sektorilla alhaisin, 25 prosenttia. Valtioenemmistöisissä 
osakeyhtiöissä naisjohtajien osuus oli 22 prosenttia ja yrittäjissä 24 prosenttia (Työssäkäyntiti- 
lasto, Tilastokeskus). Naisia toimii huomattavasti enemmän esimiestehtävissä. Vuonna 2015 
naisia oli esimiestehtävissä toimivista 44 prosenttia (Tilastokeskus - Työvoimatutkimus). 

 
 

5 Tasa-ammatti tarkoittaa ammattia, jossa naisia/miehiä on 40 - 59 prosenttia ammatissa työs- 
kentelevistä. 



33  
 
 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat tukeneet hankkeilla työelämän 
segregaation purkamista ja naisten työuria. Tällaisia ovat olleet NaisUrat -hanke (2013–2014) 
(Hearn ym. 2015), Tasa-arvoa johtajien urakehitykseen (TASURI) -hanke (2013–2015) (Te- 
räsaho & Kuparinen, 2015; Koivunen, 2015; Pietiläinen ym., 2015). Työ- ja elinkeinoministe- 
riön Valtava kehittämisohjelma (Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen) 
vuosina 2008–2014, jonka osana tuotteistettiin hyviä käytäntöjä muun muassa miesten rekry- 
toimiseksi, ohjaamiseksi ja tukemiseksi lähihoitajakoulutukseen ja ammatissa toimimiseen. 
Valtava kehitti myös  nimettömän työnhakijan CV:n, jota käytettiin pitkäaikaistyöttömien 
naisten työnhaussa menestyksekkäästi: hakijat työllistyivät aiempaa paremmin. Mallia toteute- 
taan nykyisin työvoimapalveluissa. 

 
5. Vastentahtoista määräaikaista ja osa-aikaista työtä vähennetään 

 
 

Naiset tekevät määräaikaista ja osa-aikaista työtä miehiä enemmän. Epätyypillisessä työssä 
koulutus- ja uramahdollisuudet ovat usein heikommat kuin vakinaisessa kokopäivätyössä. 
Pitkällä aikavälillä osa-aikainen työ on lisääntynyt pikkuhiljaa. Osa-aikaista työtä tekevät 
erityisesti naiset, mutta myös opiskelijat sekä työuransa lopulla olevat työlliset. Vuosina 2010 
ja 2015 naispalkansaajista noin viidennes teki osa-aikatyötä. Miespalkansaajilla osa-aikatyötä 
tekevien osuus on kasvanut vähän ja oli 10 prosenttia vuonna 2015. (Taulukko 13; Tilastokes- 
kus - Työvoimatutkimus). 

 
Viimeisten kymmenen vuoden aikana naisten tekemä määräaikaistyö on vähentynyt hieman ja 
miesten pysynyt samana. Yleisintä määräaikainen työ on 25 - 29 -vuotiailla eli perheen perus- 
tamisiässä olevilla naisilla. Naispalkansaajista oli vuonna 2015 määräaikaistyössä 18 prosent- 
tia ja miespalkansaajista 13 prosenttia. Yli 25-vuotiaat miehet sijoittuvat huomattavasti saman- 
ikäisiä naisia paremmin vakinaisiin työsuhteisiin. Määräaikaistyö on edelleen sukupuolittunut- 
ta ja yleistä erityisesti perheenperustamisiässä olevilla naisilla. Osa-aikaista työtä tekee noin 
viidennes naisista ja joka kymmenes mies. Tarkastelujaksolla osa-aikatyöntekijöiden osuus ei 
ole kasvanut naisilla, miehillä kasvua on jonkin verran. (Taulukko 12 ja 13; Kuvio 14 ja 15; 
Tilastokeskus - Työvoimatutkimus). 

 
Erilaisten työvoiman käyttötapojen ja työn tekemisen muotojen vaikutuksia on selvitetty ja 
arvioitu myös sukupuolten tasa-arvoa koskevana kysymyksenä työ- ja elinkeino- ja sosiaali- ja 
terveysministeriön työryhmässä. Trendityöryhmä (TEM 2/2015) selvitti kattavasti eri työnteon 
muotojen vaikutuksia työntekijöille, yrityksille ja yhteiskunnalle. Työryhmä ei päässyt yksi- 
mielisyyteen lainsäädäntömuutosten tarpeesta ja siksi mittavia uudistuksia määräaikaiseen ja 
osa-aikaiseen työhön ei esitetty. Trendityöryhmä toteutti joitakin selvityksiä ja lakiuudistuksia. 
Muun muassa itsensätyöllistäjistä tuotettiin uutta tietoa. Vuokratyöntekijän asemaa parantavat 
työsopimuslain muutokset tulivat voimaan vuoden 2013 alusta. Näillä lisättiin työntekijöiden 
tietoa työsuhteen määräaikaisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Yhteistoimintalakien henkilöstö- 
suunnitelmaa koskevat muutokset tulivat voimaan vuoden 2014 alusta. 

 
6. Maahanmuuttajataustaisten ja muiden vähemmistöryhmien asemaa parannetaan 
sukupuolinäkökulma huomioiden 

 
Sosiaali- ja terveysministeriö teetti perusselvityksen maahanmuuttajanaisten ja miesten ase- 
masta ja sukupuolten tasa-arvosta vuonna 2015 (STM 2016). Vuonna 2014 valmistui TEM:n 
julkaisuna PTT:n selvitys Maahanmuuttajien työllistymisestä (Eronen ym., 2014). Selvitys 
antaa tietoa naisten ja miesten erilaisista työllistymispoluista työllistymisen edistämiseksi 
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tehtävän työn tueksi. TE-toimistojen virkailijoille järjestetyssä maahanmuuttajien palveluja 
koskevassa koulutuksessa on kiinnitetty huomiota sukupuolisensitiivisyyteen. 

 
Valtion kotouttamisohjelmalla vuosille 2012–2015 tehostettiin kotouttamistoimenpiteiden 
valtakunnallisen tason suunnittelua, toimeenpanoa ja seurantaa. Yhdeksi painopisteeksi otet- 
tiin maahanmuuttajanaiset (TEM 27/2012.) Maahanmuuttajataustaisten naisten työllisyys on 
selkeästi heikompi kuin maahanmuuttajataustaisten miesten. Työttömille ja peruskoulutusta tai 
ammatillista koulutusta vailla oleville maahanmuuttajanaisille kehitetyn ”Naisten koulu” - 
koulutusmallin (2009–2013) tavoitteena oli, että maahanmuuttajanaiset aktivoituvat ja integ- 
roituvat nykyistä paremmin suomalaiseen yhteiskuntaan. Valtioneuvosto hyväksyi 8.9.2016 
Valtion kotouttamisohjelman vuosille 2016–2019. 

 
Hallituksen tasa-arvo-ohjelman 2012–2015 toimenpide työurien segregaation lieventämiseksi 
sisälsi tavoitteen maahanmuuttajien sukupuolen näkyväksi tekemisestä työvoimapalveluissa 
(STM 2015:1). TEM:in työ- ja yrittäjyysosaston toiminnallinen tasa-arvotyöryhmä edisti su- 
kupuolten tasa-arvoa kotouttamistoimissa. Hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa 2016–2019 on 
linjattu, että sukupuolinäkökulma huomioiden parannetaan ulkomaalaistaustaisten miesten ja 
naisten mahdollisuuksia työllistyä. Tasa-arvosisältöä ja sukupuolinäkökulmaa pyritään vahvis- 
tamaan kansainvälistä suojelua hakevien vastaanottopalveluissa sekä kansainvälistä suojelua 
saaneiden ja muiden maahanmuuttajien kotoutumista edistävissä palveluissa ja tukitoimissa. 

 
Kolmen ministeriön toteuttaman yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakiuudistukseen liittyvän kou- 
lutuskierroksen yhtenä painopisteenä oli sukupuolivähemmistöön kuuluvien syrjintäsuoja. 

 
8.3 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
 

- Hallituksen tulee vahvistaa tasa-arvonäkökulmaa talous- ja työllisyyspolitiikassa sekä 
työvoima- ja yrityspalveluissa. Työllisyys luo edellytyksiä naisten ja miesten työuri- 
en pidentämiseen, palkkatasa-arvon toteuttamiseen ja naisten työmarkkina-aseman 
parantamiseen. 

- Työurien pidentämisessä erityisesti naisten urat ovat kehittyneet suotuisasti. Poikke- 
uksena ovat työntekijänaisten urat, joihin tulee kiinnittää huomiota. Naisten työuran 
parantamiseksi tulee vastentahtoisia määräaikais- ja osa-aikatyön haittoja vähentää. 

- Työelämän perinteistä työnjakoa tulee muuttaa. Pyritään jatkossakin tunnistamaan 
naisten urakehityksen esteitä ja puututaan niihin määrätietoisesti. Puututaan stereo- 
tyyppisiin ammattikäsityksiin ja sukupuolirooliodotuksiin koulutuksessa ja työelä- 
mässä ja kehitetään uusia toimintatapoja ja työkaluja epätyypillisten uravalintojen tu- 
kemiseksi. 

- Samapalkkaisuustoimenpiteitä tulee jatkaa ja tehostaa sekä keskittyä sukupuolten 
palkkaeron kaventamisessa vaikuttavimpiin toimiin. Samapalkkaisuutta voidaan vah- 
vistaa myös EU:n komission palkka-avoimuussuosituksen mukaisilla toimilla 

- Itsensätyöllistäjien ja muiden ei-työsuhteessa työskentelevien asemaan tulee kiinnit- 
tää entistä enemmän huomiota. 
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9 TYÖ- JA PERHE-ELÄMÄN 
YHTEENSOVITTAMINEN 

 
 

9.1 KEHITYS JA MUUTOKSET 2011–2016 
 
 

Työn ja perheen yhteensovittaminen on keskeinen osa suomalaista tasa-arvo- ja perhepolitiik- 
kaa. Keinoja ovat olleet muun muassa kattava päivähoito, erilaiset perhevapaat molemmille 
vanhemmille ja pienten lasten vanhempien oikeus lyhentää työaikaa. Tasa-arvopolitiikassa on 
painotettu perhevapaiden jakamista nykyistä tasaisemmin vanhempien kesken. Se tasoittaisi 
osaltaan työnantajille perhevapaista kertyviä kustannuksia ja pienentäisi äideille pitkiin perhe- 
vapaisiin liittyvien ura- ja palkkakertymäkatkosten aiheuttamia haittoja. Perhevapaiden tasai- 
sempaa jakamista kannatetaan vahvasti. Esimerkiksi viimeisimmän (Kiianmaa, 2012) tasa- 
arvobarometrin vastaajista lähes 90% oli sitä mieltä, että miesten tulisi osallistua nykyistä 
enemmän lastensa hoitoon ja kasvatukseen. Isien perhevapaiden käyttö onkin kasvanut, mutta 
toistaiseksi varsin hitaasti verrattuna isien käytössä oleviin perhevapaamahdollisuuksiin. 

 
Vuonna 2013 tuli voimaan aikaisempaa pidempi ja itsenäisempi isien vanhempainvapaakiin- 
tiö. Kaikista vanhempainvapaapäivistä isät käyttivät vuonna 2015 kymmenisen prosenttia. 
Tämä on enemmän kuin aikaisemmin. Tasa-arvon kannalta tärkeä jakso on nimenomaan van- 
hempainvapaa, jonka aikana isä voi vahvistaa suhdetta lapseensa kahdestaan, äidin ollessa 
työssä. Kun isät ottavat vastuuta lapsesta jo varhaisessa vaiheessa, luodaan vahva pohja isän ja 
lapsen suhteelle. Isien lisääntyvä perhevastuun kantaminen on omiaan keventämään arkea 
pikkulapsivaiheessa. 

 
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta korosti tasa-arvoselontekoa koskevassa mietinnössään 
(TyVM 18/2010 vp) isien perhevapaiden käytön edistämistä mm. isäkiintiön avulla, asentei- 
siin vaikuttamista työpaikoilla sekä työnantajille perhevapaista aiheutuvien kustannusten ta- 
saamista. Valiokunta katsoi, että vastuun jakaminen tasaisemmin vanhempien kesken heijas- 
tuu positiivisesti myös parisuhteeseen ja vähentää eroriskiä. Mietintö nosti esille myös sairaan 
lapsen hoitoon tarkoitetun tilapäisen hoitovapaan laajentamisen koskemaan myös isovanhem- 
pia pienten lasten vanhempien ja heidän työnantajiensa taakan keventämiseksi. 

 
Pääministeri Kataisen hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa (28.9.2013) linjattiin koti- 
hoidon tuen kiintiöiminen tasan vanhempien kesken ja päivähoito-oikeuden rajaaminen sosi- 
aaliset perusteet huomioivalla tavalla osa-aikaiseksi. Kotihoidontuen jakaminen vanhempien 
kesken ei edennyt, mutta elokuusta 2016 alkaen päivähoito-oikeus on rajoitettu 20 tuntiin 
viikossa niissä perheissä, joissa ainakin toinen vanhemmista on kotona. Osa kunnista aikoo 
säilyttää päivähoito-oikeuden ennallaan. Tasa-arvovaltuutettu on eduskuntakuulemisessa kriti- 
soinut muutosta mm. siitä, että se heikentää tasa-arvoa työelämässä ja lasten mahdollisuuksia 
varhaiskasvatukseen. Vanhempainvapaan ajalta kertyy jatkossa lomaa vain kuuden kuukauden 
ajalta kun sitä aikaisemmin kertyi koko vapaajakson ajalta. Tämä muutos koskee erityisesti 
äitejä, sillä isistä hyvin harva käyttää näin pitkään vanhempainvapaata. 

 
Vuonna 2014 tuli voimaan pienten lasten vanhemmille suunnattu uusi ns. joustava hoitoraha 
(975/2013). Sen tarkoituksena on parantaa työelämän ja perheen yhteensovittamista, lyhentää 
kokoaikaisia työstä poissaolojaksoja sekä kannustaa molempia vanhempia lastenhoidon jaka- 
miseen. Se tarjoaa alle kolmevuotiaiden lasten vanhemmille aikaisempaa suuremman hoitora- 
han kun vanhempi tekee osa-aikaista työtä. Oikeus joustavaan hoitorahaan on molemmilla 
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vanhemmilla ja, muista perhevapaista (pl. tilapäinen hoitovapaa) täysin poiketen, myös ns. 
etävanhemmalla eli vanhemmalla, joka ei ole kirjoilla samassa osoitteessa lapsensa kanssa. 
Sen käyttö on kasvanut verrattuna työaikaansa lyhentäville vanhemmille jo aikaisemmin käy- 
tössä olleeseen osittaiseen hoitorahaan. Osittainen hoitoraha (97,73 e/kk v. 2016, verotettavaa 
tuloa) on edelleen käytössä, mutta se koskee nyt vain ensi- ja toisluokkalaisten6 lasten van- 
hempia. 

 
Kolmikantainen työryhmä (TEM 21/2014) selvitti lainsäädännön toimivuutta perhevapailta 
työelämään palattaessa. Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän raskauden ja perhevapaiden käytön 
perusteella. Silti edelleen suuri osa tasa-arvovaltuutetulle tulleista yhteydenotoista liittyy tä- 
män tyyppisiin syrjintäepäilyihin (Tasa-arvovaltuutetun vuosikertomus 2015). Myös Etelä- 
Suomen aluehallintovirastolle vuonna 2012 tulleissa yhteydenotoissa tyypillisiä olivat raskau- 
teen ja perhevapaisiin liittyvät syrjintäepäilyt, kuten esimerkiksi työsuhteen purkaminen koe- 
ajalla työnantajan kuultua työntekijän raskaudesta, tai että perhevapaalta palaavalle työnteki- 
jälle ei ollut työtehtävää tarjolla vaan se oli kadonnut. (TEM 21/2014) TEM:in työryhmä ei 
päässyt yksimielisyyteen lainsäädäntöuudistusten tarpeellisuudesta eikä esittänyt lainsäädän- 
tömuutoksia. 

 
Pääministeri Juha Sipilän 2015 hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman yhtenä 
tavoitteena on perheystävällisten työpaikkojen toimintamallien vieminen käytäntöön. Halli- 
tuksen perhepoliittisiin tavoitteisiin kuuluu myös eropalvelujen vahvistaminen, lapsen huolto- 
ja tapaamisoikeuslainsäädännön uudistaminen, sekä lapsen edun ja oikeuden isään ja äitiin 
turvaaminen erotilanteissa. Tavoitteena on tasata perhevapaista työnantajille aiheutuvia kus- 
tannuksia erillisellä 2500 euron suuruisella korvauksella. Hallitusohjelmaan ei kirjattu perhe- 
vapaiden kehittämistä, mutta hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan sisältyy tavoite selvittää vuoden 
2016 loppuun mennessä mahdollisuus joustavoittaa äitiysrahakauden aloittamisajankohtaa. 
Nykyisin äitiysrahakausi on aloitettava viimeistään 30 päivää ennen laskettua aikaa. 

 
9.2 TASA-ARVOSELONTEON LINJAUSTEN 

TOTEUTUMINEN 
 

 
1. Työn ja perheen yhteensovittamisratkaisut ulotetaan eri elämänvaiheisiin 

 
Hallitusohjelmaan 2015–2019 on kirjattu omaishoitajan jaksamisen tukeminen, työikäisten 
mahdollisuuksien lisääminen omaisen hoitamiseen ja kärkihanketasolla mm. omaishoidon ja 
työssäkäynnin yhteensovittamisen helpottaminen. Toistaiseksi selonteon linjaus omaisista, 
esimerkiksi omista vanhemmista, puolisosta tai murrosikäisistä lapsista, huolehtimisen helpot- 
tamiseksi ei ole edistynyt. Käytettävissä olevat joustot (perhe- ja hoitovapaat, oikeus osittai- 
seen työaikaan) sijoittuvat pikkulapsivaiheeseen. Työntekijällä on työsopimuslain mukaan 
oikeus tilapäiseen poissaoloon pakottavasta perhesyystä, mutta se ei mahdollista pitkäaikaista 
joustoa työajassa (55/2001, 7§) ja sen palkallisuus lienee harvinaista. Vuorotteluvapaatakin on 
käytetty omaisista huolehtimiseen, mutta sen ehtoja on tiukennettu ja kestoa rajattu 2014-2015 

 
 

6 Suomalaisessa perhevapaajärjestelmän korvauksissa on yllättävä ”aukko” yli kolmevuotiai- 
den mutta alle kouluikäisten lasten vanhempien kohdalla. Heillä on oikeus osittaiseen hoito- 
vapaaseen, mutta heille ei myönnetä osittaista hoitorahaa kuten pienten koululaisten vanhem- 
mille. 
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toteutetuilla muutoksilla. Vanhempainvapaatyöryhmä (STM 2011:2) käsitteli ehdotusta tila- 
päisen hoitovapaan laajentamiseksi lapsen 12 ikävuoteen saakka, mutta ei tehnyt siitä ehdotus- 
ta. 

 
2. Isälle ja äidille tarvitaan oma vanhempainvapaajakso 

 
 

Isäkiintiön myötä niiden isien, jotka eivät käytä mitään perhevapaita, osuus on laskenut kol- 
mestakymmenestä prosentista kahteenkymmeneen. Edelleenkään viidennes isistä ei käytä 
mitään (pienten lasten hoitoon tarkoitettua) perhevapaata, ei edes isälle kiintiöityä vanhem- 
painvapaata, joka siis jää silloin käyttämättä. Viimeisimmän laajapohjaisen vanhempainvapaa- 
työryhmän (STM 2011:2) esittämissä kaikissa kolmessa mallissa olisi pidennetty isälle kiinti- 
öityä osuutta. Ehdotukset eivät suoraan johtaneet lainsäädäntömuutoksiin. 

 
Myöhemmin kiintiöityä vanhempainvapaata pidennettiin vuoden 2013 alusta alkaen 9 viik- 
koon (54 pv) työmarkkinaosapuolten ns. raamisopimuksen seurauksena. Muutoksen jälkeen 
isän kiintiö myös itsenäistyi: sen pitäminen ei enää lyhennä jaettavaa vanhempainvapaata. 
Isäkiintiöön tuli samalla uusi piirre: isä voi käyttää sen valitsemanaan aikana ennen kuin lapsi 
täyttää kaksi vuotta. Tämä mahdollistaa sen, että vanhempainvapaan jälkeen äiti voi, perheen 
niin halutessa, olla jonkin aikaa hoitovapaalla kunnes isä käyttää oman osuutensa. Muutos on 
merkittävä, sillä aikaisemmin isän kiintiön käyttö oli sidottu varsin kankeasti vanhempainva- 
paan loppuun. Suurimmassa osassa perheitä käytetään ainakin jonkin aikaa kotihoidontukea, 
ja useimmiten hoitajana on lapsen äiti. 

 
3. Palkallisesta äitiysvapaasta työnantajalle aiheutuvia kustannuksia kompensoidaan 
nykyistä enemmän 

 
Työnantajille aiheutuu perhevapaisiin liittyen suoria kuluja vapaan ajalta maksettavasta pal- 
kasta ja kertyvistä lomista sekä tilapäisestä hoitovapaasta. Kaikki lakisääteiset kustannukset 
korvataan jo nyt täysin. Vanhempainvapaapäivärahat rahoitetaan kaikilta työnantajilta (n. 
75%), palkansaajilta (n. 24%) ja valtiolta (1%) kerättävällä sairasvakuutusmaksulla. Jos työn- 
antaja maksaa palkkaa esim. äitiysvapaan ajalta, maksetaan päivärahaa vastaava korvaus työn- 
antajalle. Työnantajan kustannukset jäävät palkalliselta äitiysvapaa-ajalta pieni- ja keskituloi- 
sen työntekijän osalta noin 20 - 25 prosenttiin palkasta (tyypillisesti kolmen kuukauden ajalta). 
Lisäksi työnantajan maksettaviksi tulevat palkan sivukulut. Palkkakustannukset perustuvat 
työ- ja virkaehtosopimuksiin, jolloin niitä koskeneissa neuvotteluissa työnantajalle aiheutuva 
kustannus on otettu menona huomioon. Vuosilomakustannusten korvaus kattaa työntekijälle 
maksetun bruttopalkan lisäksi myös lakisääteiset työnantajan sosiaalivakuutusmaksut. 

 
Vanhempainvapaatyöryhmä (STM 2011:2) selvitti mahdollisuuksia korvata perhevapaista 
työnantajille aiheutuvia suoria kustannuksia nykyistä paremmin, jakaa niitä tasapuolisemmin 
nais- ja miesvaltaisten alojen kesken sekä lisätä yhteiskunnan rahoitusosuutta. Työryhmä esit- 
teli kolme vaihtoehtoa työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmästä seuraavien perhevapaiden kus- 
tannusten korvaamiseksi työnantajille. Työryhmä keskusteli myös työnantajille aiheutuvien 
epäsuorien kustannusten korvaamisesta. Niiden osalta työryhmä katsoi, että kustannusten 
arviointi on vaikeaa ja ne vaihtelevat tilanne- ja alakohtaisesti. Ruotsinkaan vanhempainva- 
kuutus ei korvaa työnantajille esimerkiksi sijaisen palkkaamisesta tai perehdyttämisestä aiheu- 
tuvia kuluja. Yrittäjäjärjestöt ovat Suomessa esittäneet työnantajan suorien ja myös epäsuorien 
kustannusten nykyistä suurempaa korvaamista. Pääministeri Sipilän hallitus valmistelee 2 500 
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euron korvausta niille työnantajille, jotka maksavat palkkaa äitiysvapaan ajalta, kompen- 
soidakseen työnantajille perhevapaista aiheutuvia kustannuksia. 

 
Vanhempainvapaakustannusten tasoittamista pohdittiin uudelleen STM:n asettamassa kolmi- 
kantaisessa työryhmässä 2013. Työryhmä katsoi että perhevapaista työnantajille aiheutuvia 
kustannuksia tasataan jo riittävästi. 

 
4. Perheiden moninaisuus otetaan entistä paremmin huomioon perhevapaiden kehittä- 
misessä 

 
Vanhempainvapaatyöryhmä (STM 2011:2) tarkasteli perhevapaajärjestelmää myös perheiden 
yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Uudistustarpeita tarkasteltiin adoptio-, sateenkaari-, yksin- 
huoltaja- ja etävanhemman perheiden, monikkolasten ja sijaislasten perheiden, opiskelijaper- 
heiden sekä varusmiesten ja siviilipalvelusmiesten perheiden kannalta. Työryhmän ehdotukset 
eivät johtaneet lainsäädäntömuutoksiin. Perheiden monimuotoisuuden huomioiminen perhe- 
vapaajärjestelmässä nostettiin hallitusohjelmaan 2011–2015, jonka linjausten mukaan työtä 
jatkettiin kolmikantaisessa Monimuotoiset perheet -työryhmässä (Humalto 2015). Työryhmä 
käsitteli raportissaan uudistamistarpeita seuraavien perhetyyppien näkökulmasta: sateenkaari-, 
adoptio-, monikko- ja yksinhuoltajaperheiden sekä etävanhemman perheiden näkökulmasta. 
Työ ei ole tuottanut vielä (2016) lainsäädäntömuutoksia. Tasa-arvovaltuutettu ja eduskunta 
ovat myös kiinnittäneet  huomiota siihen, että perhevapaajärjestelmäämme pitäisi kehittää 
vastaamaan paremmin erilaisten perheiden ja esimerkiksi yksinhuoltajaisien ja äitien tilanteita 
(Tasa-arvovaltuutetun vuosikertomus 2015; TyVP 58/2012 vp). 

 
Myös pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa on nostettu esiin perheiden monimuotoisuuden 
lapsi- ja perhepalveluja koskevan uudistuksen lähtökohtana. 

 
9.3 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
 

- Työn ja perheen yhteensovittamisen sujuvuus on keskeinen kysymys tasa-arvon kan- 
nalta Suomessa, jossa sekä naiset että miehet tekevät pääasiassa kokoaikaista työtä. 
Työn ja perheen yhteensovittamisen lisääntyvistä ongelmista voi kertoa se, että syn- 
tyvyys on laskenut jo useamman vuoden peräkkäin. 

 
- Laajasti on todettu vanhempainvapaiden tasaisemman jakamisen tärkeys sekä tarve 

isien oman kiintiön kasvattamiseen ja monimuotoisten perheiden parempaan huomi- 
oimiseen. Perhevapaajärjestelmässämme on puutteita perheiden ja vanhempien yh- 
denvertaisuuden suhteen. Monet näistä ”perhetyypeistä” ovat lukumääräisesti pieniä, 
mutta yksittäisten vanhempien ja lasten kannalta epäkohdat voivat olla merkittäviä. 

 
- Perhevapaajärjestelmä tarvitsisi perusteellisen uudistuksen: se on monimutkainen, 

pirstaleinen ja vaikeasti hahmotettavissa käyttäjille. Toistaiseksi perusteellista uudis- 
tusta ei ole tehty, vaan muutokset on nivottu olemassa olevaan järjestelmään sen eh- 
doilla. 

 
- Työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvien muutosten kuten koeajan pidentämi- 

sen, määräaikaisen työsopimuksen solmimisen helpottamisen, päivähoito-oikeuden 
rajaamisen ja ryhmäkoon kasvattamisen sekä perhevapaiden ajalta kertyvän vuosilo- 
man leikkaamisen ja päivärahojen tason laskemisen vaikutuksia naisten ja miesten ta- 
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sa-arvoon on syytä tarkasti seurata ja arvioida. Samoin on tarpeen arvioida työnanta- 
jille suunnatun korvauksen (2 500 euroa) vaikutusta nuorten naisten työllistymiseen. 

 
 
 

10 MIEHET JA TASA-ARVO 
 
 

10.1 KEHITYS JA MUUTOKSET 2011–2016 
 

Seurantajakson aikana on laajalti pohdittu sitä, mitkä ovat sellaisia miehiin ja poikiin liittyviä 
kysymyksiä, joita tulisi ajaa erityisesti tasa-arvopolitiikan alueella. 

 
Mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa käsitellyt työryhmä pohti näitä kysymyksiä vuosina 
2013–2014. Työryhmä koostui miesjärjestöjen ja poikatoiminnan sekä SETA:n, TANE:n ja 
neljän ministeriön edustajista. Miestyöryhmä julkaisi helmikuussa 2014 väliraportin (STM 
2014:3), johon koottiin loppuraporttia tarkempaa tausta- ja tilastotietoa mieskysymyksistä. 
Loppuraportissaan (STM 2014:34) miestyöryhmä nosti esille teema-alueita, joissa miehet 
suomalaisessa yhteiskunnassa kohtaavat ongelmia. (Kustakin teemasta on esitetty ehdotus 
sekä perustelut ja jatkotoimenpiteet.) Ajatuksena on, että mieskuvan moninaisuuden ymmär- 
täminen ja moninaisuuden lisääminen on oleellista ongelmia purettaessa ja se kiinnittyy ku- 
hunkin raportissa esiin nostettuun teemaan. 

 
Isyyslain uudistuksessa kiinnitettiin huomiota sukupuolten tasa-arvon edistämiseen. Hallituk- 
sen esitys isyyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 91/2014 vp) annettiin eduskunnan 
käsiteltäväksi kesäkuussa 2014. Isyyslain uudistuksessa avoliitossa oleville isille tuli mahdol- 
lisuus tunnustaa isyys ennakolta äitiysneuvolassa ennen lapsen syntymää, äidin oikeudesta 
vastustaa isyyden selvittämistä luovuttiin sekä vahvistettiin miehen kanneoikeutta isyysasiois- 
sa. 

 
10.2 TASA-ARVOSELONTEON LINJAUSTEN 

TOTEUTUMINEN 
 

 
1. Valtavirtaistamisessa on kyse myös miesten asemaan liittyvien näkökulmien huomi- 
oonottamisesta asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Sukupuolinäkökulman valta- 
virtaistamista jatketaan ja tehostetaan 

 
Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista on jatkettu ja tehostettu. Tästä enemmän kohdassa 
sukupuolinäkökulman    valtavirtaistaminen. 

 
2. Terveys- ja hyvinvointikysymyksissä pohditaan enemmän asioita miesnäkökulmasta. 

 
 

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa 2012–2015 oli muutamia miesten hyvinvointiin liittyviä 
toimenpiteitä. Yhtenä toimenpiteenä oli, että otetaan huomioon nuorten miesten ja naisten 
erilaiset syrjäytymispolut sekä tukitarpeet yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi asetetussa hank- 
keessa ja sen toimenpiteissä. Nuorten miesten huonompi työllisyystilanne on huomioitu teke- 
mällä yhteistyön linjauksia: 1) TE-hallinto on tehnyt yhteistyön linjaukset Rikosseuraamusvi- 
raston keskusyksikön kanssa kesäkuussa 2013 tavoitteena tukea tiiviillä yhteistyöllä nuorten 
sujuvaa pääsyä palveluihin, koulutukseen ja työhön, 2) kehittämällä yhteistyötä nuorten uraoh- 
jauksessa asevelvollisuus-/ siviilipalvelusaikana (asevelvollisille/siviilipalveluksessa oleville 
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on jaettu esimerkiksi TE-hallinnon urasuunnittelun sähköisistä apuvälineistä ja valtakunnalli- 
sista netti- ja puhelinpalveluista tietopaketti, jota hyödyntämällä suunnitelma jatkoon voisi 
valmistua jo palveluaikana) Rikosseuraamusviraston kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistämällä 
pyritään puuttumaan erityisesti siihen nuorten miesten ryhmään, joka on suurimmassa syrjäy- 
tymisvaarassa. Koska kutsunnoissa ja varusmiespalvelussa sekä siviilipalvelussa tavoitetaan 
koko nuorten miesten ikäluokka, voidaan yhteistyötä tiivistämällä puuttua tehokkaasti nuorten 
miesten syrjäytymiseen. Toimia, joiden tavoitteena on nuorten miesten ja naisten nopeampi 
pääsy koulutukseen, työhön ja palveluihin toimeenpannaan ja kehitetään edelleen nuorisota- 
kuun avulla myös alue- ja paikallistasolla. 

 
Toinen toimenpide oli, että terveyden edistämisen määrärahojen yhdeksi painopisteeksi asetet- 
tiin hankkeet, joiden tavoitteena on kaventaa terveyseroja sosioekonomisten väestöryhmien ja 
myös miesten ja naisten välillä. Terveyden edistämisen määrärahalla rahoitettaville hankkeille 
asetettiin vuosittain painopisteet. Käyttösuunnitelmaan sisällytettiin hankkeita, jotka tukivat 
vähintään yhden vuosittaisen painopisteen toteutumista. Painopisteiden lisäksi hanke- 
ehdotusten arviointiin ja valintaan vaikuttivat muun muassa ehdotusten laatu ja niiden kytken- 
tä terveyden edistämisen kansallisiin ohjelmiin.) Vuosina 2013−2015 määrärahan painopis- 
teissä on korostettu erityisesti sosioekonomisten väestöryhmien välisten terveyserojen huomi- 
oimista ja kaventamista, mukaan luettuna sukupuolten väliset terveyserot. 

 
 
 

Kolmantena toimenpiteenä oli edistää vuoropuhelua hyvinvoinnin ja terveyden asiantuntijoi- 
den, tasa-arvoasiantuntijoiden ja miesjärjestöjen välillä miesnäkökulman vahvistamiseksi 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, seurannassa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. 
Mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa pohtiva työryhmä toi tähän oivan mahdollisuuden. 

 
Lisäksi tasa-arvo-ohjelman toimenpiteenä oli, että sukupuolinäkökulman huomioonottamista 
sosiaali- ja terveysalan tilastotuotannossa kehitetään siten, että miesten hyvinvointiongelmien 
havaitseminen ja ymmärtäminen syvenevät. (STM 2015:1.) 

 
Hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa 2016–2019 terveiden elämäntapojen edistämisessä otetaan 
yhdeksi painopisteeksi ne miehet ja pojat, joiden terveysriskit ovat suurimmat. Miesten hyvin- 
vointiin ja terveyteen kiinnitetään erityistä huomiota Sipilän hallituksen kärkihankkeen 
Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön -projektissa. 

 
 

3. Isän roolin vahvistamista perheessä jatketaan tehostetuin toimenpitein 
 
 

Isyyslain uudistus mahdollistaa isän roolin vahvistumista. Mahdollisuus tunnustaa isyys enna- 
kolta äitiysneuvolassa rohkaisee monia miehiä osallistumaan neuvolakäynneille äidin ohella. 
Tämä valmistaa myös miestä tulevaan vanhemmuuteen ja tasapainottaa naisen ja miehen ase- 
maa lapsen vanhempina. 

 
Sosiaali- ja terveysministeriö rahoitti Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmakaudella 2007– 
2013 Isät työelämässä -projektia. Isät työelämässä -hankeen tavoitteena oli edistää isäystäväl- 
listä työkulttuuria. Tavoitteena oli lisätä tietoisuutta työn ja perheen yhteensovittamiseen liit- 
tyvistä mahdollisuuksista ja oikeuksista. 
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Hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa 2016–2019 on toimenpide, joka vahvistaa isien asemaa 
tasavertaisena vanhempana neuvolapalveluissa mm. ammattilaisille suunnatulla tasa-arvo- 
oppaalla ja koulutuksella. 

 
4. Miesten vanhemmuutta tuetaan erotilanteissa 

 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö rahoitti Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmakaudella 2007– 
2013 Tasa-arvoa erovanhemmuuteen - isät pois paitsiosta (TERO) hanketta. Hankkeen koh- 
teena olivat sosiaalialan ammattilaiset, jotka työskentelevät eroperheiden kanssa. Välillisiä 
kohderyhmiä ovat eroperheet, eroperheiden työnantajat ja eroperheiden lasten hoitopaikat, 
työterveyshuolto, huoltajuuspäätöksiä tekevät tuomarit ja sosiaalialan koulutusta järjestävät 
oppilaitokset. 

 
Hankkeen tavoitteena oli tuottaa koulutus, joka lisää ammattilaisten kykyä harkita isän tai 
äidin soveltuvuutta huoltajuuteen vailla perinteisiä sukupuoleen liitettyjä stereotyyppisiä käsi- 
tyksiä. Painopisteenä oli isänäkökulman lisääminen ammattilaisten työhön siten, että miesten 
ja naisten tasa-arvoisuus toteutuisi myös erotilanteissa. 

 
Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteita oli mm. kasvattaa sosiaalialan ammattilaisten tietoisuut- 
ta erovanhemmuuden tasa-arvoisuuden merkityksestä ja siihen vaikuttavista arvoista ja asen- 
teista, kehittää ammattilaisten kykyä tunnistaa omia ennakkoasenteitaan ja valintoihin vaikut- 
tavia stereotypioita, opettaa sosiaalialan ammattilaiset käsittelemään myös maahanmuuttajien 
kulttuurisesta taustasta nousevia tasa-arvokysymyksiä isänäkökulman ja erovanhemmuuden 
kannalta ja tuottaa täydennys- ja päiväkoulutusta materiaaleineen ja erillinen opas, jota voi- 
daan hyödyntää uusien koulutusohjelmien opetussuunnittelutyössä. 

 
Hanke vaikutti välittömään kohderyhmäänsä. Koulutuksissa käyneet ammattilaiset kokivat 
koulutuksen tulleen tarpeeseen. Eroisät ja muut asiasta kiinnostuneet saivat informaatiota, 
mikä lisäsi heidän ymmärrystään teema-aluetta kohtaan. Merkittävä tulos oli myös saada suuri 
yleisö ja ammattilaiset vuorovaikutukseen. 

 
Hallituksen tasa-arvo-ohjelman 2012–2015 yhtenä toimenpiteenä oli selvittää mahdollisuudet 
valtakunnallistaa asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelu (STM 2015:1). Kokeilusta 
saatujen myönteisten tulosten perusteella uusi sovittelumalli vakinaistettiin lainsäädännöllä 
kaikkiin käräjäoikeuksiin toukokuussa 2014 (HE 186/2013 vp). Käräjäoikeuden sijaintikun- 
nalle asetettiin velvollisuus järjestää käräjäoikeudelle riittävä määrä asiantuntija-avustajia. 
Valtio korvaa kunnalle asiantuntijapalvelun tuottamisen. Asiantuntija-avustajien pätevyyskri- 
teerit vahvistettiin laissa. Asiantuntija-apu on vanhemmille maksutonta. Sovittelussa tuetaan 
yhteistyövanhemmuutta ja lapsen oikeutta kumpaankin vanhempaansa. Sovittelija ja asiantun- 
tija-avustaja ovat ulkopuolisia ja puolueettomia sekä riitaan että vanhempiin nähden, ja van- 
hempiin suhtaudutaan tasapuolisesti. Asiantuntija-avustajan pääasiallinen tehtävä on tuoda 
sovitteluun lapsen näkökulmaa. 

 
Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2016–2019 linjaa sukupuolinäkökulman huomioon otettavaksi 
kehitettäessä eroamassa olevien vanhempien tueksi tarkoitettuja eropalveluja aloittaen pilotti- 
hankkeilla. Myös lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisessa 
otetaan huomioon sukupuolinäkökulma lapsen etu huomioiden ja molempien vanhempien 
vanhemmuuden jatkuminen eron jälkeen pois. 
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5. Miehiä ja tasa-arvoa koskevaa osaamista ja asiantuntemusta vahvistetaan 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö rahoitti Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmakaudella 2007– 
2013 kahta yllämainittua hanketta, joissa miehiä ja tasa-arvoa koskevaa osaamista ja asiantun- 
temusta vahvistettiin. 

 
Hallituksen tasa-arvo-ohjelman 2012–2015 eräänä toimenpiteenä oli edistää vuoropuhelua 
hyvinvoinnin ja terveyden asiantuntijoiden, tasa-arvoasiantuntijoiden ja miesjärjestöjen välillä 
miesnäkökulman vahvistamiseksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, seurannassa sekä 
sosiaali- ja terveyspalveluissa (STM 2015:1). Mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa pohtineen 
työryhmän työskentelyn aikana  ministeriöiden edustajien asiantuntemus miesten asemasta 
lisääntyi. Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2016–2019 pyrkii edelleen vahvistamaan lasten, nuor- 
ten ja perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten miehiin ja poikiin liittyvää osaamista. 

 
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos on valmistellut opasta neuvoloiden työntekijöille yhteis- 
työssä Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kanssa. Oppaan tarkoituksena on mm. lisätä neuvo- 
latyöntekijöiden osaamista isien kohtaamisessa sekä isien roolin tukemisessa perheissä. Opas 
julkaistaan osana LAPE-kärkihanketta. 

 
6. Mieheyden malleja tulee monipuolistaa ja miesten osallistumista tasa- 
arvokeskusteluun vahvistaa 

 
Yllä on jo kuvattu mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa pohtineen työryhmän keskeistä joh- 
topäätöstä, joka oli, että mieskuvan moninaisuuden ymmärtäminen ja lisääminen on oleellista 
miehiin liittyviä ongelmia purettaessa. 

 
10.3 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 
- Miesten aseman parantaminen edellyttää sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ja 

miesnäkökulmien huomioon ottamista nykyistä paremmin erityisesti sosiaali- ja ter- 
veydenhuollossa kaikissa elämän vaiheissa. 

- Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia on koulutettava sekä perus- että lisä- ja täyden- 
nyskoulutuksessa miesten, isien ja poikien kohtaamiseen ja tukemiseen sekä miesten 
moninaisuuden ymmärtämiseen. 

- On edelleen panostettava isyyden tukemiseen, työ- ja perhe-elämän yhteensovittami- 
seen sekä koulutukseen, syrjäytymisen ja väkivallan ehkäisyyn sekä miesten tervey- 
den ja hyvinvoinnin edistämiseen 

- Terveyserojen kaventaminen edellyttää kohdennettuja tai tehostettuja palveluja riski- 
ryhmille ja heikoimmassa asemassa oleville miehille, joiden palveluiden tarve ja ter- 
veyspalveluilla saatava hyöty ovat suurimmat 

- Miesten hakeutumista sosiaali- ja terveysalan koulutukseen ja työpaikkoihin on arvi- 
oitava ja kehitettävä 
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11 NAISIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA, 
LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA 
IHMISKAUPPA 

 
11.1 KEHITYS JA MUUTOKSET 2011–2016 

 
 

Seurantajakson aikana naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemisessä 
on toteutettu useita eri toimia ja lainsäädäntömuutoksia sekä saatettu voimaan merkittävä 
kansainvälinen sopimus. Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelman (STM 
2010:5) toteuttaminen jatkui vuoden 2015 loppuun. Hallituksen tasa-arvo-ohjelma vuosille 
2012–2015 (STM 2015:1) toteutti naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseen tähtääviä 
toimia. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ohjaamisen ja koor- 
dinoinnin kannalta merkittävä askel on Euroopan neuvoston ns. Istanbulin sopimuksen7 astu- 
minen voimaan Suomessa 2015 (SopS52-53/2015). Se on kansainvälisesti merkittävin ja laajin 
naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vastainen sopimus. Sitä sovelletaan Suo- 
messa myös niihin poikiin ja miehiin, jotka kärsivät lähisuhde- tai perheväkivallasta. Se vel- 
voittaa valtioita toimiin naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan poistamiseksi. 
Sopimus on hyvin laaja-alainen: se kattaa väkivallan ennalta ehkäisyn, uhrien suojelemisen 
väkivallalta ja väkivallan tekijöiden saattamiseen vastuuseen teoistaan sekä näiden eri toimien 
ja periaatteiden yhteensovittamisen. Sopimusvelvoitteiden kansallista toteuttamista varten 
ollaan asettamassa toimeenpanoa koordinoivaa toimikuntaa. Sopimuksen ratifioinnin valmis- 
telun myötä on myös toteutettu lukuisia lainsäädäntömuutoksia, mm. valtio on ottanut turva- 
kotirahoituksen vastuulleen (1354/2014). 

 
Hyväksyessään kesäkuussa 2010 Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelman Si- 
säisen turvallisuuden ministeriryhmä edellytti, että ohjelma toimeenpannaan kunkin hallin- 
nonalan talousarvion raameissa. Tämän jälkeen lokakuussa eduskunta puolestaan linjasi 
(Eduskunnan kirjelmä 51/2010 vp) tasa-arvoselontekoa käsitellessään, että ” naisiin kohdistu- 
van väkivallan vastaiselle toimintaohjelmalle osoitetaan valtion talousarvioissa riittävät, pitkä- 
jänteisen toiminnan mahdollistavat määrärahat”. Näin ei pääsääntöisesti  tapahtunut, vaan 
ministeriöt toteuttivat ohjelman toimia budjettikehyksen puitteissa. Ohjelman toimenpiteistä 
toteutettiin kuitenkin merkittävä osa. Toteuttamatta jäi mm. ohjelman kattamia tutkimuksia. 
Väkivallan uhrien palveluja koskevien toimien toteuttamismahdollisuuksia vaikeutti meneil- 
lään ollut laaja sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva uudistus. 

 
Turvakotipalvelujen kehittämisessä on edetty  suuntaan  jota eduskunta edellytti tasa- 
arvoselonteon käsittelyn yhteydessä (Eduskunnan kirjelmä 51/2010 vp). Eduskunta linjasi, että 
”turvakotipaikkojen määrä ja alueellinen kattavuus nostetaan Euroopan neuvoston suositusten8

 
 
 
 
 

7 Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehty Eu- 
roopan neuvoston yleissopimus (SopS52-53/2015) avattiin allekirjoitettavaksi toukokuussa 
2011 Istanbulissa, josta sopimuksen epävirallinen nimi juontuu. Suomi allekirjoitti sopimuk- 
sen ensimmäisten maiden joukossa. 
8 Istanbulin sopimuksen 23§ velvoittaa valtiota tarjoamaan riittävässä määrin asianmukaisia, 
helposti saavutettavia turvakoteja. Euroopan neuvoston turvakotipalveluja pohtinut työryhmä 



44  
 
 
 
 

mukaiselle tasolle ja huolehditaan palvelujen saatavuudesta kaikille turvaa tarvitseville”. Bud- 
jettikehyksessä on varattu turvakotipalveluille lisää rahoitusta vuosien 2017–2019 aikana 
(vuonna 2017 lisäys on 2 milj. euroa). 

 
Pääministeri Sipilän hallituksen tasa-arvo-ohjelma vuosille 2016–2019 (STM 2016:4) pyrkii 
vähentämään naisiin kohdistuvaa väkivallan ja lähisuhdeväkivaltaa muun muassa varmista- 
malla Istanbulin sopimuksen toimeenpanon etenemisen, kehittämällä ja vahvistamalla turva- 
kotipalveluja ja arvioimalla lähisuhdeväkivaltarikosten sovittelun kriteerejä. 

 
11.2 TASA-ARVOSELONTEON LINJAUSTEN 

TOTEUTUMINEN 
 

 
1. Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisytyöhön luodaan pitkän tähtäimen kehitysta- 
voitteet 

 
Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma ohjasi väkivallan ehkäisytyötä ajanjak- 
solla 2010–2015. Jatkossa Suomen valtiota sitova Istanbulin sopimus asettaa tavoitteet naisiin 
kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan ehkäisylle ja poistamiselle. Siten aikaisemmin 
määräaikaisten ohjelmien varassa tehty väkivallan ehkäisytyö ja torjuminen on saanut pitkän 
tähtäimen tavoitteet, jotka ovat laaja-alaiset, ihmisoikeuksia ja sukupuoleen perustuvaa väki- 
valtaa korostavat. Selonteon linjauksen voidaan tältä osin katsoa toteutuneen. Vuonna 2016 
EU:ssa on aloitettu neuvotteluprosessi EU:n liittymisestä Istanbulin sopimukseen. Tämä toisi 
mukanaan muutoksia sopimuksen toimeenpanon seurantaan ja todennäköisesti vahvistaisi 
sopimuksen velvoittavuutta jäsenmaissa. 

 
2. Varmistetaan väkivallan ehkäisyn, tiedonkeruun ja tilastoinnin koordinointi ja kehit- 
täminen 

 
Väkivaltatilastojen ja tiedonkeruun kehittämisessä yhtenä tavoitteena on ollut entistä tarkempi 
tilastointi. Tilastoista tulisi ilmetä mm. väkivallan uhrin ja tekijän sukupuoli, väkivallan uhrin 
ja tekijän ikä, väkivallan muoto sekä väkivallan uhrin ja tekijän välinen suhde. Rikoksentor- 
juntaneuvosto ja Tilastokeskus ovat tehneet tähän liittyviä aloitteita, mutta tilastopohjan kehit- 
tämisprosessi on vielä kesken. 

 
Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelman julkaisut lisäsivät tietoa ja ymmärrystä 
kahden erityisryhmän, romaninaisten (Törmä, Tuokkola & Hurtig, 2013) ja vammaisten nais- 
ten (Piispa 2013), kokemasta väkivallasta. Muitakin tutkimuksia ja selvityksiä, joiden tuotta- 
misessa ministeriöt tai alaiset laitokset ovat olleet mukana, on ilmestynyt. Esimerkiksi kunnia- 
käsityksiin liittyvästä väkivallasta on tuottanut uutta tietoa Ihmisoikeusliiton vuonna 2016 
julkaisema selvitystä (Hansen ym. 2016) rahoitti neljä ministeriötä. 

 
Istanbulin sopimus velvoittaa jatkossa tietopohjan kehittämiseen tilastoinnin ja tutkimuksen 
osalta. 

 
 
 

on viitannut suositukseen, jonka mukaan turvakotipaikkoja tulisi olla 1 jokaista 10 000 asukas- 
ta kohti (EG-TFV (2008)6). 
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3. Vahvistetaan asennekasvatusta ja väkivallan ehkäisyä oppilaitoksissa, työpaikoilla ja 
kansalaisyhteiskunnassa 

 
Naisiin kohdistuvan väkivallan ohjelmaan kuului lukuisia toimia, joilla pyrittiin ennalta ehkäi- 
semään väkivaltaa. Toimilla mm. lisättiin koululaisten tunne- ja turvataitojen opetusta, ja tätä 
teemaa vahvistettiin myös uudessa opetussuunnitelmassa. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 
(1301/2014) edellyttää oppilaitoksilta käsittelemään opiskeluhuoltosuunnitelmassa myös opis- 
kelijoiden suojaamista väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Siviilipalvelus- ja asevelvol- 
listen koulutukseen sisällytettiin tietoa väkivallan ehkäisystä. 

 
4. Turvataan väkivallan ehkäisytyötä tekevien ammattiryhmien asiantuntemuksen jat- 
kuvuus 

 
Viranomaisten tietopohjaa vahvistettiin mm. Miten puutun lähisuhdeväkivaltaan -oppaalla 
(Siukola, 2014) ja Katkaise väkivalta-oppaalla (Hyvärinen & Hautamäki 2013), joka tukee 
poliisien koulutusta väkivaltakysymyksissä. Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen 
ohjelmassa valmisteltiin Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelma 
(STM 2012:8). Marak-riskinarviointi vahvisti kunnissa moniammatillista väkivaltakierteen 
katkaisuun pyrkivää työskentelyä. Siitä, missä määrin esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan 
peruskoulutukseen sisältyy naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyä, ei 
ole tarkkaa tietoa. Oppilaitokset päättävät opetussuunnitelmien puitteissa itsenäisesti opinto- 
jen tarkasta sisällöstä. 

 
5. Varmistetaan väkivallan uhrien ja muiden osapuolien palvelut 

 
 

Tarkasteluajanjaksolla on ollut käynnissä laaja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja koskeva 
uudistus. Uusi aikaisempaa asiakaslähtöisempi sosiaalihuoltolaki (1301/2014) velvoittaa kun- 
tia vastaamaan lähisuhde- tai perheväkivaltaa kokeneen tuen tarpeeseen osana yleisiä palvelui- 
ta, esimerkiksi tarjoamalla kriisiapua. Lisäksi säädettiin sosiaalihuollon henkilöstön ilmoitus- 
velvollisuudesta. Uusi lastensuojelulaki (1302/2014) velvoittaa ilmoittamaan poliisille myös 
kaikki lievää vakavammat pahoinpitelyt. 

 
Turvakotipalveluille laadittiin kansalliset laatusuositukset (THL 2013). Istanbulin sopimuksen 
ratifiointivalmistelujen myötä valtio otti vastuulleen turvakotipalvelujen rahoituksen. Samassa 
yhteydessä turvakotipaikoista tuli asiakkaalle maksuttomia eikä niihin enää tarvita mak- 
susitoumusta etukäteen. Uuden lain (1354/1354) myötä turvakotipalvelujen kehittäminen ja 
ohjaaminen on THL:n vastuulla. Valtio ohjaa turvakotiverkoston vahvistamiseen varoja siten, 
että budjettikehykseen on varattu rahoitus joka nousee vuosien 2017 - 2019 aikana 50% vuo- 
den 2016 tasosta. Vuoden 2015 lopussa Suomen 119 turvakodissa oli yhteensä 114 perhepaik- 
kaa (1 paikka = aikuinen ja mukana seuraavat lapset). Seurantatiedon (THL 2016) perusteella 
turvakodit joutuivat viime vuonna ohjaamaan 1182 kertaa asiakkaita (aikuisia/lapsia) toiseen 
turvakotiin, koska turvakoti oli täynnä. Pulaa turvakotipaikoista on erityisesti pääkaupunki- 
seudulla ja toisaalta harvaan asutuilla alueilla. Turvakodit on tarkoitettu sekä naisille että mie- 
hille, jotka kokevat lähisuhteessaan väkivaltaa. 

 
Pääministeri Sipilän hallituksen kärkihankkeen, Lasten ja perheiden palvelujen muutosohjel- 
man, yhtenä osa-alueena on väkivallan ehkäisy. Hallituksen tasa-arvo-ohjelman 2016–2019 
toimet pyrkivät mm. vakiinnuttamaan seksuaalisen väkivallan uhrien hoitoketjun, vahvista- 
maan turvakotiverkostoa ja varmistamaan Istanbulin sopimuksen toimeenpanon eteneminen. 
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Lisäksi pitkään suunniteltu, ja nyt Istanbulin sopimuksenkin edellyttämä, ympärivuorokauti- 
nen lähisuhdeväkivallan uhrien auttava puhelin pyritään käynnistämään vuoden 2016 loppuun 
mennessä. 

 
Kunnalliset erityispalvelut, jotka tukisivat prostituutiosta irtautumista, puuttuvat edelleen eikä 
eri toimijoiden (valtio, kunnat, järjestöt) roolia näiden palveluiden tuottamisessa ole tarkastel- 
tu. 

 
6. Vahvistetaan lainsäädännöllisiä keinoja uhrin suojelemiseksi ja väkivallan uusiutumi- 
sen ehkäisemiseksi 

 
Seksuaalirikoksia koskevaa lainsäädäntöä on uudistettu kattavasti vuosina 2010–2014. Vuon- 
na 2011 siirrettiin lähisuhteessa tehty lievä väkivalta yleisen syyttäjän alaiseksi. Seksuaaliri- 
koksia koskevaa rikoslain 20 lukua muutettiin (HE 216/2013 vp) siten, että raiskauspykälän 
soveltamisala laajeni. Muutoksen jälkeen puolustuskyvyttömän raiskaus katsotaan raiskauk- 
seksi riippumatta siitä, mikä tekijän merkitys on ollut puolustuskyvyttömyyden synnyssä. 
Muutoksen myötä alaikäisen raiskaus on aina tekomuodoltaan törkeä.9 Pakottaminen sukupuo- 
liyhteyteen muuttui ankarammin rangaistavaksi raiskausrikokseksi. Lisäksi kaikki aikuisiin 
kohdistuvat seksuaalirikokset, seksuaalista ahdistelua lukuun ottamatta, on siirretty virallisen 
syytteen alaisiksi. Tämä koskee myös henkilöön työtehtävissä kohdistunutta väkivaltaa. Sek- 
suaalinen ahdistelu säädettiin rangaistavaksi. Vaino kriminalisoitiin vuoden 2014 alusta luki- 
en. 

 
Pääministeri Kataisen hallitusohjelmassa ja hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa 2012 - 2015 
tavoitteena oli sovittelun käytön rajaaminen lähisuhdeväkivaltarikoksissa esim. yhdenmukai- 
sin valtakunnallisin ohjein. Ohjeita laadittiin (mm. Poliisin ohje Nro 1.1.204 ja Flinck 2013), 
mutta saatavilla ei ole tietoa siitä, ovatko ohjeet vaikuttaneet niin, että lähisuhdeväkivaltaa 
olisi soviteltu hallituksen tavoitteen mukaisesti. Sovittelutoiminnan ohjaaminen on nykyään 
THL:n vastuulla. Hallituksen tasa-arvo-ohjelman 2016 - 2019 tavoitteena on arvioida, millai- 
sin kriteerein poliisi ja syyttäjät ohjaavat naisiin kohdistuvan väkivallan tapauksia sovitteluun 
ja miten ne sovittelutoimistoissa hyväksytään soviteltavaksi. 

 
Väkivaltaa kokeneiden oikeussuojaan saattaa vaikuttaa lähestymiskiellon hakemisen muutta- 
minen maksulliseksi niissä tapauksissa, joissa kieltoa ei myönnetä (1455/2015). Aikaisemmin 
lähestymiskiellon hakeminen oli maksutonta. 

 
Uudessa EU:n uhridirektiivissä (2012/29/EU) säädetään rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja 
suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista. Sen edellyttämät muutokset tulivat Suomessa 
voimaan maaliskuussa 2016. Se ei liity erityisesti naisiin kohdistuvan väkivallan uhreihin. 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 Laki rikoslain muuttamisesta (540/2011) tuli voimaan 1.6.2011. Myös raiskausrikoksia 
koskevia rangaistussäännöksiä on muutettu 1.6.2011 ja 1.9.2014 voimaan tulleilla laeilla 
rikoslain 20 luvun muuttamisesta (495/2011 ja 509/2014). 
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7. Ihmiskaupan vastaista toimintaa arvioidaan ja kehitetään sukupuolinäkökulmasta 
 
 

Kansallinen ihmiskaupparaportoija korostaa arvioinnissaan (Vähemmistövaltuutettu 2014), 
että seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa tunnistetaan Suomessa kansainväli- 
sesti vertaillen varsin vähän. Tällaista ihmiskauppaa pidetään useissa kansainvälisissä asiakir- 
joissa naisiin kohdistuvan väkivallan yhtenä muotona. Valmisteilla olevaan luonnokseen val- 
tioneuvoston ihmiskaupan vastaiseksi toimintaohjelmaksi on kirjattu sukupuolinäkökulman 
huomioiminen uhrien auttamiseen tähtäävän viranomaistoiminnan kehittämisessä. Suunnitel- 
tuihin toimiin kuuluvat mm. sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kouluttaminen ihmiskau- 
pan uhrien etsivää ja auttavaa työtä varten, naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen ihmis- 
kaupan vastaisessa kansainvälisessä koordinaatiossa sekä kansainvälistä suojelua hakevan 
vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muutosten 
seuranta. 

 
8. Tehostetaan ihmiskaupan uhrien tunnistamista ja auttamisjärjestelmään ohjautumis- 
ta tutkittaessa prostituutiotarkoituksessa tapahtuvia ihmiskaupparikoksia 

 
Auttamisjärjestelmään ohjaamisessa on todettu puutteita. Poliisihallitus antoi 2013 ohjeen 
(2020/2013/495), jonka tarkoituksena on mm. lisätä poliisin tietoisuutta ihmiskaupan uhrien 
auttamisjärjestelmästä. Ihmiskaupparaportoijan mukaan mm. ihmiskaupan uhrien tunnistami- 
sessa ja auttamisjärjestelmään ohjautumisessa on puutteita.  Auttamisjärjestelmään  ohjatut 
uhrit (joilla ei ole kotikuntaa) ja täällä kunnassa kirjoilla olevat ja sieltä saataviin palveluihin 
oikeutetut ovat eriarvoisessa asemassa. (Vähemmistövaltuutettu 2014). Niillä ihmiskaupan 
uhreilla, joilla on kotikunta Suomessa, on ollut vaikeuksia saada tarvittavia ja riittäviä palve- 
luita. 

 
9. Seksin ostoa koskevan lain toimivuutta seurataan 

 
 

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan 2012–2015 sisältyi kirjaus, joka edellytti seksin ostoa koske- 
van lainsäädännön kattavaa arviointia, joka linjaa toimenpiteitä ja ottaa huomioon Ruotsin 
lainsäädäntömuutoksesta saadut kokemukset. Oikeusministeriön tilasi selvityksen (OM 
39/2013), jossa riippumattomat tutkijat arvioivat nykytilaa ja esittivät suosituksia, mm. seksin 
ostokieltoa. Vuonna 2015 tuli voimaan seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttöä 
koskevaa rikoslain säännös (HE 229/2014), jonka perusteella seksin ostaminen parituksen tai 
ihmiskaupan uhrilta on rangaistavaa myös tuottamuksellisena, eli huolimattomuudesta tehty- 
nä. Enää ei siis edellytetä, että seksin ostaja on tiennyt ostavansa seksiä parituksen tai ihmis- 
kaupan uhrilta. Aikaisempi säännös oli osoittautunut vaikeaksi soveltaa eikä parituksen koh- 
teiden ja ihmiskaupan uhrien suojaaminen toteutunut tavoitellulla tavalla. Tämän pidemmälle 
seksin ostokiellossa ei ole edetty. 

 
11.3 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
 

- Naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan torjumisessa viimeisen viiden 
vuoden aikana on tehty lukuisia muutoksia ja parannuksia. Merkittäviä toimia ovat 
olleet Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisohjelman (2010–2015) toteuttami- 
nen ja Istanbulin sopimuksen voimaansaattaminen sekä sen myötä tehdyt lainsää- 
dännölliset muutokset. 

- Istanbulin sopimuksen avulla on jatkossa mahdollisuus vahvistaa jatkuvuutta, suun- 
nitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväki- 
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vallan ehkäisyssä. Projekti- ja hanketyöskentely voi olla hyödyllistä esimerkiksi uu- 
den mallin kokeilemisessa, mutta projektien päättyessä tieto ja asiantuntemus usein 
hajoaa ja vähentää vaikuttavuutta. Jatkossa olisi tärkeää hahmottaa erityisesti niitä 
keinoja, joilla voidaan saada pitkäkestoisia tuloksia aikaan. 

- Selonteon linjauksista vähiten tai ei ollenkaan edistystä ole tapahtunut seuraavissa: 
prostituutiota irtaantumista tukevien palvelujen aloittaminen, ihmiskaupan uhrien 
ohjaamisessa auttamisjärjestelmään ja vähemmistöryhmien sekä miesten erityisten 
tarpeiden huomioimisessa palvelujen kehittämisessä 

- Suuri haaste tulee olemaan Istanbulin sopimuksen tehokas toimeenpano ja sen koor- 
dinointi sekä resursointi. Esimerkiksi ennalta ehkäisevien ja väkivallan uhreille sekä 
tekijöiden tarvitsemien perus- ja erityispalveluiden turvaaminen on järjestettävä osa- 
na sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Joitakin toistaiseksi ratkaisemattomia 
lainsäädännön arviointitarpeita, kuten pakkoavioliittojen ja naisten sukuelinten sil- 
pomisen kriminalisointi, kirjattiin Istanbulin sopimuksen ratifiointimuistioon. 

- Istanbulin sopimusta kansallisesti koordinoiva taho tulee jatkossa olemaan tärkeässä 
roolissa naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kehittämi- 
sessä ja koordinoinnissa. Sopimuksen toteuttamisella on väistämättä myös resurssi- 
vaikutuksia ja seurauksia viranomaisten toimintaan. 

- Kansallisesti on erilaisia näkemyksiä mm. siitä, miten ja missä määrin sovittelua tu- 
lisi käyttää lähisuhdeväkivaltatapauksissa ja suostumuksen puutteen merkityksestä 
raiskausrikosten tunnusmerkistössä. 

- Istanbulin sopimusta sovelletaan Suomessa myös poikiin ja miehiin. Jatkossa on ar- 
vioitava, missä määrin he mahdollisesti tarvitsevat erityispalveluita. 

- Ihmiskaupan uhrien ja uhriepäiltyjen auttamisjärjestelmän asiakkaista suurin osa on 
kansainvälistä suojelua hakevia tai vailla kotikuntaa olevia. Muista EU:n jäsenvalti- 
oista poiketen Suomessa esimerkiksi pakkoavioliittoihin ja kerjäämiseen liittyvää 
ihmiskauppaa tunnistetaan vähän. Ihmiskauppaan suhtaudutaan ensisijaisesti rikok- 
sen torjuntaa ja ulkomaalaislain valvontaa painottaen, jolloin ihmiskauppa uhrin oi- 
keuksia loukkaavana tekona ja naisiin kohdistuvan väkivallan muotona jää tunnista- 
matta. Uhrien tunnistamisessa ja auttamisessa on edelleen kehitettävää. Istanbulin 
sopimus edellyttää Geneven pakolaissopimuksen tulkitsemista sukupuolisensitiivi- 
sesti, tunnustamaan naisiin kohdistuvan väkivallan Geneven pakolaissopimuksen 
tarkoittamaksi vainon muodoksi ja tarjoamaan sukupuolisensitiivisiä turvapaikka- 
prosesseja. 

- Istanbulin sopimuksen toimeenpano edellyttää hyvää yhteistyötä eri tahojen, mm. 
keskeisten ministeriöiden, poliisin ja muiden toimijoiden kesken. Laajan sopimuksen 
tunnettavuutta kansalaisten, päättäjien ja asiantuntijoiden sekä väkivallan ehkäisyn 
alueella työskentelevien parissa tulisi vahvistaa, jotta se voi toimia väkivallan ehkäi- 
sytyötä linjaavana asiakirjana. Sosiaali- ja terveysministeriö on ottanut merkittävän 
roolin naisiin kohdistuvan ja lähisuhdeväkivallan kansallisena koordinoijana. Tämä 
edellyttää tukea ja sitoutumista sekä virkakunnan asiantuntemuksen vahvistamista. 
Toimijoiden välinen vastuun- ja työnjako on syytä selkiyttää. Euroopan neuvosto 
seurantaryhmä Grevio tulee seuraamaan velvoitteiden noudattamista sopimuksen ra- 
tifioineissa maissa. 
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12 SUOMEN TOIMINTA 
KANSAINVÄLISESSÄ TASA- 
ARVOPOLITIIKASSA 

 
 

12.1 KEHITYS JA MUUTOKSET 2011–2016 
 
 

Suomi on jatkanut pitkäjänteistä työtään tasa-arvon edistämiseksi EU:ssa, YK:ssa, pohjois- 
maisessa yhteistyössä sekä Euroopan neuvoston ja OECD:n toiminnassa. Suomen kehityspoli- 
tiikka on linjattu hallituksen selonteossa helmikuussa 2016. Suomen kehityspolitiikassa pai- 
nottuvat erityisesti naisten ja tyttöjen oikeudet sekä kehitysmaiden omien talouksien vahvis- 
taminen työpaikkojen, elinkeinojen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. 

 
12.2 TASA-ARVOSELONTEON LINJAUSTEN 

TOTEUTUMINEN 
 
 

1. Suomi edistää aktiivisesti sukupuolten tasa-arvoa Euroopan unionissa 
 
 

Suomi on jatkanut pitkäjänteistä toimintaansa yhteistyössä muiden EU-maiden ja Euroopan 
komission kanssa sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi EU:ssa. Suomi on pitänyt tärkeänä 
tasa-arvon kaksoisstrategiaa, joka pitää sisällään sekä erityistoimia tasa-arvon esteiden pois- 
tamiseksi että sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseksi kaikkeen EU:n päätöksentekoon. 
Suomen tavoitteena on ollut, että EU jatkaa monipuolisia toimiaan työelämän tasa-arvon ja 
samapalkkaisuuden toteuttamiseksi sekä työn ja perheen yhteensovittamisen helpottamiseksi. 
Suomi on toiminut aktiivisesti EU:n tasa-arvoinstituutin toiminnassa ja osaltaan vaikuttanut 
siihen, että instituutilla on riittävät toimintamahdollisuudet ja se täyttää sille asetetut odotuk- 
set. 

 
2. Suomi jatkaa aktiivista tasa-arvon edistämistä Yhdistyneissä kansakunnissa 

 
 

Suomi on jatkanut aktiivista työtään YK:n yleiskokouksessa, sen eri toimielimissä ja erityis- 
järjestöissä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman 
vahvistamista ajavat YK-järjestöistä ensisijaisesti YK:n tasa-arvojärjestö UN Women, YK:n 
väestörahasto UNFPA ja YK:n lastenrahasto UNICEF. Suomi haluaa vaikuttaa näissä järjes- 
töissä merkityksellisellä tavalla, ja ne ovat samalla Suomen rahallisen tuen painopistejärjestö- 
jä. UN Women toimii maailmanlaajuisesti naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman vahvista- 
miseksi ja sukupuolten tasa-arvon hyväksi. UNFPA on avaintoimija väestökehitykseen sekä 
naisten ja tyttöjen oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä, kuten seksuaali- ja lisääntymisterveys 
ja -oikeudet, perhesuunnittelu sekä äiti- ja lapsikuolleisuuden ehkäisy. Väestörahaston toimin- 
takenttä on monissa maissa vaikea, ja siksi tarve Suomen tuelle on suuri. UNICEF on jo vuo- 
sikymmeniä tehnyt tuloksellista työtä lasten aseman ja oikeuksien edistämiseksi maailmanlaa- 
juisesti. 

 
 

3. Tasa-arvon edistäminen ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen kehityspolitii- 
kassa varmistetaan 

 
Suomen kehityspolitiikkaa ja kehitysyhteistyötä ohjaa YK:ssa yhteisesti hyväksytty kestävän 



50  
 
 
 
 

kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030. Sen pohjalta kehityspolitiikassa panostetaan erityi- 
sesti hallitusohjelmaan (2015–2019) valittuihin painopistealueisiin, joita ovat tyttöjen ja nais- 
ten oikeuksien ja aseman vahvistuminen; kehitysmaiden talouksien kehittyminen työpaikko- 
jen, elinkeinojen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi; yhteiskuntien demokraattisuus ja toimintaky- 
vyn vahvistuminen sekä ruokaturvan, veden ja energian saatavuuden parantuminen sekä luon- 
nonvarojen kestävyys. Näillä kaikilla on merkittävä vaikutus nimenomaan naisten asemaan. 
Kaiken toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan Suomen arvot ja periaatteet 
sekä Suomen kansainväliset velvoitteet – riippumatta siitä millä alalla, missä ja kenen toimesta 
kehityspolitiikkaa tai -yhteistyötä harjoitetaan. Ne luovat toiminnalle pitkän aikavälin suunta- 
viivat, jotka kantavat hallituskaudesta toiseen. Näitä ovat demokratia ja oikeusvaltio; suku- 
puolten välinen tasa-arvo ja ihmisoikeudet; sananvapaus; kestävä markkinatalous ja luonnon- 
varojen käyttö sekä pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta, korkea koulutustaso mukaan luet- 
tuna. 

 
4. Suomi edistää aktiivisesti sukupuolten tasa-arvoa pohjoismaisessa yhteistyössä sekä 
Euroopan neuvoston ja OECD:n toiminnassa 

 
Suomi on osallistunut Pohjoismaiseen tasa-arvoyhteistyöhön aktiivisesti. Suomi toimii Poh- 
joismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana 2016. Pohjoismaiden ministerineuvoston 
tasa-arvoyhteistyössä vuonna 2016 Suomi kohdistaa toimintaa sukupuoleen perustuvan väki- 
vallan torjumiseen, tasa-arvon edistämiseen mediassa sekä sukupuolinäkökulmaan terveydes- 
sä. Erityisesti nostetaan esiin sukupuolten välinen tasa-arvo uutismediassa sekä tasa-arvoa 
loukkaavan mainonnan sääntely ja sen kehittäminen. Väkivallan torjuntaa tehostetaan selvit- 
tämällä ja levittämällä tietoa Pohjolassa kehitetyistä toimintatavoista väkivallan kierteen kat- 
kaisemiseksi. Toimenpiteet toteuttavat ministerineuvoston vuosien 2015–2018 yhteistyöoh- 
jelman ”Yhdessä tasa-arvon puolesta” tavoitteita tasa-arvosta julkisessa tilassa sekä hyvin- 
voinnin ja innovaatioiden suhteen. Muita vuoden 2016 teemoja ovat seksismin ja vihapuheen 
vastustaminen, ihmiskaupan torjunta sekä miesnäkökulman vahvistaminen tasa- 
arvoyhteistyössä. Lisäksi tasa-arvosektori on aktiivinen sektorienvälisessä yhteistyössä. 

 
Suomi edisti Euroopan neuvoston kattavan yleissopimuksen ns. Istanbulin sopimuksen synty- 
mistä naisiin kohdistuvan ja perheväkivallan torjumiseksi ja allekirjoitti sen ensimmäisen 
maiden joukossa toukokuussa 2011. Euroopan neuvoston tasa-arvostrategiaan liittyen Suomi 
on yhteistyössä EN:n kanssa järjestänyt Suomessa kansainvälisiä konferensseja mm. koulu- 
tuksen tasa-arvoon ja Istanbulin sopimukseen liittyen. Suomi on Euroopan neuvoston puheen- 
johtajamaana vuoden 2018 lopusta toukokuulle 2019. 

 
Suomi on osallistunut OECD:n toiminnassa sukupuolten tasa-arvon edistämiseen. 

 
 
 

13 MAAHANMUUTTAJAT 
 
 

13.1 KEHITYS JA MUUTOKSET 2011–2016 
 
 

Tasa-arvoselonteon väliraporttia varten teetettiin selvitys maahanmuuttajanaisten ja -miesten 
asemasta sekä sukupuolten tasa-arvon edistämistoimista tällä alueella (STM 2016:53). Selvi- 
tys on olemassa olevan tiedon ja aineistojen pohjalta laadittu yleiskatsaus maahanmuuttaja- 
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naisten ja -miesten asemaan ja sukupuolten tasa-arvoon Suomessa. Raportissa käydään lisäksi 
läpi toimia maahanmuuttajanaisten ja -miesten tasa-arvon edistämiseksi politiikan eri alueilla. 

 
Varsinkin viime vuosina on julkaistu useita maahanmuuttajien asemaan liittyviä selvityksiä ja 
tutkimuksia. Monissa näistä maahanmuuttajia koskevia kysymyksiä on tarkasteltu myös suku- 
puolen näkökulmasta.10 Maahanmuuttajanaisia ja -miehiä koskeva tietopohja onkin vahvistu- 
nut selvästi. Tiedontuotannossa on kuitenkin selkeitä katvealueita: esimerkiksi sukupuolen 
moninaisuudesta ja sukupuolivähemmistöistä maahanmuuttajataustaisen väestön osalta on 
saatavissa vain vähän tietoa. Systemaattista tiedontuotantoa sukupuolen näkökulmasta tulisi- 
kin vahvistaa ja saada tieto paremmin päätöksenteon pohjaksi. 

 
Ulkomaalaistaustaisen väestön sukupuolijakauma on melko tasainen eikä juuri poikkea suo- 
malaistaustaisesta väestöstä. Eroja on kuitenkin taustamaittain tarkasteltuna (Helminen, 2016). 
Esimerkiksi Iso-Britanniasta lähtöisin olevista maahanmuuttajista miehiä on 81 prosenttia, kun 
taas Thaimaasta muuttaneista naisia on 85 prosenttia. Ulkomaalaistaustainen väestö on ikära- 
kenteeltaan selvästi suomalaistaustaista väestöä nuorempi. Maahanmuuton syyt ovat monipuo- 
listuneet. Vuonna 2014 Suomeen muutettiin ensisijaisesti perhesiteen ja työn perusteella. Val- 
taosa perhesyyn perusteella muuttaneista on naisia. Miehet puolestaan muuttavat Suomeen 
useimmiten työn, opiskelun tai pakolaisuuden perusteella. (Nieminen ym., 2015). Vuonna 
2015 Suomesta turvapaikkaa hakeneiden määrä kasvoi huomattavasti edellisiin vuosiin verrat- 
tuna. Turvapaikkaa hakeneista suurin osa oli miehiä, mutta on todennäköistä, että naisten ja 
lasten osuus turvapaikanhakijoista kasvaa tulevaisuudessa (Migri 2016; EMN 2016). 

 
Ulkomaalaistaustaisesta väestöstä ei voida puhua yhtenä yhtenäisenä ryhmänä. Osalle maahan 
muuttaneista suomalaiseen yhteiskuntaan integroituminen sujuu ongelmitta, mutta osa on 
erityisen haavoittuvassa asemassa. Maahanmuuton ja kotouttamisen suunta -selvityksessä (SM 
& TEM 2015:2) todettiin sukupuolen vaikuttavan maahanmuuttajien työllistymiseen, koulu- 
tukseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen, minkä vuoksi sukupuoli tulisi huomioida viran- 
omaisten asiantuntemuksen kehittämisessä (ks. myös luku 6 Päätöksenteko). 

 
Maahanmuuttajien koulutustaso vaihtelee maahanmuuton syyn, taustamaan ja sukupuolen 
mukaan. Heidän koulutustasonsa on suomalaistaustaista väestöä polarisoituneempi. Ulkomaa- 
laistaustaiset naiset ovat keskimäärin miehiä koulutetumpia, mutta toisaalta korkeintaan muu- 
taman vuoden koulua käyneistä enemmistö on naisia. Korkeakoulutettujen osuutta kasvattavat 
kouluiän jälkeen Suomeen muuttaneet. Suomessa koulunsa käyneiden kouluttautuminen kor- 
kea-asteelle on harvinaisempaa. Erityisesti ulkomaalaistaustaiset pojat ja kouluikäisinä (7–19 
v.) Suomeen muuttaneet keskeyttävät koulunkäynnin useammin kuin tytöt ja ennen kouluikää 
Suomeen muuttaneet tai Suomessa syntyneet. (Nieminen ym., 2015). Yhdeksännen luokan 
päättäneistä vieraskielistä tytöistä ja etenkin pojista jatkaa suoraan tutkintoon tähtäävään kou- 
lutukseen merkittävästä pienempi osuus kuin suomen-, ruotsin- ja saamenkielisistä peruskou- 
lun päättäneistä. (STM, 2016). (Ks. myös koulutuksen segregaatiosta, luku 7). 

 

 
 
 
 
 

10 Esimerkiksi 2014–2015 toteuttivat Tilastokeskus, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos ja Työterveyslai- 
tos Suomen laajimman ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi (UTH) -tutkimuksen. Tutkimus 
antaa tietoa useilta elämänalueilta systemaattisesti myös sukupuolen mukaan. 
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Ulkomaalaistaustaisten työllisyys vaihtelee taustamaan, maahantulon syyn, maassa asumisen 
keston ja kielitaidon mukaan. Maahanmuuttajien työllisyysaste on suomalaistaustaista väestöä 
matalampi, ja valmistuttuaan heidän on vaikeampi sijoittua koulutustaan vastaavalle alalle. 
(Nieminen ym., 2015). Maahanmuuttajanaisten työllisyysaste on matalampi kuin maahan- 
muuttajamiesten ja suomalaistaustaisten naisten ja miesten (Kuvio 21 ja 23). Parhaiten ovat 
työllistyneet korkeakoulutetut, työn tai opiskelun takia maahan muuttaneet ja vähintään edis- 
tyneellä tasolla suomea puhuvat (Kuvio 23 ja 24). Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta sekä muu- 
alta Afrikasta tulleet naiset ovat työllistyneet heikoiten (Kuvio 22). Ulkomaalaistaustaiset 
naiset ovat miehiä useammin työelämän ja koulutuksen ulkopuolella perheen varhaisen perus- 
tamisen ja lasten kotona hoitamisen seurauksena. Äitiys ei kuitenkaan selitä kokonaan naisten 
alhaista työllisyyttä. Naisten työllistymisessä kielitaito on olennainen tekijä, sillä he toimivat 
erityisesti kielitaitoa edellyttävällä terveydenhuollon alalla. Miehet toimivat osittain asiantun- 
tijatehtävissä, joissa voi selviytyä englannin kielellä. Työllisistä 20–64-vuotiaista naisista 56 
prosenttia ja miehistä 40 prosenttia puhui suomea tai ruotsia äidinkielen tai edistyneen tasolla. 
Aloittelijan tasolla puhui 16 prosenttia ulkomaalaistaustaisista naisista ja 31 prosenttia miehis- 
tä. (Sutela, 2016). 46 prosenttia 20 - 49 vuotiaista ulkomaalaistaustaisista alle kouluikäisten 
lasten äideistä pitää puutteellista kielitaitoa tärkeimpänä työllistymisen esteenä (Nieminen 
ym., 2015). 

 
Ulkomaalaistaustaiset toimivat erityisesti työntekijäammateissa. Sukupuolten erot ovat saman- 
suuntaiset kuin suomalaistaustaisilla. Yrittäjyys on lähes yhtä yleistä kuin suomalaistaustaisil- 
la työllisillä ja yleisempää miehillä kuin naisilla. (Kuvio 25.) Ulkomaalaistaustaiset työskente- 
levät suomalaistaustaisia useammin palvelu- ja myyntityössä (Taulukko 18), minkä vuoksi 
määrä- ja osa-aikaiset työsuhteet ovat heillä yleisiä. Ulkomaalaistaustaiset naiset tekivät osa- 
aikatyötä yhtä usein, mutta vuorotöitä useammin kuin suomalaistaustaiset naiset. Ulkomaalais- 
taustaisille miehille osa-aikatyö oli selvästi yleisempää (17 %) kuin suomalaismiehille (9 %). 
Ulkomaalaistaustaiset miehet poistuvat työmarkkinoilta suomalaistaustaisia miehiä varhai- 
semmin. (Nieminen ym., 2015.) Myös toimeentulon osalta on selkeitä eroja maahanmuuttaja- 
taustaisen ja suomalaistaustaisen väestön ja sukupuolten välillä. Vieraskielisten naisten kuu- 
kausitulot olivat 76 prosenttia vieraskielisten miesten ansioista, 62 prosenttia kotimaisia kieliä 
puhuvien miesten ansioista ja 84 prosenttia kotimaisia kieliä puhuvien naisten ansioista 
(Myrskylä – Pyykkönen, 2014). 

 
Nuorten, 15–29-vuotiaiden, syrjäytymisriskiä kuvastaa NEET-aste eli niiden nuorten osuus, 
jotka eivät ole opiskelemassa, työssä tai varusmiespalveluksessa. Suomalaistaustaisilla nuoril- 
la ei ole suurta sukupuolieroa NEET-asteessa. Ulkomaalaistaustaisilla miehillä NEET-aste oli 
suomalaistaustaisten astetta vastaavalla tasolla (10 %). Naisilla se oli 19 prosenttia (Kuvio 29), 
mikä heijastelee sitä, että heistä 51 prosenttia hoiti lapsiaan kotona (suomalaistaustaisista 31 
%). (Nieminen ym., 2015.) Myönteistä on se, että toisen sukupolven nuorten naisten työlli- 
syysaste on samaa tasoa kuin suomalaistaustaisten nuorten naisten työllisyys (Sutela, 2016). 
On myös huomattava, että maahanmuuttajaperheistä kaksi kolmesta vei kolme vuotta täyttä- 
neen lapsensa päivähoitoon, vaikka tätä nuorempi lapsi oli kotihoidossa (Tervola, 2016). Kan- 
taväestössä vastaava osuus oli yksi viidestä. Tulos poikkeaa kansainvälisistä tuloksista. 

 
Maahanmuuttajanaisten kokema väkivalta on monimuotoista, sitä voi olla vaikea tunnistaa ja 
se voi jäädä raportoimatta. Perheväkivalta kohdistuu myös ulkomailla syntyneen väestön osal- 
ta erityisesti naisiin. Parisuhteissa tapahtuvan väkivallan lisäksi naisiin ja lapsiin kohdistuu 
kunniaan liittyvää väkivaltaa, pakkoavioliittoja, moniavioisuutta ja sukupuolielinten silpomis- 
ta. Maahanmuuttajanaisilla on erityisen korkea kynnys ilmoittaa poliisille kokemastaan pari- 
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tai läheissuhteessa tapahtuneesta väkivallasta. Tähän vaikuttavat muun muassa kulttuuriset 
käsitykset, heikko kielitaito, puutteelliset tiedot omista oikeuksista, auttamistahoista ja rikos- 
prosessista sekä pelko siitä, että asian ilmituleminen johtaisi maasta karkottamiseen. Maahan- 
muuttajanaiset ovatkin väkivallan uhreina erityisen haavoittuvassa asemassa. Pakolaisstatuk- 
sella maahan tulleilla tytöillä ja naisilla voi olla taustalla hyvin raskaita kokemuksia, kuten 
seksuaalista väkivaltaa. (Sirén & Honkatukia 2005; Honkatukia 2009). Väkivaltaa kokeneiden 
vähemmistöryhmien, kuten maahanmuuttajien huomioimisessa palveluissa ja väkivallan eh- 
käisyssä on puutteita. Maahanmuuttajanaiset ovat turvakodeissa väestömääräänsä nähden 
yliedustettuina. Maahanmuuttajanaisten kuolleisuus henkirikosten uhrina on kaksinkertainen 
kantaväestön naisiin verrattuna ja heidän riskinsä joutua raiskauksen uhriksi on noin 30 pro- 
senttia korkeampi kuin kantaväestöllä (STM 2010:5). Yksi erityisesti maahanmuuttajiin koh- 
distuvista rikoksen muodoista ovat viharikokset. Vuonna 2012 selkeästi suurempi osa rasisti- 
sista rikoksista kohdistui miehiin. Yli puolet rasistisista rikoksista oli pahoinpitelyjä, joista 78 
prosenttia kohdistui miehiin. (Tihveräinen, 2013). 

 
Tietoa ulkomaalaistaustaisten henkilöiden terveys- ja hyvinvointieroista olisi tärkeää hyödyn- 
tää paremmin. Tämä on ajankohtaista sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen näkökul- 
masta. Keskeinen kysymys on se, miten palveluiden tuottajat tunnistavat asiakaskuntansa 
erityistarpeet ulkomaalaistaustaisen väestön osalta. Monet maahanmuuttajaryhmät jäävät 
myös työvoimakoulutuksena järjestettävän kotoutumiskoulutuksen ulkopuolelle. Ohjaus ja 
neuvonta sekä kotoutumiskoulutuksen saatavuus ovat tilanteen korjaamisessa tärkeitä. Kotou- 
tumistoimintaa onkin viime vuosina kehitetty muun muassa kotona lapsiaan hoitavien van- 
hempien ja myöhemmällä iällä saapuneiden nuorten näkökulmasta. 

 
Tasa-arvoselonteon lähtökohtana oli huomion kiinnittäminen myös naisten ja miesten keski- 
näisiin eroihin sekä sukupuolten tasa-arvon ja muun yhdenvertaisuuden risteyskohtiin mm. 
maahanmuuttajien näkökulmasta. Maahanmuuttajanaisten ja -miesten asemaan liittyvät kysy- 
mykset tulee olla kiinteä osa tasa-arvopolitiikkaa, ja vastaavasti sukupuolinäkökulmaa vahvis- 
tetaan maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikassa. Tämä on näkynyt mm. Valtion ensimmäises- 
sä kotouttamisohjelmassa 2012–2015, jossa useiden toimenpiteiden avulla edistettiin suku- 
puolten tasa-arvoa (TEM 2012:27). Ohjelmassa maahanmuuttajanaiset nostettiin yhdeksi pai- 
nopistealueeksi, ja tavoitteena oli saada heidät  tehokkaammin kotouttamistoimien piiriin. 
Sukupuolten tasa-arvoa edistäviä toimia olivat myös naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy, 
maahanmuuttajanaisten ja -miesten työllisyyden edistäminen sekä haavoittuvassa asemassa 
olevien pakolaisten vastaanottopalvelujen kehittäminen. Hallituksen tasa-arvo-ohjelman mu- 
kaisesti uuden valtion kotouttamisohjelman 2016–2019 valmistelussa, toimeenpanossa ja 
seurannassa huomioidaan sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, erityisenä kohderyh- 
mänä kotona lapsia hoitavat naiset. Lisäksi tavoitteena on ulkomaalaistaustaisten miesten ja 
naisten työllistymismahdollisuuksien parantaminen sukupuolinäkökulma huomioiden. 

 
Osallisena Suomessa -projektissa kuntien kokeiluhankkeissa kehitettiin kieli- ja yhteiskunta- 
koulutusta kotona lapsia hoitaville maahanmuuttajavanhemmille, pääosin äideille. Hankkeissa 
aloitettu koulutus jatkuu monissa kunnissa. Vuonna 2016 on koottu kokemuksia kotona lapsi- 
aan hoitavia vanhempia tukevista koulutusmalleista ja niiden pohjalta tehdään ehdotuksia 
valtakunnallisesti sovellettavaksi malliksi. Kaikki maahanmuuttajat kattavan koulutusmallin 
kehittämistä jatketaan ESR-kaudella 2014–2020 hankkeen suositusten ja kokemusten pohjalta. 
Lisäksi vuonna 2012 uudistettuihin kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelmien perusteisiin 
sisällytettiin sukupuolten tasa-arvo. Hallituksen tasa-arvo-ohjelman mukaisesti vahvistetaan 
tulevina vuosina tasa-arvosisältöä ja sukupuolinäkökulmaa kansainvälistä suojelua hakevien 
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vastaanottopalveluissa sekä kansainvälistä suojelua saaneiden ja muiden maahanmuuttajien 
kotoutumista edistävissä palveluissa ja tukitoimissa. 

 
Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelmassa (2010–2015) maahanmuuttajanaiset 
nostettiin esiin erityisen haavoittuvassa asemassa olevana ryhmänä, jotka tulisi huomioida 
väkivallan uhreille tarkoitettujen palveluiden järjestämisessä sekä työntekijöiden koulutukses- 
sa. Ohjelmassa tunnistettiin myös tarve järjestää maahanmuuttajamiehille omia väkivallan 
katkaisuohjelmia, joista yksi on ollut valtakunnallinen auttamispalvelu Miehen Linja. Tyttöjen 
ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelma (2012–2016) keskittyy puolestaan 
asiantuntijoiden koulutukseen, materiaalin tuottamiseen ja kokoamiseen, tutkimuksen edistä- 
miseen ja yhteistyön koordinointiin tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämiseksi. 

 
Sisäministeriön ja sittemmin oikeusministeriön koordinoimassa syrjinnän seurantajärjestel- 
mässä on seurattu Suomessa esiintyvää syrjintää. Huomiota on kiinnitetty myös moniperustei- 
seen syrjintään, jossa esimerkiksi etnisyys ja sukupuoli kietoutuvat yhteen syrjintäperusteena. 

 
13.2 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
 

- Maahanmuuttajanaisten ja -miesten asema ja  heidän moninaisuutensa tulee 
huomioida politiikan eri aloilla. Eri alueilta ja eri syistä Suomeen tulevien, eri- 
ikäisten, eri koulutustaustan omaavien maahanmuuttajien, sukupuolivähemmistöjen, 
jne. asema vaihtelee suomalaisessa yhteiskunnassa. 

- Maahanmuuttajanaisia- ja miehiä koskevaa säännöllistä tiedontuotantoa on edel- 
leen vahvistettava ja tietoa hyödynnettävä paremmin päätöksenteon pohjana. Maa- 
hanmuuttajien asemaan tulisi kiinnittää huomiota niin naisten kuin miestenkin nä- 
kökulmasta. Naisia ja miehiä koskettavista erityiskysymyksistä tarvitaan lisätietoa 
muun muassa ongelmien paikantamiseksi ja palveluiden kehittämiseksi. 

- Maahanmuuttajien työllistymiseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen vaikutta- 
vat luku- ja kielitaito sekä monilla naisilla varhainen perheellistyminen. Ulkomaalais- 
taustaiset naiset osallistuvat vähäisemmin työelämään, mikä asettaa heidät muuta vä- 
estöä haavoittuvampaan asemaan. On tärkeää seurata, mitkä tekijät sukupuolen lisäk- 
si vaikuttavat työllistymiseen ja varmistaa, että eri maahanmuuttajanaiset ja -miehet 
pääsevät kotouttamistoimien piiriin. Meneillään olevan hallituksen tasa-arvo- 
ohjelman tavoitteena on ulkomaalaistaustaisten miesten ja naisten työllistymismah- 
dollisuuksien parantaminen sukupuolinäkökulma huomioiden. 

- Kouluikäisinä tai sen jälkeen Suomeen muuttaneet nuoret keskeyttävät koulutuksen 
muita useammin varhaisessa vaiheessa tai jäävät kokonaan koulutuksen ulkopuolelle. 
Riski näyttäisi olevan jonkin verran suurempi pojilla ja miehillä. Erityisesti koulu- 
tuspolitiikassa on kiinnitettävä huomiota ulkomaalaistaustaisten lasten koulunkäyn- 
nin ja jatko-opintoihin siirtymisen tukemiseen. 

- Turvapaikanhakijoista suurin osa on miehiä, joten miesnäkökulma muun muassa 
kotoutumispalveluiden kehittämisessä on tärkeä. Toisaalta turvapaikanhakijanaiset 
voivat olla erityisen haavoittuvassa asemassa, mikä on tärkeä ottaa huomioon turva- 
paikkaprosesseissa ja kotoutumisen tukemisessa. 

- Ulkomaalaistaustaisten naisten ja miesten erityiskysymyksiä on tärkeä sisällyttää 
osaksi sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä ja kohdentamista, ml. SOTE- 
uudistus. Maahanmuuttajanaiset ovat väkivallan uhreina erityisen haavoittuvassa 
asemassa, ja heidät tulisi huomioida paremmin palveluiden kehittämisessä ja väkival- 
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lan ehkäisyssä. Tietoa ulkomaalaistaustaisten naisten ja miesten tilanteesta tulisi hyö- 
dyntää paremmin palveluiden uudistamisessa. 

- Syrjinnän seurantajärjestelmää on tärkeä kehittää edelleen, ulkomaalaistaustaisten 
kohdalla erityisesti moniperusteisen syrjinnän osalta. Myös etniseen tai kansalliseen 
taustaan kohdistuvien viharikosepäilyjen kohderyhmistä ja rikosmuodoista tarvitaan 
sukupuolen mukaan jaoteltua tietoa. 

- Hallituksen tasa-arvo-ohjelman 2016–2019 mukaisesti vahvistetaan tasa- 
arvosisältöä ja sukupuolinäkökulmaa kansainvälistä suojelua hakevien vastaanot- 
topalveluissa sekä kansainvälistä suojelua saaneiden ja muiden maahanmuuttajien ko- 
toutumista edistävissä palveluissa ja tukitoimissa. 
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LIITE 3 - TAULUKOT JA KUVIOT 
 
 
 
 
 

PÄÄTÖKSENTEKO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taulukko 1. Naisten osuus ehdokkaista, annetuista äänistä ja valituista kunnallis-, eduskun- 
ta- ja europarlamenttivaaleissa 1987 - 2015, % 

 
Kunnallisvaalit Ehdokkaista Äänistä Valituista 
1988 32,4 34,4 27,2 
1992 33,5 36,2 30,0 
1996 36,3 36,8 31,5 
2000 38,2 39,4 34,4 
2004 39,9 41,8 36,4 
2008 40,4 42,0 36,7 
2012 38,8 40,7 36,2 
Eduskuntavaalit 
1987 36,0 35,3 31,5 
1991 41,2 39,2 38,5 
1995 39,1 36,6 33,5 
1999 37,0 38,3 37,0 
2003 39,8 42,6 37,5 
2007 39,9 42,1 42,0 
2011 39,0 41,8 42,5 
2015 39,4 42,6 41,5 
Europarlamenttivaalit 
1996 38,2 43,6 50,0 
1999 39,3 46,6 43,8 
2004 38,3 44,9 35,7 
2009 42,3 46,5 61,5 
2014 40,2 48,7 53,8 

 

Lähde: Tilastokeskus - Vaalitilastot 
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Kuvio 1. Naisten ja miesten osuus valtioneuvoston jäsenistä 1987 - 2015, % 
Lähde: Valtioneuvoston kanslia - Ministerikortisto  / Valtioneuvosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taulukko 2. Naisten osuus ministerivaliokuntien jäsenistä 1995 - 2015, % 
 

 
 
 
Hallituskausi 

Ulko- ja 
turvalli- 
suuspo- 
liittinen 

EU Raha- asiain Talouspo- 
littinen 

Lipponen I  1995-1999 25 25 29 20 
Lipponen II 1999-2003 11 20 33 33 
Jäätteenmäki 2003 22 33 40 66 
Vanhanen I 2003-2007 11 22 20 44 
Vanhanen II 2007-2010 38 40 33 25 
Kiviniemi 2010-2011 50 50 33 25 
Katainen 2011-2014 25 55 38 25 
Stubb 2014-2015 29 45 45 14 
Sipilä 2015- 14 20 25 14 

 

Tieto ajankohdalta, jolloin hallitus/ministerivaliokunta aloitti toimintansa. 
Lähde: Valtioneuvoston kanslia 
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Kuvio 2. Naisten osuus ministerivaliokuntien jäsenistä 1995 - 2015, % 
Tieto ajankohdalta, jolloin hallitus/ministerivaliokunta aloitti toimintansa. 
Lähde: Valtioneuvoston kanslia 

 
 
 
 
 
 

Taulukko 3. Valtioneuvoston kanslian ja ministeriöiden asettamien voimassa olevien hank- 
keiden jäsenet sukupuolen mukaan 2015, % 

 
Ministeriö Varsinaiset 

Naiset 
 

Miehet 
Varajäsenet 
Naiset Miehet 

Liikenne- ja viestintäministeriö 29 71 19 81 
Maa- ja metsätalousministeriö 46 54 54 46 
Oikeusministeriö 47 53 34 66 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 51 49 55 45 
Puolustusministeriö 13 87 20 80 
Sisäministeriö 33 67 31 69 
Sosiaali- ja terveysministeriö 54 46 56 44 
Työ- ja elinkeinoministeriö 46 54 50 50 
UIkoasiainministeriö** - - - - 
Valtioneuvoston kanslia 46 54 56 44 
Valtiovarainministeriö 43 57 52 48 
Ympäristöministeriö 50 50 48 52 
Yhteensä 42 58 43 57 

 

Tarkastelusta on rajattu pois ennen vuotta 2011 aloitetut hankkeet, joiden toimikautta ei ole 
määritelty. 
**Ulkoasiain ministeriössä ei ollut Valtioneuvoston hankerekisterin mukaan vuonna 2015 voi- 
massa olevia hankkeita 
Lähde: Valtioneuvoston hankerekisteri 
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Taulukko 4. Naisten osuus kunnanhallitusten, kunnanvaltuustojen ja kunnallisten lautakunti- 
en jäsenistä ja puheenjohtajista 1993 - 2012, % 

 

Kunnanhallitukset 
Jäsenet  Puh.joht. 

Kunnanvaltuustot 
Jäsenet Puh.joht. 

Lautakunnat 
Jäsenet Puh.joht. 

1993 24 11 30 16 35 22 
1997 45 15 32 20 47 24 
2001 45 16 34 24 47 24 
2005 46 22 36 26 48 27 
2008 46 21 37 27 48 27 
2012 46 26 36 28 48 30 

 

Lähde: Suomen Kuntaliitto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taulukko 5. Naisten osuus valtionhallinnon ylimmässä johdossa 1.9.2015, % 
 

Ministeriö Lkm 
yhteensä 

Naiset 
% 

Miehet 
% 

Valtioneuvoston kanslia ja 
oikeuskanslerin virasto 

9 11 89 

UIkoasiainministeriö 13 38 62 
Oikeusministeriö 4 25 75 
Sisäministeriö 5 20 80 
Puolustusministeriö 4 0 100 
Valtiovarainministeriö 9 33 67 
Maa- ja metsätalousministeriö 4 25 75 
Liikenne- ja viestintäministeriö 4 25 75 
Ympäristöministeriö 4 75 25 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 5 60 40 
Sosiaali- ja terveysministeriö 6 50 50 
Työ- ja elinkeinoministeriö 8 38 63 
Yhteensä 75 33 67 

 

Lähde: Valtiovarainministeriö, Joti-rekisteri 
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Kuvio 3. Naisten osuuden kehitys valtionhallinnon ylimmässä johdossa 1997 - 2015, % 
 

* ylintä johtoa ovat 
1) ministeriöiden ylin johto eli valtiosihteerit, kansliapäälliköt, alivaltiosihteerit, osastopäälliköt ja 
vastaavat sekä 
2) virastojen ylin johto (pääjohtajat, ylijohtajat virastojen päällikköinä, oikeuskansleri, apulaisoi- 
keuskansleri, puolustusvoimain komentaja, valtakunnansyyttäjä ja muut vastaavat, jotka ovat 
virastopäällikön asemassa) 
** johtoon kuuluvat 
virastojen ja laitosten johtajat ylä- ja keskitasolla sekä tulosyksikköjen ja vastaavien vastuuyk- 
sikköjen johtajat. Johtoon kuuluvat virat/tehtävät määritellään työjärjestyksen ja toimivan orga- 
nisoinnin perusteella 
*** muihin esimiehiin kuuluvat 
sellaiset toimenkuvat, joissa työnjohtamisen ja esimiestehtävien osuus työajasta on yli puolet 

 
Lähde: Valtiovarainministeriö 
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Kuvio 4. Naisten osuus suurten, keskisuurten ja pienten sekä yhteensä kaikkien pörssiyhti- 
öiden hallituksissa 2011 - 2016, % 
Pörssiyhtiöitä vuonna 2016 Helsingin pörssissä oli 120. 

 
Lähteet: Keskuskauppakamari 
Naiset pörssiyhtiöiden hallituksissa (2016) 
Corporate Governance Selvitys 2015 - Toimiiko hyvä hallinnointi ja avoimuus pörssiyhtiöissä. 
Huipulla tuulee -vaihtuvuus pörssiyhtiöiden johdossa (2016) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kuvio 5. Pörssiyhtiöiden johtoryhmien sisäinen sukupuolijakauma 2016, % 
Lähde: Keskuskauppakamari. Naiset pörssiyhtiöiden hallituksissa (2016) 
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KOULUTUS JA TUTKIMUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taulukko 6. 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2014 
 

Molemmat 
sukupuolet 

Naiset Miehet 

 
 

15 vuotta täyttänyt 
väestö yhteensä 
Ei perusasteen 
jälkeistä tutkintoa 
Tutkinnon suoritta- 
neita yhteensä 

lkm % lkm % lkm % 
4 575 145   100 2 341 682 100 2 233 463 100 

1 361 612 30 679 375 29 682 237 31 

3 213 533 70 1 662 307 71 1 551 226 69 

Keskiaste 1 853 693 41 884 756 38 968 937 43 

Alin korkea-aste 456 611 10 279 490 12 177 121 8 

Alempi 
korkeakouluaste 
Ylempi 
korkeakouluaste 
Tutkija 
koulutusaste 

 

467 711 10 261 834 11 205 877 9 
 
 

393 861 9 218 309 9 175 552 8 
 
 

41 657 1 17 918 1 23 739 1 

 
Lähde: Tilastokeskus - Koulutustilastot 

 
 
 

 
 

Kuvio 6. Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden naisten ja miesten osuus koulutusaloittain 
2014, % (opetushallinnon luokitus, oppilaitosmuotoinen opetussuunnitelmaperusteinen opetus) 
Lähde: Tilastokeskus - Koulutustilastot 
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Kuvio 7. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden naisten ja miesten osuus koulutusaloit- 
tain 2015, % (opetushallinnon 2002 luokitus) 
Lähde: Tilastokeskus - Koulutustilastot 
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Taulukko 7. Tiede- ja taidekorkeakouluihin hakeneet ja paikan vastaanottaneet sukupuolen 
mukaan koulutuksen alkamisvuonna 2015 

 

Hakeneet Paikan vastaan- 
ottaneet 

Paikan vastaanot- 
taneet hakijoista 

Lkm Lkm Lkm % % Lkm % % % % % 
 

Koulutusala Yht Naiset Miehet N M Yht N M Yht N M 
Humanistinen 12495 8257 4238 66 34 2358 74 26 19 21 15 
Kauppatieteellinen 12265 4954 7311 40 60 2199 40 60 18 18 18 
Kasvatustieteellinen 11112 8449 2663 76 24 2063 83 17 19 20 13 
Luonnontieteellinen 10361 4759 5602 46 54 2790 42 58 27 25 29 
Yhteiskuntatieteellinen 10150 6470 3680 64 36 1514 69 31 15 16 13 
Teknillistieteellinen 7041 1892 5149 27 73 2566 22 78 36 30 39 
Lääketieteellinen 6411 3659 2752 57 43 734 49 51 11 10 14 
Oikeustieteellinen 5109 3042 2067 60 40 623 65 35 12 13 10 
Psykologia 4468 3364 1104 75 25 261 84 16 6 7 4 
Terveystieteet 2785 2339 446 84 16 283 87 13 10 10 9 
Farmasia 2781 1902 879 68 32 418 73 27 15 16 13 
Taideteollinen 2611 1809 802 69 31 213 73 27 8 9 7 
Muu tai tuntematon 2276 1330 946 58 42 241 51 49 11 9 12 
Liikuntatieteellinen 1915 834 1081 44 56 122 43 57 6 6 6 
Maatalous- 
metsätieteellinen 

1716 1055 661 61 39 288 66 34 17 18 15 

Teatteri- ja tanssiala 1638 1084 554 66 34 55 56 44 3 3 4 
Hammaslääketieteellinen 1468 972 496 66 34 186 63 37 13 12 14 
Musiikkiala 1283 665 618 52 48 205 55 45 16 17 15 
Teologinen 1000 554 446 55 45 269 62 38 27 30 23 
Kuvataideala 960 694 266 72 28 53 70 30 6 5 6 
Eläinlääketieteellinen 746 682 64 91 9 69 91 9 9 9 9 
Sotilasala 738 58 680 8 92 145 3 97 20 7 21 
Lähde: www.vipunen.fi Opetushallituksen ylläpitämä opiskelijavalintarekisteri. Koulutuksen 
järjestäjät osallistuvat rekisterin ylläpitoon. 

 
 
 
 

 

http://www.vipunen.fi/
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Kuvio 8. Yliopistotutkinnon suorittaneiden naisten ja miesten osuudet koulutusaloittain 2015, 
% (opetushallinnon 1995 luokitus) 
Lähde: Tilastokeskus - Koulutustilastot 

 
Taulukko 8. Opintojen keskeyttäminen* sukupuolen mukaan lukuvuonna 2013/2014, % 

 
 

Koulutussektori Naiset Miehet 
Lukiokoulutus 1,4 1,9 
Ammatillinen koulutus (nuorille suunnattu) 6,7 7,0 
Ammattikorkeakouluttutkinnot 4,8 8,2 
Yliopistokoulutus 5,1 6,5 
Keskeyttäneiden lukumäärä** 256 828 234 229 

 
*Keskeytti kokonaan tutkintoon johtavan koulutuksen. 
**Keskeyttämisen laskennassa käytetty opiskelijamäärä 20.9.2013. 
Jos koulutussektoria vaihtaneet otetaan huomioon, keskeyttämisprosentit nousevat. 
Lähde: Tilastokeskus - Koulutustilastot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kuvio 9. Naisten ja miesten osuudet yliopistojen uusista opiskelijoista, korkeakoulututkinnon 
suorittaneista ja yliopistojen opetushenkilökunnasta 2014, % 
Lähde: www.vipunen.fi Opetushallinnon ja Tilastokeskuksen tietopalvelusopimuksen aineisto. 

http://www.vipunen.fi/
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TYÖELÄMÄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taulukko 9. 15 - 64 -vuotiaiden naisten ja miesten työvoimaosuus, työllisyysaste ja työttö- 
myysaste 1995 - 2015, vuosikeskiarvo, % 

 
Työvoimaosuus Työllisyysaste Työttömyysaste 
Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet 

1995 69,6 75,0 59,1 63,1 15,1 15,8 
2000 72,0 76,4 64,3 69,4 10,6 9,1 
2005 72,8 75,7 66,5 69,5 8,7 8,3 
2010 72,5 75,7 66,9 68,7 7,7 9,3 
2014 73,9 76,0 67,9 68,7 8,2 9,4 
2015 74,4 76,3 67,7 68,5 9,0 10,2 

 
Työvoima = työlliset + työttömät 
Työvoimaosuus = työvoimaan kuuluvien osuus ikäryhmän väestöstä 
Lähde: Tilastokeskus - Työvoimatutkimus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kuvio 10.   15 - 64 -vuotiaiden naisten ja miesten työvoimaosuus ikäryhmittäin 2015, % 
Lähde: Tilastokeskus - Työvoimatutkimus 
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Kuvio 11.   15 - 24 -vuotiaiden työttömyysasteet iän ja sukupuolen mukaan ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä  2013 - 2016, % 
Lähde: Tilastokeskus - Työvoimatutkimus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kuvio 12.   Työlliset (15 - 75 -vuotiaat) sukupuolen ja työnantajasektorin mukaan 2014, % 
Lähde: Tilastokeskus - Työvoimatutkimus 
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Kuvio 13.   Naisten ja miesten osuus eri toimialojen (TOL 2008) työllisistä 2015, % 
Lähde: Tilastokeskus - Työvoimatutkimus 

 
 
 
 
 
 
 

Taulukko 10.   Pienten lasten vanhempien työllisyysasteet vuosina 2009 - 2015, 
20 - 59 -vuotiaat, % 

 
Nuorin lapsi 0 - 3 -vuotta Nuorin lapsi 3 - 6 -vuotta 

 

 Äidit Isät Äidit Isät 
2010 48,7 91,2 82,4 93,3 
2011 49,2 90,4 80,1 92,8 
2012 51,6 91,4 80,1 90,0 
2013 46,4 89,1 77,8 92,6 
2014 47,2 90,0 81,7 89,3 
2015 48,2 91,2 80,0 89,2 

 

Lähde: Tilastokeskus - Työvoimatutkimus 
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Taulukko 11.   Yksinhuoltaja- ja puolisoäitien työllisyysasteen 1990 - 2014, 15 - 64 -vuotiaat, % 

Yksinhuoltajaäidit Puolisoäidit 
1990 87   83 
2000 67 77 
2005 72 75 
2010 71 79 
2014 74 74 

 

Lähde: Tilastokeskus - Työvoimatutkimus 
 
 
 
 

Taulukko 12.   Määräaikaisten osuus palkansaajista sukupuolen mukaan 1997 - 2015, 15 - 74- 
vuotiaat, vuosikeskiarvo, % 

 
 Naiset Miehet 
1997 21,0 15,6 
2000 19,9 13,0 
2005 20,0 12,9 
2010 18,6 12,5 
2011 18,5 12,8 
2012 18,4 12,8 
2013 18,4 12,5 
2014 18,5 12,6 
2015 18,1 12,6 

 

Lähde: Tilastokeskus - Työvoimatutkimus 
 
 
 
 

 
 

Kuvio 14.   Määräaikaisten osuus palkansaajista sektorin ja sukupuolen mukaan 2005 - 2015, 
% 
Lähde: Tilastokeskus - Työvoimatutkimus 
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Kuvio 15.   Määräaikaisten osuus palkansaajista ikäryhmän ja sukupuolen mukaan 2014, % 
Lähde: Tilastokeskus - Työvoimatutkimus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taulukko 13.   Osa-aikatyötä tekevien osuus palkansaajista sukupuolen mukaan 1997 - 2015, 
15 - 74-vuotiaat, vuosikeskiarvo, % 

 
 Naiset Miehet 
1997 15,0 5,9 
2000 16,9 7,2 
2005 18,1 8,0 
2010 19,2 8,5 
2011 19,3 9,2 
2012 19,7 9,0 
2013 19,6 8,8 
2014 19,5 9,3 
2015 19,1 9,9 

 
Lähde: Tilastokeskus - Työvoimatutkimus 
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Taulukko 14.   Yrittäjät toimialan (TOL 2008) ja sukupuolen mukaan 2013, % 
 

Naiset Miehet 
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 29,0 71,0 
B Kaivostoiminta ja louhinta 5,4 94,6 
C Teollisuus 22,8 77,2 
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 11,5 88,5 
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön 
puhtaanapito 

12,2 87,8 

F Rakentaminen 5,2 94,8 
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kor- 
jaus 

31,9 68,1 

H Kuljetus ja varastointi 10,3 89,7 
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 46,3 53,7 
J Informaatio ja viestintä 12,4 87,6 
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 24,9 75,1 
L Kiinteistöalan toiminta 30,7 69,3 
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 39,5 60,5 
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 39,2 60,8 
P Koulutus 50,0 50,0 
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 69,7 30,3 
R Taiteet, viihde ja virkistys 45,4 54,6 
S Muu palvelutoiminta 81,8 18,2 
X Toimiala tuntematon 39,0 61,0 
Toimialat yhteensä 33,4 66,6 

 

Lähde: Tilastokeskus - Työssäkäyntitilasto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taulukko 15.   Naisten ansioiden osuus miesten ansioista sektoreittain 2005 - 2015*, % 
 

Vuosi Yksityinen Kunta Valtio Kaikki 
1995 81,9 85,3 80,8 82,4 
2005 82,2 83,4 81,9 80,7 
2010 83,6 85,1 84,4 82,8 
2011 83,9 85,4 85,6 83,2 
2012 83,8 85,4 85,6 83,2 
2013 84,0 85,6 86,1 83,1 
2014 84,5 85,9 86,1 83,3 
2015* 84,6 86,0 86,0 83,3 
Säännöllisen työajan kuukausikeskiansiot. 
*Ennakkotieto 2015 
Kaikkia palkansaajia koskevaa lukua ei lasketa suoraan eri sektoreiden luvuista, sillä kokonais- 
palkkaeroon (kaikki palkansaajat huomioivaan) vaikuttavat palkansaajanaisten ja -miesten 
lukumäärä eri sektoreilla. Toisin sanoen pienipalkkaisten naisten suuri lukumäärä suurentaa 
myös keskimääräistä palkkaeroa. 



88  
 
 
 
 
 

Lähde: Tilastokeskus - Ansiotasoindeksi 
 
 
 
 
 
 
 

Taulukko 16.   Palkansaajien keskiansiot kuukaudessa työnantajasektoreittain ja sukupuolittain 
2011 - 2015*, euroa/kuukausi 

 
Kaikki 
palkansaajat 

Yksityinen Valtio Kunnat 
 

 Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet 
2011 2799 3365 2827 3369 3168 3699 2705 3168 
2012 2289 3483 2921 3487 3297 3832 2795 3273 
2013 2959 3562 2995 3567 3374 3918 2850 3329 
2014 3004 3606 3051 3612 3445 3999 2876 3348 
2015* 3039 3644 3093 3652 3491 4058 2900 3369 
* ennakkotieto         

 

Keskimääräiset kuukausiansiot kuvaavat kokoaikaisen ja täyttä palkkaa saaneen palkansaajan 
säännöllisen työajan ansioita. Keskiansiot lasketaan ansiotasoindeksin aineistosta. Laskennas- 
sa palkansaajaryhmien keskiansiot yhdistetään palkkatilastoon sisältyvien palkansaajien luku- 
määrillä painottaen. 

 
Lähde: Tilastokeskus - Ansiotasoindeksi, Palkat ja työvoimakustannukset 
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TYÖ- JA PERHE-ELÄMÄN YHTEENSOVITTAMINEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kuvio 16.   Vanhempainrahapäivien jakautuminen äitien ja isien kesken 1995 - 2015, % 
Lähde: Kela 
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Kuvio 17.   Isyys- tai vanhempainrahan käyttäneiden isien osuus 1995 - 2014, % 
Lähde: Kela 
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NAISIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA JA LÄHISUHDEVÄKI- 
VALTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taulukko 17.   Uhkailun ja väkivallan kohteeksi joutuneet sukupuolen sekä tekijän ja uhrin 
suhteen mukaan vuonna 2014, % 15 - 75-vuotiaista 

 
Entinen tai nykyi- 

nen puoliso tai 
seurustelukump- 

pani 

Muu uhrin lähemmin 
tuntema henkilö 

Tuntematon tai 
puolituttu 

 
Väkivallalla uhkaami- 
nen 
Fyysinen väkivalta 
yhteensä 
Vähintään läimäisyn 
käsittävä fyysinen 
väkivalta 
Seksuaalinen väkival- 
ta tai sen yritys 
Kaikki tekomuodot 
yhteensä 
Vastaajat yht., lkm 

Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies 
2,3  0,8  2,2  2,4  4,9  6,9 

 
4,2 2,3 4,3 3,3 6,8 6,7 

 
1,8 1,7 2,4 1,5 2,7 2,7 

 
 

0,6 0,1 0,3 0,1 0,9 0,1 
 

5,3 2,7 5,4 4,5 9,8 10,3 

  3 688   3 016 3 688   3 016 3 688  3 016   
 

Taulukossa esiintyviä eri tekotyyppien lukuja ei voi laskea yhteen, koska sama vastaaja on 
voinut kokea sekä uhkaamista että fyysistä väkivaltaa. Kohta "fyysinen väkivalta yhteensä" 
käsittää vastaajat, jotka ilmoittivat kokeneensa mitä tahansa fyysistä väkivaltaa, pois lukien 
seksuaalinen väkivalta. 
Lähde: Danielsson & Salmi (2015). Suomalaiset väkivallan ja omaisuusrikosten kohteena 2014 - Kansallisen 
rikosuhritutkimuksen tuloksia. 
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Kuvio 18.   Puolisonsa uhrina kuolleet uhrin sukupuolen mukaan 2005 - 2010, lkm 
Lähde: Tilastokeskus - Kuolemansyyt 
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Kuvio 19.   Kahden viime vuoden aikana erilaista seksuaalista häirintää kokeneiden osuus 
sukupuolen mukaan 1998 - 2012, % 

 
Vuosina 2008 ja 2012 naisista 2 % ja miehistä 3 % ilmoitti , että joku samaa sukupuolta oleva 
henkilö on kohdistanut vastaajaan jotakin edellä mainituista seksuaalisen häirinnän muodoista. 

 
Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö - Tasa-arvobarometri 2012 
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Kuvio 20.   Suomessa asuvan ulkomaalaistaustaisen ja suomalaistaustaisen 15 - 64-vuotiaan 
väestön koulutusrakenne sukupuolen mukaan 2014, % (pl. koulutustieto tuntematon) 
Lähde: Tilastokeskus - UTH-tutkimus 
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Kuvio 21.   Työllisyysaste (%) sukupuolen ja syntyperän mukaan 2014, 
20 - 64 -vuotias väestö, % 
Lähde: Tilastokeskus - UTH-tutkimus 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kuvio 22.   Työllisyysaste (%) sukupuolen ja syntyperäalueen mukaan 2014, 
20 - 64 -vuotias väestö, % 
Lähde: Tilastokeskus - UTH-tutkimus 
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Kuvio 23.   Työllisyysaste (%) sukupuolen, syntyperän ja koulutusasteen mukaan 2014, 
20 - 64 -vuotias väestö, % 
Lähde: Tilastokeskus - UTH-tutkimus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kuvio 24.   Ulkomailla syntyneen 20 - 64 -vuotiaan ulkomaalaistaustaisen väestön työmarkkina- 
asema sukupuolen ja suomen/ruotsin kielen taidon mukaan 2014, % 
Lähde: Tilastokeskus - UTH-tutkimus 
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Kuvio 25.   Ulkomaalaistaustaisten ja suomalaistaustaisten 15 - 64-vuotiaiden työllisten sosio- 
ekonominen rakenne sukupuolen ja syntyperän mukaan 2014, % 
Lähde: Tilastokeskus - UTH-tutkimus 

 
 
 
 

Taulukko 18.   Ulkomaalaistaustaisen 20 - 64-vuotiaan väestön yleisimmät ammatit sukupuolen 
mukaan 2014, % (ammattiluokitus 2010, 2-numerotaso) 

 
Naiset 
Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työnteki- 14 
jät (mm. lähihoitajat) 
Siivoojat ja kotiapulaiset 14 
Myyjät ja kauppiaat 10 
Palvelutyöntekijät (mm. ravintolatyöntekijät, 9 
kampaajat, parturit, kosmetologit) 
Opettajat 6 
Terveydenhuollon asiantuntijat (mm. sai- 5 
raanhoitajat) 
Miehet 
Palvelutyöntekijät (ravintola- ja suurtalous- 10 
työntekijät) 
Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasian- 8 
tuntijat (mm. insinöörit) 
Rakennustyöntekijät 8 
Kuljetustyöntekijät 7 
Tieto- ja viestintäteknologian erityisasian- 6 
tuntijat (mm. sovellusarkkitehdit ja - 
suunnittelijat) 
Siivoojat ja kotiapulaiset 6 

Lähde: Tilastokeskus - UTH-tutkimus 
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Kuvio 26.   NEET-aste eli niiden nuorten osuus 15 - 29 -vuotiaasta ikäluokasta, jotka eivät 
olleet työssä, opiskelemassa eivätkä varusmiespalvelussa vuonna 2014 sukupuolen ja synty- 
perän mukaan, % 
Lähde: Tilastokeskus - UTH-tutkimus 
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