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Johdanto 

Sukupuolten välinen tasa-arvo on yksi pohjoismaisista perusarvoista. 
Sitoutuminen tasa-arvoisuuteen on arvovalintojen lisäksi merkinnyt myös 
monia konkreettisia toimia. Sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi on 
tehty Pohjoismaissa pitkäjänteistä työtä sekä kansallisesti että jo yli 30 
vuoden ajan myös Pohjoismaiden ministerineuvostossa. Tälläkin hetkellä 
yksi kymmenestä Pohjoismaiden ministerineuvostosta keskittyy tasa-
arvosta vastaavien ministereiden johdolla naisten ja miesten tasa-
arvokysymyksiin (Tasa-arvoasiain ministerineuvosto, MR-JÄM). 

Tässä selvityksessä tarkastellaan Pohjoismaiden ministerineuvoston 
toimintaa sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen näkökulmasta. Selvi-
tys on laadittu Suomen puheenjohtajakaudella järjestettyä valtavirtaista-
misseminaaria varten. Vastaava virkamieskomiteoiden puheenjohtajille 
tarkoitettu tilaisuus järjestetään vuosittain kussakin puheenjohtajamaassa 
osana tasa-arvoasiain virkamieskomitean (ÄK-JÄM) toimintaa. Sosiaali- 
ja terveysministeriössä 20.3.2007 järjestetyn seminaarin ohjelma ja pu-
heenvuorojen tiivistelmät ovat tämän raportin lopussa.  

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisella tarkoitetaan tasa-arvon 
edistämisen strategiaa, jolla pyritään integroimaan tasa-arvo- ja sukupuo-
linäkökulma osaksi kaikkia politiikkoja ja hallintotoimia. Valtavirtaista-
misen strategia on edennyt viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana 
merkittävästi sekä kansallisesti että Pohjoismaiden ministerineuvoston 
tasolla. Kaikissa Pohjoismaissa valtavirtaistamisen tavoite on kirjattu 
joko kansalliseen lainsäädäntöön tai hallituksen poliittisiin ohjelmiin. 
Pohjoismaiden ministerineuvostossa valtavirtaistamista on puolestaan 
viety eteenpäin sekä yhteispohjoismaisin projektein että yhteistyöministe-
rien (MR-SAM) päätöksin. Kuitenkin, niin kansallisella kuin kansainväli-
selläkin tasolla törmätään edelleen merkittäviin puutteisiin valtavirtaista-
misen toteutumisessa käytännössä. Sukupuolinäkökulman valtavirtaista-
minen tuntuu – kontekstista toiseen – etenevän nopeammin paperilla kuin 
konkreettisissa toimissa.  

Tämä selvitys kokoaa yhteen tähän mennessä otetut edistysaskeleet 
sukupuolinäkökulman sisällyttämisessä Pohjoismaiden ministerineuvos-
ton toimintaan. Toisaalta se arvioi myös sitä, miten valtavirtaistamisen 
toimeenpanossa on onnistuttu ja mitä keinoja ja mahdollisuuksia suku-
puoli- ja tasa-arvonäkökulman perusteellisemmalle huomioon ottamiselle 
voisi olla pohjoismaisen yhteistyön eri tasoilla. Se esittelee myös konk-
reettisen työkalun, sukupuolisilmälasit, joiden avulla Pohjoismaiden mi-
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nisterineuvoston toimintaan osallistuvat voivat arvioida omaa työtään 
sukupuolinäkökulmasta.1 

Selvityksen informantteina kirjallisen aineiston lisäksi ovat toimineet 
neuvonantaja Carita Peltonen ja neuvonantaja Mats Ekenger Pohjoismai-
den ministerineuvoston sihteeristöstä, Pohjoismaisen naistutkimusinsti-
tuutin (NIKK) johtaja Solveig Bergman, Ruotsin tasa-arvoyksikön pääl-
likkö, hallitusneuvos Marianne Laxén sekä neuvotteleva virkamies ja 
tasa-arvoasiain virkamieskomitean puheenjohtaja 2007 Marja-Liisa Ant-
talainen Suomesta. Haluan kiittää kaikkia selvityksen laatimiseen osallis-
tuneita. 

                                                      
1 Pohjoismaisella yhteistyöllä tarkoitetaan tässä selvityksessä Pohjoismaiden ministerineuvostos-

sa tapahtuvaa virallista hallitusten välistä yhteistyötä. Yhteispohjoismaisten laitosten toimintaa ei 
tässä yhteydessä tarkastella. 



1.Tavoitteet ja tarkoitus 

Tässä luvussa tarkastellaan sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista tasa-arvon 
edistämisen strategiana. Samalla esitellään lyhyesti valtavirtaistamisen edisty-
saskeleita Pohjoismaiden ministerineuvoston toiminnassa: mitä on tehty ja mihin 
vielä pitäisi tarttua? 

1.1. Mitä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisella 
tavoitellaan? 

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista (englanniksi gender mainst-
reaming, ruotsiksi integrering av ett könsperspektiv) pidetään usein vai-
keana asiana ymmärtää. Se koetaan omasta työstä etäiseksi asiaksi, ja sen 
arvellaan kuuluvan vain erityisille tasa-arvotoimijoille. Monesti on epä-
selvää, kuka oikeastaan valtavirtaistaa, minne ja mitä. Valtavirtaistamisen 
käsitettä käytetään myös monien muidenkin näkökulmien yhteydessä. 
Puhutaan esimerkiksi ympäristönäkökulman tai terveysnäkökulman val-
tavirtaistamisesta. Tällöin on kyse samasta ilmiöstä, eli jonkin tarkaste-
lunäkökulman tuomisesta sinne, josta se on aiemmin puuttunut.  

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen oppikirjamääritelmänä käy-
tetään usein Euroopan neuvoston asiantuntijaryhmän määritelmää, jonka 
mukaan se merkitsee poliittisten ja hallintoprosessien uudelleen organi-
soimista, parantamista, kehittämistä ja arviointia niin, että pyrkimys su-
kupuolten tasa-arvoon sisällytetään kaikkeen politiikkaan ja hallintotoi-
miin, kaikilla tasoilla ja kaikissa vaiheissa niiden toimijoiden toimesta, 
jotka normaalisti kyseisiä toimintoja harjoittavat (Council of Europe 
1998). Tämä tarkoittaa sitä, että sukupuolinäkökulman valtavirtaistami-
nen on perustavanlaatuinen hallinnon muutosstrategia. Se muuttaa hallin-
non prosesseja ja niissä toimimista niin, että sukupuolinäkökulma otetaan 
automaattisesti huomioon. Sukupuolten välisen tasa-arvon vahtikoiriksi 
tulevat tällöin prosessit, eivät yksittäiset ihmiset (ks. myös Steg för steg. 
Att arbeta med gender mainstreaming som strategi 2003). 

Valtavirtaistaminen on kuitenkin vain toinen puoli naisten ja miesten 
välisen tasa-arvon edistämisessä. Puhutaan kaksoisstrategiasta, jolla tarkoi-
tetaan sitä, että sukupuolten tasa-arvoa edistetään sekä erillisen tasa-
arvopolitiikan että sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen avulla. Valta-
virtaistamisella ei siten pyritä eroon erillisistä tasa-arvotoimista tai niitä 
toteuttavista tahoista.2 Tavoite on pikemminkin se, että tasa-arvopolitiikan 

                                                      
2 Täysin irrallisen valtavirtaistamisen strategian vaarana on se, että sukupuolinäkökulman huo-

mioiminen kaikissa toiminnoissa tarkoittaakin lopulta sitä, että sitä ei huomioida kunnolla missään. 
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toimijoiden ja prosessien lisäksi tasa-arvonäkökohdat otetaan huomioon 
myös muissa politiikoissa. Tällöin kaikki politiikat toimivat tasa-arvo-
asioissa samansuuntaisesti.  

1.2. Miksi sukupuolinäkökulma on syytä ottaa huomioon? 

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiselle on erityinen merkitys nimen-
omaan Pohjoismaissa ja pohjoismaisessa yhteistyössä. Pohjoismaita pide-
tään sukupuolten välisen tasa-arvon mallimaina, joiden toimia seurataan 
ja omaksutaan aktiivisesti myös muualla. Näin ollen myös sukupuo-
linäkökulman valtavirtaistamisen kehittämisessä ja toteuttamisessa mai-
den tulisi seistä kärkijoukoissa. 

Pohjoismaille tasa-arvo on kuitenkin merkinnyt muutakin kuin hyvää 
tasa-arvomainetta. Naisten ja miesten välinen tasa-arvo on vaikuttanut 
merkittävästi muun muassa siihen, miksi maat menestyvät niin hyvin 
erilaisissa kilpailukykyvertailuissa (Pohjoismaiden menestys kansainväli-
sissä vertailuissa 2006; Women’s Empowerment: Measuring the Global 
Gender Gap 2005). Arvojen ja oikeudenmukaisuuden lisäksi sukupuolten 
tasa-arvo on siten merkinnyt Pohjoismaille taloudellista hyötyä. Myös 
tästä syystä valtavirtaistamisen kehittämiselle on erityistä tilausta Po-
hjoismaissa. 

Pohjoismaiden yhteistyöstä on ollut merkittävää hyötyä kansalliselle 
tasa-arvokehitykselle. Maat ovat seuranneet toistensa tasa-arvotoimia ja 
monet kansalliset innovaatiot ovat nopeasti levinneet maasta toiseen. 
Yhteinen viiteryhmä on siten tarjonnut hyvän pohjan tasa-arvopolitiikan 
kehittämiselle sekä uusien toimintamallien levittämiselle. Tätä taustaa 
vasten on edetty myös sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen toi-
meenpanossa ja edelleen kehittämisessä. Muun muassa sukupuolen otta-
minen huomioon kansallisissa budjeteissa on astunut aimo harppauksen 
eteenpäin juuri Pohjoismaiden ministerineuvostossa tehdyn yhteistyön 
ansiosta (Nu handlar det om pengarna. Integrering av ett köns- och jäm-
ställdhetsperspektiv i de nordiska statsbudgetarna 2006). 

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen perustuu pohjoismaisten 
arvojen ja hyödyn lisäksi myös kansainvälisiin ja kansallisiin normeihin. 
Kansainvälisesti valtavirtaistamisen strategia löi itsensä läpi vuonna 1995 
YK:n naisten asemaa käsittelevässä konferenssissa, jossa hyväksyttiin 
laaja tasa-arvon edistämisen toimintasuunnitelma (Platform for Action 
1995). Hyväksyessään toimintaohjelman Pohjoismaat sitoutuivat otta-
maan sukupuolinäkökulman huomioon kaikilla aloilla sekä arvioimaan 
päätösten naisiin ja miehiin kohdistuvat vaikutukset.3  

                                                                                                                        
Valtavirtaistaminen vaatiikin rinnalleen aktiivisia tasa-arvopoliittisia erityistoimia sekä myös jatku-
vaa koordinointia ja suunnittelua. 

3 Valtavirtaistamiseen velvoittaa yleisellä tasolla myös YK:n naisten oikeuksien sopimus, CE-
DAW (1979), joka velvoittaa ryhtymään toimiin naisiin kohdistuvan syrjinnän kitkemiseksi. Etenkin 
välillisen sukupuolisyrjinnän poistamisessa valtavirtaistaminen on yksi merkittävimmistä keinoista. 
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Valtavirtaistamisvelvoite on kirjattu myös Euroopan yhteisön perusta-
missopimuksiin Amsterdamin sopimuksesta (1997) lähtien. Sopimuksessa 
asetetaan miesten ja naisten välinen tasa-arvo yhteisön päämääräksi ja ase-
tetaan positiivinen velvoite edistää sitä kaikessa toiminnassa (2 ja 3 artik-
lat). Lisäksi niin kutsutun työelämän tasa-arvodirektiivin (2002/73/EY) 
ensimmäisen artiklan mukaan jäsenvaltioiden tulee ottaa aktiivisesti huo-
mioon pyrkimys miesten ja naisten tasa-arvoon laatiessaan ja pannessaan 
täytäntöön lakeja, asetuksia, hallinnollisia määräyksiä ja politiikkoja. Nämä 
normit koskevat Pohjoismaista Euroopan unionin jäsenmaita. 

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen liittyvä kansallinen lain-
säädäntö ja muut normit puolestaan vaihtelevat jossain määrin maasta 
toiseen, mutta niiden pääsisältö on kaikissa Pohjoismaissa sama. Ne vel-
voittavat kaikkia viranomaisia aktiivisiin toimiin sukupuolten välisen 
tasa-arvon edistämiseksi.  

Arvojen, hyödyn ja normatiivisten velvoitteiden ohella sukupuo-
linäkökulman valtavirtaistamisessa on kyse hyvän hallinnon periaatteesta. 
Ottamalla sukupuolinäkökulma huomioon asioiden valmistelussa voidaan 
tehdä entistä parempia päätöksiä ja toimia. Asianmukainen valmistelu 
edellyttää, että siinä otetaan huomioon naisten ja miesten elinolosuhteet 
kyseisellä alueella sekä arvioidaan, miten kyseinen toimi vaikuttaa naisiin 
ja miehiin sekä sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Näin tehdään laadukas-
ta ja vaikuttavaa politiikkaa. 

1.3. Miten sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen on 
edennyt Pohjoismaiden ministerineuvostossa? 

Pohjoismainen tasa-arvoyhteistyö pähkinänkuoressa 

Pohjoismaiden ministerineuvoston tasa-arvopolitiikan tavoitteena on ollut 
jo yli kolmenkymmenen vuoden ajan sukupuolten välisen tasa-arvon 
aktiivinen edistäminen Pohjoismaissa. Pohjoismaiden ministerineuvoston 
mukaan naisten ja miesten välinen tasa-arvo merkitsee eritoten vallan ja 
vaikutusmahdollisuuksien tasapuolista jakautumista, miesten ja naisten 
yhtäläisiä oikeuksia, velvollisuuksia ja mahdollisuuksia kaikilla elämän-
aloilla ja sitä, että yhteiskunnissa ei esiinny sukupuolisidonnaista väkival-
taa. Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa naiset ja miehet saavat käyttää omia 
voimavarojaan ja kykyjään. (Huomio sukupuoleen – tavoitteena tasa-
arvoinen yhteiskunta. Pohjoismainen tasa-arvoyhteistyö 2006–2010.) 

Sukupuolten välistä tasa-arvoa on pyritty Pohjoismaiden ministeri-
neuvostossa edistämään kaksoisstrategian avulla. Yhtäältä on luotu eri-
tyistä tasa-arvopolitiikkaa muun muassa naisten työmarkkina-aseman 
parantamiseksi sekä naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemiseksi. Toisaal-
ta on pyritty myös siihen, että jokainen politiikkasektori ottaisi tasa-
arvokysymykset huomioon omassa työssään. Tarkoituksena on ollut, että 
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naisten ja miesten välinen tasa-arvo edistyisi kaikilla yhteistyöalueilla. 
Seuraavassa esitellään tarkemmin, mitä valtavirtaistamisen strategia on 
merkinnyt ministerineuvoston toiminnassa ja miten se on tähän mennessä 
toteutunut. 

Valtavirtaistamistyön käynnistäminen 

Ensimmäinen yritys tasa-arvoasioiden sisällyttämiseksi kaikille Pohjois-
maiden ministerineuvoston yhteistyöalueille tapahtui jo vuonna 1985. 
Tällöin MR-SAM lähetti virkamieskomiteoille kirjeen, jossa korostettiin 
tasa-arvonäkökulman huomioon ottamisen tärkeyttä yhteistyöalojen oh-
jelmien ja projektien valmistelussa. Tämä kirje ei kuitenkaan vielä johta-
nut tasa-arvotyön johdonmukaiseen integroimiseen ministerineuvoston ja 
sen yhteistyösektorien toimintaan. (Sukupuoli ja tasa-arvonäkökulman 
integroiminen Pohjoismaiden ministerineuvoston toimintaan 1999.) 

Valtavirtaistamisen kehittäminen lähti toden teolla liikkeelle vasta 
1990-luvun puolivälin jälkeen. Vuonna 1997 käynnistettiin tasa-arvo-
ministerien päätöksellä valtavirtaistamisprojekti, jonka tarkoituksena oli 
kokeilla menetelmiä ja etsiä malleja tasa-arvonäkökulman sisällyttämiselle. 
Käytännössä se toteutettiin kansallisen tason hankkeina nuoriso- työmark-
kinapolitiikan alueilla (Gender Mainstreaming i Norden – en strategi för 
jämställd arbetsmarknads och ungdomspolitik 2000).  

Sukupuolinäkökulman suunnitelmallinen sisällyttäminen Pohjoismai-
den ministerineuvoston omaan toimintaan alkoi vuonna 1997, jolloin MR-
SAM hyväksyi toimintasuunnitelman valtavirtaistamisen toteuttamiseksi 
ministerineuvostossa (Tasa-arvon integroiminen Pohjoismaiden ministeri-
neuvoston toimintaan, MR-SAM 1997). Suunnitelman tavoitteena oli vah-
vistaa sukupuolinäkökulman näkyvyyttä sekä tasa-arvovaikutusten arvioin-
tia eri yhteistyöalueilla. Samalla kullekin sektorille annettiin päävastuu 
tasa-arvon edistämisestä omalla toiminta-alueellaan.  

Toimintasuunnitelman toteuttamiseksi pääsihteeri nimitti tasa-
arvotyöryhmän, jonka tarkoitus oli luoda tarkemmat menetelmät ja suun-
taviivat valtavirtaistamisen toimeenpanolle. Tämä työ tuotti välittömästi 
kaksi konkreettista tulosta. Ensinnäkin, MR-SAM hyväksyi kesäkuussa 
1998 suuntaviivat, joilla varmistettiin molemmille sukupuolille vähintään 
40 prosentin edustus virkamieskomiteoissa, pohjoismaisten laitosten hal-
lituksissa sekä valiokunnissa, komiteoissa ja työryhmissä. Toinen konk-
reettinen saavutus oli se, että ministerineuvoston projektihakemuskaa-
vakkeisiin lisättiin sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulmaa koskeva kysymys: 
”Millä tavoin projektissa otetaan huomioon sukupuolinäkökulma ja/tai 
naisten ja miesten tasa-arvo?”. Tämä kysymys teki mahdolliseksi erilais-
ten projektien ja niiden rahoituksen arvioinnin myös sukupuolinäkökul-
masta. 

Valtavirtaistamisen toteuttamista pohtineen työryhmän loppuraportti 
valmistui syksyllä 1999 (Integrering af køns- og ligestillingsaspektet i 
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Nordisk Ministerråds virksomhed 2000). Tätä loppuraporttia on edelleen 
ajankohtainen ja käyttökelpoinen. Siinä tarkastellaan Pohjoismaisen mi-
nisterineuvoston toimintaa kokonaisuutena ja nostetaan esiin erilaisia 
suosituksia niin sektoreittain, toimijoittain kuin myös toiminnoittain. 
Siinä eritellään muun muassa sitä, millä tavoin tasa-arvotyön vastuunjako 
voidaan järjestää eri toimijoiden välillä (ks. taulukko 1). Raportissa on 
myös perustiedot valtavirtaistamisen käsitteistä ja tavoitteista sekä suku-
puolivaikutusten arviointimenetelmistä. Siten se on käyttökelpoinen myös 
eräänlaisena pohjoismaisen valtavirtaistamisen oppikirjana.4 

Taulukko 1: Tehtävien ja vastuun jako ministerineuvoston päivittäisessä työssä  

Ministerineuvosto Vastaa sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulman integroinnista sektorin strategi-
seen suunnitteluun. 
 
Vastaa varojen myöntämisestä tasa-arvoa edistävään toimintaan. 
 

Virkamieskomiteat Ottavat sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulman huomioon päätöksiä tehdes-
sään.  
 

Pääsihteeri Ylin vastuu tasa-arvon integroinnista ministerineuvoston toimintaan. 
Vastaa siitä, että kaikki Pohjoismaiselle yhteistyökomitealle (NSK) ja 
yhteistyöministereille tehtävät ehdotukset on arvioitu tasa-
arvonäkökulmasta. 
 

Osastopäälliköt Ylin vastuu tasa-arvon sisällyttämisestä osaston tavoitteisiin ja talousarvio-
neuvotteluihin. 
 
Järjestävät koulutusta ja hankkivat tarvittaessa asiantuntija-apua.  
 

Esittelijät Vastaavat siitä, että virkamieskomitealle ja ministerineuvostolle lähetetyt 
ehdotukset arvioidaan sukupuolinäkökulmasta ja että vuosikertomuksessa 
annetaan selvitys sukupuolten tasa-arvosta kullakin yhteistyöalueella. 
 

(Lähde: Integrering af køns- og ligestillingsaspektet i Nordisk Ministerråds virksomhed 2000) 

Valtavirtaistamisen toimeenpano ja seuranta 2000-luvulla 

Vuonna 2000 yhteistyöministerit vahvistivat valtavirtaistamisvelvoitetta ja 
päättivät, että jatkossa kullakin ministerineuvostolla on päävastuu tasa-
arvon edistämisestä omalla yhteistyöalueellaan sekä pohjoismaisissa lai-
toksissa. Lisäksi todettiin, että kaikkien yhteistyöalueiden tulee laatia omat 
tasa-arvopoliittiset tavoitteensa. (Yhteistyöministerien kokous 14.6.2000.) 
Työn vauhdittamiseksi pääsihteeri lähetti ministerineuvostoille ja virka-
mieskomiteoille kirjeen, jossa eri yhteistyöalueita kehotettiin muodosta-
maan omat tasa-arvotavoitteensa sekä tekemään päätöksen sukupuolivaiku-
tusten arvioinnin sisällyttämisestä osaksi sektorin toimintaa (Pääsihteerin 
kirje ministerineuvostoille ja virkamieskomiteoille 29.6.2000).  

Ministerineuvostojen tasa-arvotavoitteet kerättiin yhteen raportiksi, 
jonka mukaan osalle yhteistyöalueista tavoitteiden asettaminen oli edel-

                                                      
4 Toinen käyttökelpoinen ohje valtavirtaistamisen käytännön toteuttamiseen on nuorisopolitiik-

kaan ja työmarkkinapolitiikkaan keskittyneen valtavirtaistamishankkeen Gender Mainstreaming i 
Norden kokemuksista syntynyt Steg för steg -raportti (2003). Raportti esittelee sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistamista strategiana ja prosessina, joka on sovellettavissa mille tahansa politiikka-alueelle. 
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leen vaikeaa. Näin oli etenkin sellaisilla politiikka-alueilla, joissa naisten 
ja miesten erilaiset roolit ja asemat eivät olleet niin näkyviä. Osa vastan-
neista totesi suoraan, että heidän sektorinsa aihealue on lähtökohdiltaan 
sukupuolineutraali. Siten sukupuolinäkökulmaa ei tarvitse ottaa toimin-
nassa huomioon. (Integrering av köns- och jämställdhetsperspektivet i 
Nordiska ministerrådets verksamhet 2001.) 

Yhteistyöministerit ovat päättäneet myös sisällyttää sukupuolinäkö-
kulman ministerineuvoston budjettiin vuoden 2003 budjetista alkaen (Ra-
portti ministerineuvoston ehdotuksesta. Pohjoismainen tasa-arvoyhteistyö 
2004). Toistaiseksi tämä on merkinnyt sitä, että budjetissa on erillinen 
merkittävimpiä sukupuolten tasa-arvoon liittyviä toimia ja valtavirtaista-
mistoimenpiteitä erittelevä kohta. Sen sijaan näyttäisi siltä, että sukupuo-
linäkökulmaa ei ole sisällytetty läpileikkaavasti kaikkien yhteistyöaluei-
den toiminnan ja talouden suunnitteluun.  

2000-luvulla on tasa-arvoasiain virkamieskomitea (ÄK-JÄM) on jär-
jestänyt kolme puheenjohtajamaan seminaaria virkamieskomiteoiden 
puheenjohtajille. Viimeisin näistä järjestettiin Suomessa 20.3.2007, jota 
varten myös tämä taustaselvitys on laadittu. Näiden koulutusseminaarien 
tarkoituksena on ollut tukea valtavirtaistamisen toteutumista Pohjoismai-
den ministerineuvoston toiminnassa ja antaa yhteistyöhön osallistuville 
virkamiehille tietoa ja konkreettisia välineitä sukupuolinäkökulman huo-
mioon ottamiseksi omassa työssä.  

Pohjoismaiden neuvosto on pyytänyt ministerineuvostoa raportoimaan 
valtavirtaistamisen toteutumisesta pohjoismaisessa yhteistyössä. Tähän 
mennessä Pohjoismaiden neuvostolle on raportoitu kahdesti, vuosina 
2004 ja 2006. Vuoden 2004 raportissa esitellään valtavirtaistamisen si-
toumukset sekä toimet yleisellä tasolla (Raportti ministerineuvoston eh-
dotuksesta. Pohjoismainen tasa-arvoyhteistyö 2004). Vuoden 2006 ra-
porttia varten on kartoitettu toimet myös yhteistyöalueittain (Integrering 
av jämställdhet i det nordiska samarbetet. Rapport till Nordiska rådet 
2006). Näiden valtavirtaistamisraporttien lisäksi neuvostolle on luovutet-
tu vuosittain yhteenveto ministerineuvoston toimielinten kokoonpanojen 
sukupuolijakaumista (ks. esim. Mænd och kvinders repræsentation i det 
nordiske samarbejde 2005. Ligestillingsstatestik, Mars 2006). 

Valtavirtaistamisen toimeenpanossa vielä ongelmia 

Tähän mennessä tehtyjen kartoitusten perusteella sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistamisen toimeenpanossa on eri yhteistyöalueilla vielä ongel-
mia. Uusimman kartoituksen perusteella tasa-arvoyhteistyön lisäksi vain 
yksi yhteistyöalue, maa- ja metsätaloussektori, pyrkii suunnitelmallisesti 
edistämään tasa-arvoa toiminnassaan (Integrering av jämställdhet i det 
nordiska samarbetet. Rapport till Nordiska rådet 2006). Sektorilla on 
laadittu myös erillinen tasa-arvosuunnitelma (Ligestillingshandlingsplan 
for jord- og skovbrugssektoren i Nordisk Ministerråd 2002).  
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Muu yhteistyöalueet puolestaan raportoivat kartoituksessa, ettei tasa-
arvo ole niiden asialistalla tai että se on integroituna teemana kaikessa 
toiminnan suunnittelussa. Integroitu teema saattaa kuitenkin joskus tar-
koittaa sitä, ettei sitä ole sisällytetty kunnolla mihinkään. Monilla sekto-
reilla valtavirtaistaminen myös ymmärretään sukupuolen ottamisena 
huomioon vain toimielinten kokoonpanoissa tai toiminnan kohderyhmien 
määrittelyissä. Sillä kuitenkin pyritään myös toiminnan sisältöjen tarkas-
teluun sukupuolinäkökulmasta. (Integrering av jämställdhet i det nordiska 
samarbetet. Rapport till Nordiska rådet 2006.) 

Vuoden 2006 kartoituksessa kysyttiin tasa-arvon suunnitelmallisen 
edistämisen lisäksi myös sukupuolinäkökulman huomioon ottamisesta 
yhteistyösektorin tilastoinnissa ja tiedonkeruussa, vaikutusten arvioinnis-
sa sekä tiedotuksessa. Vastausten perusteella kaikkea ministerineuvoston 
käyttämää ja tuottamaa tilastotietoa ei ole saatavilla sukupuolen mukaan 
eriteltynä. Sukupuolivaikutusten arviointeja kartoittavaan kysymykseen 
puolestaan vastattiin, ettei niitä juurikaan tehdä: sukupuolivaikutukset on 
otettu huomioon vain joissakin yksittäisissä projekteissa ja toiminnoissa. 
Suurin osa ministerineuvostoista myös raportoi, ettei sukupuolinäkökul-
maa tai naisten ja miesten tasa-arvoa oteta erityisenä asiana huomioon 
yhteistyöalueen tiedotuksessa. Näin ollen konkreettiset toimet sukupuo-
linäkökulman valtavirtaistamiseksi ovat viimeisimmän kartoituksen pe-
rusteella kaiken kaikkiaan jääneet vähäisiksi. (Integrering av jämställdhet 
i det nordiska samarbetet. Rapport till Nordiska rådet 2006.) 

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen eri yhteistyöalueilla näyttää 
vähäiseltä myös toimintaa suunnittelevissa ja toteutunutta toimintaa ra-
portoivissa dokumenteissa. Yhteistyöohjelmissa, toimintasuunnitelmissa, 
ministerineuvoston budjetissa sekä vuosikertomuksissa on vain harvoin 
sukupuolten tasa-arvoon viittaavia mainintoja – paitsi silloin, kun kyse on 
nimenomaan tasa-arvoyhteistyön alueesta.  

2000-luvun ohjelmien ja strategioiden läpikäynti osoittaa, että niihin 
on sisällytetty jonkin verran tasa-arvosisältöjä. Kuitenkin sukupuolten 
välinen tasa-arvo mainitaan niissä harvoin erikseen. Esimerkiksi aluepoli-
tiikan ohjelmassa sanotaan, että tasa-arvo (likestilling, equality) on tärkeä 
osa kestävän kehityksen sosiaalista ulottuvuutta. Jää kuitenkin epäselväk-
si, onko kyse sukupuolten välisestä tasa-arvosta, alueellisesta tasa-arvosta 
vai kenties näistä ja monesta muusta tasa-arvoisuuden muodosta. (Alue-
politiikan pohjoismainen yhteistyöohjelma 2005–2008.) Myös nykyisessä 
Suomen puheenjohtajaohjelmassa 2007 mainitaan tasa-arvo useaan ottee-
seen ja se on nostettu mukaan jopa esipuheeseen. Erikseen sukupuolten 
välisestä tasa-arvosta puhutaan kuitenkin harvemmin. (Mahdollisuuksien 
Pohjoismaat – Lähellä sinua. Suomen puheenjohtajuusohjelma Pohjois-
maiden ministerineuvostossa 2007.)5 

                                                      
5 Tätä selvitystä varten käytiin läpi ministerineuvostojen voimassa olevat yhteistyöohjelmat sekä 

muut toimintaa ohjaavat strategia-asiakirjat (toimintasuunnitelmat ym.), siltä osin kuin ne ovat saata-
villa Pohjoismaiden ministerineuvoston verkkosivuilla www.norden.org. Lisäksi tutustuttiin ministe-
rineuvoston budjetteihin vuodesta 2003 alkaen sekä vuosikertomuksiin 2001–2005. 

http://www.norden.org
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Voidaan todeta, että valtavirtaistaminen on edennyt hyvin paperilla: 
on olemassa yhteistyöministerien päätökset valtavirtaistamisen toteutta-
misesta, on tehty erilaisia toimintasuosituksia, laadittu menetelmiä ja 
toteutettu hankkeita. Valtavirtaistamisen toimeenpanoa on myös kartoitet-
tu ja seurattu jonkin verran. Päätösten toimeenpano on kuitenkin ministe-
rineuvostossa toistaiseksi toteutunut varsin hitaasti ja suunnitelmallisen 
tasa-arvotyön alkuun on päästy vain harvalla yhteistyöalueella. Tämä 
tarkoittaa käytännössä sitä, että suurin työ valtavirtaistamisen suhteen 
tehdään edelleen tasa-arvosektorilla – ei jokaisella yhteistyöalueilla, ku-
ten kuuluisi. Valtavirtaistaminen tuntuisi siten kaipaavan ministerineu-
vostossa todellista lisäpotkua.  



2. Valtavirtaistamisen 
edellytykset ja mahdollisuudet 

Tässä luvussa pohditaan tarkemmin sitä, mitä Pohjoismaiden ministerineuvostossa 
voisi tehdä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi kaikilla yhteistyöalueilla. 

2.1. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen edellytykset 

Yleiset edellytykset 

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen toteutumisen välttämättömiä 
edellytyksiä ovat poliittinen tuki, koordinointi ja seuranta, tieto ja osaa-
minen sekä käytännön menetelmät. Nämä edellytykset ovat samat niin 
kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. 

Poliittisella tuella tarkoitetaan sekä muodollista tukea, esimerkiksi so-
pimuksia ja säädöksiä, mutta myös epämuodollisempaa tukea valtavir-
taistamisen konkreettiselle toteuttamiselle. Sukupuolinäkökulman huomi-
oon ottamiselle tulee olla tilausta poliittisen johdon tasolta.  

Koordinoinnilla ja seurannalla puolestaan tarkoitetaan toimeenpanoa 
koordinoivan ja seuraavan rakenteen tai järjestelmän olemassaoloa. Esi-
merkiksi kansallisella tasolla tällainen rakenne on usein poikkihallinnol-
linen verkosto tai toimielin, joka yhteistyössä varsinaisen tasa-arvo-
organisaation kanssa valvoo ja toteuttaa valtavirtaistamista läpi hallinnon. 
Koordinointiin kuuluu myös valtavirtaistamisen strateginen suunnittelu, 
menetelmien kehittäminen sekä toteutumisen seuranta ja arviointi. 

Tieto ja osaaminen ovat myös valtavirtaistamisen peruselementtejä. 
Valmistelun ja päätöksenteon taustalla tulee olla riittävä tieto naisten ja 
miesten tasa-arvosta kyseisellä alueella. Toimijoilla tulee myös olla 
osaamista tämän tiedon soveltamiseksi omassa työssä. Tämä merkitsee 
asiantuntemusta, tiedon tuottamista sekä koulutuksen tarjoamista. 

Käytännön menetelmät puolestaan varmistavat sen, että eri alueilla to-
della löydetään naisten ja miesten välisen tasa-arvon kannalta merkittävät 
kysymykset ja vaikutukset. Sukupuolen mukaan eritelty tilastointi, suku-
puolivaikutusten arviointi, sukupuolitietoinen budjetointi sekä tasa-
arvoanalyysit ovat esimerkkejä menetelmistä, joiden avulla sukupuo-
linäkökulma ja naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistäminen on 
mahdollista sisällyttää toiminnan asialistalle. 
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Edellytykset Pohjoismaiden ministerineuvostossa 

Pohjoismaisessa yhteistyössä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen 
toteutumiseen vaikuttavat sekä kansalliset että ministerineuvoston omat 
toimintaperiaatteet ja ennakkoehdot. Kansallinen taso on tärkeä siitä 
syystä, että monien yhteistyöasioiden valmistelu tapahtuu nimenomaan 
kansallisissa konteksteissa. Ministerineuvoston taso on kuitenkin kenties 
vielä tärkeämpi: se määrittelee, miksi sukupuolinäkökulma tulee ottaa 
huomioon myös pohjoismaisessa yhteistyössä. 

Tällä hetkellä edellytykset sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiselle 
tuntuisivat olevan kansallisella tasolla ministerineuvostoa vahvemmat. 
Kansalliseen tasoon verrattuna ministerineuvostossa on puutteita etenkin 
koordinoinnissa ja seurannassa sekä tiedossa ja osaamisessa. Tämä johtuu 
pääasiassa siitä, että ministerineuvostossa ei ole tällä hetkellä poikkihal-
linnollista koordinoivaa ja seuraavaa järjestelmää eikä koulutusta tasa-
arvokysymyksiin ole juurikaan tarjolla. Sen sijaan, kuten kansallisisesti, 
virallinen poliittinen tuki tasa-arvon edistämiselle ja valtavirtaistamiselle 
on olemassa. Lisäksi ministerineuvosto on tehnyt oppaan, jossa esitellään 
käytännön menetelmiä valtavirtaistamisen totetuttamiseksi (Steg för steg 
2003). Niin pohjoismaisessa yhteistyössä kuin kansallistikin on kuitenkin 
usein niin, että poliittisen ja muun johdon tuki ei aina konkretisoidu epä-
virallisessa ohjauskeinoissa: tasa-arvonäkökulman perään ei juuri kysellä. 

2.2. Missä ovat naiset ja miehet eri yhteistyöalueilla? 

Sukupuoli on yksi ihmisiä jakava tekijä siinä missä ikä, asuinpaikka tai 
koulutustasokin, ja siksi se pitäisi ottaa yhtenä näkökulmana huomioon 
asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Tarkastelun kohteina tulee olla 
todelliset ihmiset, miehet ja naiset, todellisissa elämäntilanteissa – ei vain 
(sukupuolettomat) keskiarvoihmiset, joille ei välttämättä löydy vastineita 
todellisuudessa. 

Tarkasteltaessa Pohjoismaista yhteistyötä puheenjohtaja- ja yhteis-
työohjelmien tasolla voidaan huomata, että naiset ja miehet tai tytöt ja 
pojat mainitaan vain harvoin toimien kohderyhminä. Ohjelmissa puhu-
taan muun muassa lapsista ja nuorista, opiskelijoista, kuluttajista, työ-
voimasta, maahanmuuttajista sekä syrjäytyvistä ja ikääntyvistä väestö-
ryhmistä. Ihmisiä käsitellään siten monin eri tavoin. Silmiinpistävää on 
kuitenkin se, miten harvoin ohjelmissa mainitaan sukupuoli – naiset ja 
miehet.  

Tuntuisi siltä, että naisia ja miehiä olisi syytä tietoisesti etsiä yhteis-
työn eri alueilta. Tarkasteltavia kysymyksiä voisivat olla esimerkiksi 
seuraavat: Missä naiset ja miehet ovat pohjoismaisilla työmarkkinoilla? 
Osallistuvatko tytöt ja pojat eri tavoin koulutusyhteistyön tarjoamiin 
vaihto-ohjelmiin ja onko heillä kenties erilaisia tarpeita niiden suhteen? 
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Onko naisten ja miesten hyvinvoinnissa eroja? Millaisia palveluja naiset 
ja miehet tarvitsevat? Millaisia kuluttajia naiset ja miehet ovat?  

Apuna sukupuolinäkökulmasta tapahtuvassa tarkastelussa on mahdol-
lista käyttää esimerkiksi sukupuolen mukaan jaoteltuja tilastoja. Kun 
ihmisiä koskevissa tilastoissa eritellään johdonmukaisesti naiset ja mie-
het, saadaan tietoa, joka on hyödyllistä, jopa välttämätöntä, päätöksente-
on taustalla. Vastaavasti, jos tätä erottelua ei tehdä, saatetaan menettää 
valintojen kannalta merkittäviä tietoja. Esimerkiksi aikasarja-aineistoissa 
naisten ja miesten trendit saattavat olla erisuuntaisia, vaikka keskiarvo-
käyrä näyttäisikin vaakasuoraa viivaa. Tällöin pelkät keskiarvot eivät 
paljasta asioiden todellisia kehityssuuntia.  

Tilastojen lisäksi saattaa joskus olla tarpeen tehdä myös tarkempia 
analyyseja naisten ja miesten asemasta ja tilanteesta kyseisellä alueella 
sekä toimien vaikutuksista sukupuolten tasa-arvoon. Sukupuolivaikutus-
ten arvioinnin ja tasa-arvoanalyysien avulla voidaan saada selville ilmi-
öiden todelliset taustat sekä mahdolliset keinot tilanteen muuttamiseksi: 
miksi naiset ja miehet ovat eri asemassa kyseisellä alueella ja mitä sille 
voisi tehdä? 

Substanssikysymysten lisäksi on tärkeää selvittää myös se osallistu-
vatko naiset ja miehet tasapuolisesti yhteistyöalueen päätöksentekoon, eli 
onko naisia ja miehiä tasapuolisesti mukana valmistelussa, päätöksente-
ossa, asiantuntijoina sekä yhteistyökumppaneina. Tämän selvittäminen on 
tärkeää siitä syystä, että naisilla ja miehillä tulee olla tasapuoliset mahdol-
lisuudet osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon. Kummankaan sukupuo-
len osallistumiselle ei siten saa olla välittömiä tai välillisiä esteitä. 

2.3. Sukupuolinäkökulma toiminnan suunnittelussa ja 
seurannassa 

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen tavoitteena on, että sukupuo-
linäkökulma sisällytetään kaikkeen toimintaan. Siitä syystä sukupuoli on 
syytä ottaa huomioon jo toiminnan suunnitteluvaiheessa: vain silloin sillä 
voi olla todellisia vaikutuksia toiminnan sisältöihin. Sukupuolinäkökul-
maa ei voi vain lisätä projekteihin, vaan sen on oltava näkökulmana mu-
kana alusta asti. 

Pohjoismaiden ministerineuvoston toiminnan pääasiallisia suunnitte-
luasiakirjoja ovat talousarvio, yhteistyöohjelmat, puheenjohtajaohjelma 
sekä muut lyhyemmän aikavälin toimintaohjelmat. Sukupuolinäkökulman 
tulisi näkyä näissä ministerineuvoston yleisissä painopisteissä, siltä osin 
kun se on katsottu relevantiksi.  

Ministerineuvoston toimintaa ohjataan myös päättämällä siitä, mille 
hankkeille myönnetään ministerineuvoston rahoitusta. Tukimuotoina ovat 
hanketuet, apurahat ja vaihto-ohjelmat, ja ne ovat pääasiassa sektorikoh-
taisesti jaettavia. Myös tässä työssä sukupuolinäkökulman tulisi olla ak-



 Pohjoismaiset sukupuolisilmälasit Käytännössä 20 

tiivisesti mukana. Ministerineuvoston projektihakemuksissa on tällä het-
kellä kysymys, joka tekee seurannan mahdolliseksi: “Millä tavoin projek-
tissa otetaan huomioon sukupuolinäkökulma ja/tai naisten ja miesten 
tasa-arvo?”. Tämän kysymyksen avulla voidaan tarkastella sitä, millaisil-
le hankkeille myönnetään rahaa ja edistävätkö rahoitetut hankkeet naisten 
ja miesten välistä tasa-arvoa. 

Hyvänä käytäntönä ministerineuvoston rahoitusohjauksen osalta voi-
daan esitellä maa- ja metsätaloussektorin tuottama opas rahoitusta hake-
ville (Sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulman sisältävät hankkeet – Ohjeita 
hankemäärärahoja hakeville 2005). Opas tarjoaa vinkkejä hankkeen tasa-
arvokysymysten tarkasteluun sekä tasa-arvovaikutusten arviointiin. Esi-
merkit ovat maa- ja metsätaloussektorilta, mutta ne auttavat ymmärtä-
mään sukupuolinäkökulman huomioon ottamisen tavoitteita ja keinoja 
myös muilla yhteistyöalueilla. 

Yhtä tärkeää kuin on sukupuolen huomioiminen toiminnan suunnitte-
lussa, on myös sen arvioiminen, ovatko konkreettiset toimet edistäneet 
sukupuolten tasa-arvoa vai eivät. Pohjoismaiden ministerineuvosto tuot-
taa vuosittain toimintaa seuraavan vuosikertomuksen, joka sisältää talo-
uskatsauksen sekä kattavan yleisesityksen pohjoismaisesta yhteistyöstä 
kyseisenä toimintavuonna. Tässä vuosikertomuksessa olisi syytä tarkas-
tella myös sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen etenemistä ministe-
rineuvoston eri sektoreilla. Tällä hetkellä tästä tasa-arvoyhteistyön ohjel-
massakin asetetusta tavoitteesta ollaan varsin kaukana (ks. Huomio suku-
puoleen – tavoitteena tasa-arvoinen yhteiskunta. Pohjoismainen tasa-
arvoyhteistyö 2006–2010). Valtavirtaistamistoimia ei vuosikertomuksissa 
juuri mainita; vain viimeisimmästä löytyy lyhyt maininta sukupuolinäkö-
kulman sisällyttämisestä budjettiin sekä tasa-arvotyön etenemisen seu-
rannasta kaikissa ministerineuvostoissa (Uudistusten vuosi 2005). Valta-
virtaistamisen toimeenpanon seurantaa muun seurannan osana tulisi siten 
selvästi vahvistaa. 

2.4. Ministerineuvoston sihteeristön rooli 
valtavirtaistamisen tukemisessa 

Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristöllä on operatiivinen vastuu 
pohjoismaisen yhteistyön päivittäisestä toiminnasta. Sihteeristö valmiste-
lee ministerineuvostoissa ja virkamieskomiteoissa käsiteltävät asiat yh-
teistyössä puheenjohtajamaan kanssa ja huolehtii tehtyjen päätösten toi-
meenpanosta.  

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen kannalta olisi erittäin mer-
kittävää, että kaikki sihteeristön virkamiehet olisivat saaneet jonkinlaisen 
peruskoulutuksen naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon liittyvissä ky-
symyksissä. Näin he voisivat seurata ja tukea sukupuolinäkökulman 
huomioonottamista myös kansallisessa valmistelutyössä.  
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Tulee myös varmistaa, että naiset ja miehet ovat sihteeristössä tasa-
puolisesti edustettuja – niin eri sektoreilla kuin myös hierarkian eri por-
tailla. Esimerkiksi vuoden 2007 keväällä Pohjoismaiden ministerineuvos-
ton verkkosivujen mukaan sihteeristössä ei ole osastopäällikkötasolla 
yhtään naista (www.norden.org). 

Pohjoismaiden ministerineuvostolla on sihteeristöä koskeva henkilös-
töpoliittinen tasa-arvosuunnitelma sekä poikkihallinnollinen tasa-arvo-
työryhmä, joka käsittelee myös tasa-arvon sisällöllisempiä kysymyksiä. 
Nämä ovat hyviä välineitä tasa-arvonäkökulman vahvistamiseksi niin 
sihteeristön kuin myös koko ministerineuvoston tasolla. Voisi myös miet-
tiä, millä tavoin sihteeristö voisi paremmin tukea tasa-arvon edistämistä 
eri substanssialueiden työssä. Tasa-arvotyöryhmän raportissa vuodelta 
2000 korostetaan erityisesti Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihtee-
rin roolia valtavirtaistamisen seurannassa. Siinä esitetään, että pääsihteeri 
vastaisi siitä, että yhteistyöministerien kokoukseen (MR-SAM) ja Poh-
joismaiselle yhteistyökomitealle (NSK) esiteltävät asiat olisivat valmis-
teltu riittävän perusteellisesti myös naisten ja miesten välisen tasa-arvon 
näkökulmasta. Varsinainen valmistelu olisi kuitenkin sektorien vastuulla. 
(Integrering af køns- og ligestillingsaspektet i Nordisk Ministerråds virk-
somhed 2000.)  

2.5. Valtavirtaistamisen vahvistaminen Pohjoismaiden 
ministerineuvostossa 

Pohjoismaiden ministerineuvoston yksi merkittävistä tavoitteista on su-
kupuolten välisen tasa-arvon edistäminen niin Pohjoismaissa kuin muual-
lakin. Jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin, tulisi sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistamisen edellytyksiä toden teolla vahvistaa. Tällöin kukin 
yhteistyöalue voisi omassa toiminnassaan varmistaa, ettei sillä ole haital-
lisia vaikutuksia naisten tai miesten kannalta. Samalla tuotettaisiin kansa-
laisille tehokkaampaa ja laadukkaampaa politiikkaa. 

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen edellytysten vahvistaminen 
voisi merkitä esimerkiksi seuraavia toimia: 
 
Poliittinen tuki 
 Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen asetetaan julkilausutusti 

koko ministerineuvoston toimintaperiaatteeksi 
 Valtavirtaistamiselle asetetaan sekä yleiset että sektorikohtaiset 

tavoitteet ja niitä seurataan vuosittain 
 Valtavirtaistamisen toteuttamiselle taataan riittävät resurssit 
 
 
 
 

http://www.norden.org
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Koordinointi ja seuranta 
 Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen toteuttamiseksi perustetaan 

virkamieskomiteoiden jäsenistä koostuva poikkihallinnollinen työryhmä 
tai tasa-arvoyhdyshenkilöiden verkosto, joka koordinoi, seuraa ja välittää 
tietoa valtavirtaistamisen toteutumisesta yhteistyöalueilla 

 Kullakin sektorilla suunnitellaan konkreettiset toimet 
valtavirtaistamisen toteuttamiseksi 

 MR-SAM seuraa sektorikohtaisten tavoitteiden toteutumista ja niistä 
raportoidaan vuosittain Pohjoismaiden neuvostolle 

 Tasa-arvoyhteistyösektori suunnittelee, koordinoi ja tukee 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista yhteistyössä sihteeristön ja 
poikkihallinnollisen yhteistyöverkoston kanssa 

 
Tieto ja osaaminen 
 Sihteeristön virkamiehille tarjotaan koulutusta sukupuolinäkökulman 

valtavirtaistamisesta 
 Virkamieskomiteoiden puheenjohtajien vuosittaisia 

koulutustilaisuuksia jatketaan  
 Asiantuntemusta hankitaan tarvittaessa  
 NIKK:in roolia vahvistetaan valtavirtaistamisen tukemisessa ja sille 

taataan riittävät resurssit 
 
Käytännön menetelmät 
 Kaikki Pohjoismaiden ministerineuvoston tuottamat ihmisiä koskevat 

tilastot eritellään sukupuolen mukaan  
 Ministerineuvoston hankkeiden rahoituksessa otetaan 

sukupuolinäkökulma huomioon yhtenä myöntämisperusteena  
 Rahoitettujen hankkeiden sukupuolivaikutukset arvioidaan jo niiden 

suunnitteluvaiheessa 
 Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon ministerineuvoston 

talousarviossa ja tulosohjauksessa 
 Tarkempi tasa-arvoanalyysi suoritetaan sukupuolten välisen tasa-

arvon kannalta merkittävimmistä ministerineuvoston 
toimintakokonaisuuksista 

 



3. Miten teen? 

Tässä luvussa annetaan vinkkejä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen toteut-
tamiseen käytännössä. Toteutuksessa edetään vaihe vaiheelta: ensin opetellaan 
käyttämään sukupuolisilmälaseja eli katselemaan omaa toimintaa sukupuolinäkö-
kulmasta. Sen jälkeen opetellaan kiikaroimaan tulevaisuuteen eli arvioimaan toi-
minnan vaikutuksia naisten ja miesten kannalta sekä muodostamaan konkreettisia 
tasa-arvotavoitteita. Lopuksi annetaan tarvittavat apuvälineet tavoitteiden saavut-
tamiseksi. Ohje on saatavilla myös erillisenä esitteenä, ja sitä voi soveltaa sekä 
kokonaisen yhteistyöalueen tarkasteluun että pienempiin toimenpide- tai hanke-
kokonaisuuksiin. 

3.1. Sukupuolisilmälasien käyttöohje 

Sukupuolisilmälaseilla näkee toiminnan ja toimintaympäristön su-
kupuolinäkökulmasta. 

Kartoita toimintamaasto  

Sukupuolisilmälasien metafora korostaa valtavirtaistamisen luonnetta 
toimintana, johon tulee ainakin aluksi erikseen virittäytyä: kun sukupuo-
lisilmälasit laittaa silmilleen, voi nähdä asioita, jotka muuten saattaisivat 
jäädä huomaamatta. Sukupuolisilmälasit näyttävät sen, että toiminnan 
kohteilla on sukupuoli, joka vaikuttaa heidän oikeuksiinsa, mahdollisuuk-
siinsa sekä elämäntilanteisiinsa. Ihmiset, kansalaiset, työntekijät, lapset ja 
nuoret paljastuvat naisiksi ja miehiksi, tytöiksi ja pojiksi. Siten ne näyttä-
vät myös toiminnan erilaisen merkityksen naisten ja miesten kannalta. 

Sukupuolisilmälasien läpi katselu ei kuitenkaan saa olla vain eron te-
kemistä, vaan myös yhtäläisyyksien huomaamista. Sen ei tule perustua 
sukupuolistereotypioihin, vaan todelliseen tietoon naisten ja miesten elä-
mäntilanteista. Lisäksi on huomattava, että niin naiset kuin miehetkin 
ovat keskenään erilaisia ja erilaisissa elämäntilanteissa. Perheellisyys, 
työmarkkina-asema, taloudellinen asema, yhteiskunnallinen osallisuus, 
elämäntavat, terveys, sairastavuus ja väkivallan uhka ovat esimerkkejä 
tekijöistä, jotka yleisimmin jakavat naisia ja miehiä eri asemiin ja elä-
mäntilanteisin. 

Oman toiminnan tarkastelussa apuvälineenä voi käyttää kahta kysy-
mystä, jotka paljastavat onko kyse naisten ja miesten tasa-arvoon vaikut-
tavasta toiminnasta: 
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1. Kohdistuuko toiminta ihmisten elämään ja arkeen? 
2. Kohdistuuko toiminta elämänalueille, joilla naisten ja miesten välillä 

on merkittäviä eroja? 
 
Jos vastaa kyllä ensimmäiseen kysymykseen, toiminnalla saattaa olla 
vaikutusta naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon. Toiseen kysymykseen 
myöntävästi vastaaminen puolestaan paljastaa, että sillä todennäköisesti 
on sitä.  

Näihin kysymyksiin vastaaminen voi joskus olla suoralta kädeltä vai-
keaa tai niihin vastataan turhankin nopeasti ei. Silloin vaaditaan tarkem-
paa pysähtymistä ja perehtymistä. Tärkeää on, että kysymyksiin vastaa-
misessa käytetään apuna oikeaa tietoa, ei vain valistuneita arvauksia, 
stereotyyppisiä mielikuvia tai henkilökohtaisia mielipiteitä. Oikean tiedon 
saavuttaminen saattaa vaatia tilastoihin ja tutkimuksiin tutustumista tai 
niiden tuottamista, ulkopuolisen asiantuntemuksen hankkimista ja usein 
myös omien ennakkokäsitysten haastamista. 

Tiiraa myös nämä 

Kahden peruskysymyksen lisäksi apuna sukupuolinäkökulmasta tapahtu-
vassa tarkastelussa voi käyttää seuraavia kysymyksiä, jotka antavat viit-
teitä naisten ja miesten välisen tasa-arvon ongelmakohdista sekä paljasta-
vat olemassa olevan tiedon puutteita. Saattaa esimerkiksi olla, että pää-
töksenteon taustalla olevat tilastotiedot ovat täysin sukupuolineutraaleja 
tai jopa sukupuolisokeita. Siten ne eivät tarjoa riittävää tietoa päätöksen-
teon pohjalle. Samoin toiminnan normit ja arvot (esim. toimintaohjeet tai 
muut suunnitteluasiakirjat) voivat olla täysin sukupuolineutraaleja. Tämä 
on usein selvä merkki toiminnan sukupuolisokeudesta. 
 
 Ovatko naiset ja miehet tasapuolisesti edustettuina toiminnassa ja 

päätöksenteossa?  
 Onko tietoa (tutkimukset, tilastot jne.) saatavilla sukupuolen mukaan 

eriteltynä? 
 Millaisissa elämäntilanteissa naiset ja miehet ovat toiminta-alueella?  
 Miten erilaiset resurssit (raha, aika, tila jne.) ja mahdollisuudet 

jakautuvat naisten ja miesten välillä? 
 Onko naisten ja miesten tasa-arvo otettu huomioon toimintaa 

ohjaavissa normeissa ja arvoissa, esimerkiksi yleisissä 
toimintaohjeissa? 
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3.2. Sukupuolikiikarien käyttöohje 

Sukupuolikiikareilla näkee kauas, aina toiminnan sukupuolivaiku-
tuksiin saakka. 

Kiikaroi vaikutukset 

Sukupuolikiikareilla tarkoitetaan sukupuolten tasa-arvoon vaikuttavien 
kysymysten tarkastelua myös ajassa. Erilaisilla toimilla on erilaisia vaiku-
tuksia naisten ja miesten kannalta, ja nämä vaikutukset tulee ottaa huomi-
oon toimintaa suunniteltaessa. Erilaisten toimintavaihtoehtojen valinnan 
tulee perustua (muiden arviointikriteerien ohella) siihen, edistävätkö vai 
estävätkö ne sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista.  

Jos kartoitetussa toimintamaastossa on havaittu eroja naisten ja mies-
ten välillä, on mahdollista, että näennäisesti sukupuolineutraalillakin toi-
minnalla on vaikutuksia naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon. Tällöin 
on syytä tehdä sukupuolivaikutusten arviointi. Sukupuolivaikutusten ar-
vioinnilla, kuten muillakin vaikutusarvioinneilla, pyritään minimoimaan 
toiminnan ei-toivotut vaikutukset.  

Sukupuolivaikutukset on syytä arvioida etukäteen, vaikka se merkitsi-
si lisätyötä. Arvioinnista saatava tieto auttaa näkemään esteet tasa-arvon 
toteutumisessa ja siten kohdentamaan toiminnan oikein. 

Aseta tavoitteet 

Sukupuolikiikareiden avulla asetetaan myös konkreettiset ja mitattavissa 
olevat tavoitteet tasa-arvon edistämiseksi. Julkilausutut tavoitteet varmis-
tavat, että toiminnan tulokset ovat tasa-arvon kannalta positiivisia. Kun 
toimintaa ohjaa tietoinen pyrkimys tasa-arvoon, on todennäköisempää, 
että asian eteen todella tehdään töitä. Tätä edesauttaa myös se, että tavoit-
teet ovat mahdollisimman konkreettisia ja että ne ovat mitattavissa. Esi-
merkiksi Suomen terveyspolitiikkaa linjaavan Terveys 2015 -ohjelman 
tavoitteena on nuorten miesten tapaturmaisen ja väkivaltaisen kuolleisuu-
den vähentäminen kolmanneksella vuoteen 2015 mennessä. Tämä on 
hyvä esimerkki konkreettisesta tavoitteesta, joka on muodostettu tietäen 
nuorten miesten elämään ja elintapoihin liittyvät erityiset riskit. 

Kiikareilla voi katsoa myös taaksepäin 

Kiikareilla voi katsella sekä ajassa eteenpäin että taaksepäin. Tehtyjen toi-
mien ja niiden vaikutusten tarkastelu ja arviointi on tärkeä osa toiminnan 
kehittämistä sukupuolten välisen tasa-arvon paremmin huomioivaksi. Seu-
rannan järjestäminen on tavoitteiden asettamisen välttämätön vastinpari.  
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3.3. Kartta, kompassi ja muut tarvittavat apuvälineet 

Perille pääsemiseksi tarvitaan myös hyvä etenemissuunnitelma ja 
oikeat apuvälineet. 

Laadi etenemissuunnitelma 

Kun maasto on kartoitettu ja määränpää valittu, tulee valita konkreettiset 
keinot tavoitteen saavuttamiseksi. Tasa-arvotyön tueksi voi laatia erillisen 
toimintasuunnitelman, mutta sukupuolinäkökulman tulee olla mukana 
myös muussa toiminnan suunnittelussa. Toimintasuunnitelman laatimi-
sessa on huomattava, että sukupuolineutraalius ei ole aina ideaali: tavoit-
teiden saavuttamiseksi saatetaan tarvita erilaisia toimia naisille ja miehil-
le. Esimerkiksi naisten ja miesten alkoholinkäytön tavat ja syyt ovat usein 
erilaisia. Alkoholinkäytön ja haittojen vähentämiseksi saattaa siten olla 
naisten ja miesten osalta tarvetta erilaisille toimille. 

Kuinka käyttää karttaa ja kompassia? 

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen vaatii tasa-arvo-osaamista ja 
tietoa yhteiskunnan tasa-arvotilanteesta. Ilman minkäänlaista perehtynei-
syyttä tasa-arvoasioihin saattaa valtavirtaistaminen ainakin aluksi tuntua 
vaikealta. Alkuvaiheessa saattaa olla järkevää hankkia ulkopuolista asian-
tuntemusta ja koulutusta tehtävän tueksi. Tasa-arvomaastossa suunnista-
miseen kuitenkin harjaantuu pian, ja esimerkiksi sukupuolen mukaan 
eriteltyjen tilastojen osoittamia tosiasioita on vaikea kiertää.  

Matkanjohtajan rooli määränpään saavuttamisessa 

Tärkeä edellytys sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen toteutumises-
sa on johdon tuki. Jos johto ei ole tasa-arvotyön takana, tulee muun jou-
kon toiminnasta vaikeaa. Erityistä merkitystä on epävirallisella tuella, 
esimerkiksi sillä, että esimiehet kysyvät alaisiltaan sukupuolinäkökulman 
huomioonottamisesta. Johto voi kysyä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: 
 
 Onko esitys arvioitu sukupuolinäkökulmasta? 
 Mitkä ovat hankkeen sukupuolivaikutukset? 



4. Sukupuolinäkökulman valtavir-
taistaminen Pohjoismaiden 
ministerineuvostossa  

– seminaari virkamieskomiteoiden puheenjohtajille 2007 

Tässä luvussa esitetään Suomen puheenjohtajakaudella järjestetyn valtavirtaista-
misseminaarin ohjelma sekä tiivistelmät seminaarissa pidetyistä alustuksista. 
Tilaisuuteen osallistui kolmisenkymmentä virkamiestä Suomesta, Norjasta ja 
Ahvenanmaalta. 

4.1. Seminaarin tarkoitus ja ohjelma 

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen toteuttamiseksi Pohjoismaiden 
ministerineuvostossa kukin puheenjohtajamaa on järjestänyt aiheesta semi-
naarin virkamieskomiteoiden puheenjohtajille. Suomen puheenjohtajakau-
den seminaari järjestettiin tiistaina 20.3.2007 sosiaali- ja terveysministeri-
össä Helsingissä. Seminaariin kutsuttiin virkamieskomiteoiden jäseniä 
myös Norjasta, koska viime vuonna, Norjan puheenjohtajakaudella vastaa-
vaa tilaisuutta ei järjestetty. Kaiken kaikkiaan seminaariin osallistui kolmi-
senkymmentä virkamiestä Suomesta, Ahvenanmaalta ja Norjasta. 

Seminaarissa pohdittiin, miten sukupuolinäkökulman valtavirtaistami-
nen näkyy Pohjoismaiden ministerineuvoston ja sen virkamieskomiteoiden 
työssä. Lisäksi esiteltiin konkreettisia esimerkkejä sukupuolinäkökulman 
huomioon ottamisesta hallinnon toimissa, esimerkiksi tilastoissa tai talous-
arvion seurannassa. Seminaarin puheenjohtajana toimi Marja-Liisa Antta-
lainen, tasa-arvoasiain virkamieskomitean puheenjohtaja 2007 ja neuvotte-
leva virkamies sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksiköstä. 

Seuraavassa on seminaarin ohjelma ja tiivistelmät esityksistä. Semi-
naari on esitelty myös Suomen puheenjohtajasivulla www.norden2007.fi, 
jolta on saatavissa myös tilaisuudessa esitetty kalvomateriaali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.norden2007.fi
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4.2. Tiivistelmät alustuksista 

Mitä on sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen? 

Hanna Onwen-Huma – Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen on hal-
linnon muutosstrategia, jonka tavoitteena on kehittää sellaisia hallinto- ja 
toimintatapoja, jotka tukevat tasa-arvon edistämistä osana ministeriöiden ja 
viranomaisten normaalia toimintaa. Valtavirtaistamisen tarkoituksena on 
murtaa sukupuolineutraalit, osittain jopa sukupuolisokeat, menettelytavat ja 
toimintakulttuuri. Tämä edellyttää hallintoprosessien ja hallintokulttuurin 
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muutosta sekä uusien yhteistyösuhteiden ja kuulemistahojen mukaan vetä-
mistä. Valtavirtaistaminen ei kuitenkaan korvaa vaan täydentää tasa-
arvopolitiikkaa ja erillisiä tasa-arvo-organisaatioita. 

Sukupuolivaikutusten arviointi on valtavirtaistamisen menetelmä. Su-
kupuolineutraaleilta vaikuttavat päätökset saattavat vaikuttaa miehiin ja 
naisiin eri tavoin, eriarvoisuutta vahvistaen, vaikka tällaisia vaikutuksia ei 
olisi suunniteltukaan. Toimenpiteiden tai esitysten sukupuolivaikutukset 
ovat vain harvoin suoria ja välittömiä, kuten esimerkiksi kiintiösäädöksis-
sä. Sukupuolivaikutusten arviointi suoritetaan ei-haluttujen vaikutusten 
estämiseksi.  

Naisten ja miesten välisistä todellisista eroista todistavat muiden mu-
assa taloudellisesta asemasta, työmahdollisuuksista, terveydestä ja sairas-
tavuudesta kerätyt tiedot. Miehet tienaavat enemmän kuin naiset ja naut-
tivat näin myös suurempia sosiaaliturvan ansiosidonnaisia etuuksia, kuten 
eläkkeitä ja päivärahoja. Naiset kouluttautuvat edelleen naisten, miehet 
miesten töihin. Perhevapaita käyttävät edelleen lähinnä naiset. Miehet 
syrjäytyvät sosiaalisesti ja jäävät asunnottomiksi useammin kuin naiset. 
Esimerkiksi vanhempainvapaita koskeva, neutraalilta vaikuttava säädös, 
voi vahvistaa eriarvoisuutta. Käytännössä äidit käyttävät valtaosan perhe-
vapaista, mikä puolestaan heikentää naisten työmarkkina-asemaa. Perhe-
vapaasäädöksiin liittyy myös eroisiä syrjivä kohta: isällä ei ole oikeutta 
pitää perhevapaita, jos hän ei elä samassa taloudessa lapsen äidin kanssa. 

Suomi on sitoutunut sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen alle-
kirjoitettuaan YK:n Pekingin toimintaohjelman vuonna 1995 ja liityttyään 
Euroopan unioniin, jonka perustamissopimus edellyttää sukupuolten väli-
sen tasa-arvon valtavirtaistamista. Tästä lähtien valtionhallinnossa on 
pohdittu sitä, miten valtavirtaistamista viedään parhaiten eteenpäin.  

Pääministeri Vanhasen hallituksen hallitusohjelmaan on erityisesti kir-
jattu, että tasa-arvon edistäminen kuuluu koko hallitukselle. Lisäksi halli-
tusohjelmassa todetaan erikseen, että hallitus toimeenpanee sukupuolten 
välisen tasa-arvon valtavirtaistamisen koko valtionhallinnossa. Tämä mer-
kitsee sitä, että sukupuolivaikutusten arviointimenetelmiä kehitetään ja 
arviointi otetaan osaksi lainsäädännön ja valtion talousarvion valmistelua.6  

Suomessa valtavirtaistamista sovelletaan valtionhallinnossa seuraavil-
la alueilla: 

 
1) sukupuolivaikutusten arviointi lainsäädännön valmistelussa 
2) tasa-arvon edistäminen hankkeissa, kuten erilaisten ohjelmien 

valmistelussa 
3) tasa-arvon edistäminen henkilöstöpolitiikassa 
4) ministeriöiden hallinnonalojen virastojen ja laitosten 

tulosohjauksessa 
5) talousarvion valmistelussa 

                                                      
6 Seminaari järjestettiin Pääministeri Matti Vanhasen ensimmäisen hallituksen kaudella, jonka 

ohjelma oli laadittu vuosille 2003–2007. Suomen hallitus vaihtui myöhemmin keväällä 2007. 
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Tähän mennessä sukupuolivaikutusten arvioinnin ovat käyneet läpi muun 
muassa työsopimuslaki, eläkepaketti sekä työsuojelulaki. Työsuojelulakia 
uudistettaessa sukupuolinäkökulma otettiin huomioon lainvalmistelun 
alusta lähtien. Suvauksen yhteydessä käytiin läpi 90-luvulla esiintyneitä 
työtapaturmia. Havaittiin, että miehillä työtapaturmia ja korvattavia am-
mattitauteja esiintyi enemmän. Naiset puolestaan kärsivät enemmän tuki- 
ja liikuntaelinvaivoista, työuupumuksesta, väkivallasta tai sen uhasta. 
Suvauksen myötä tajuttiin, että työntekijöitä voidaan suojella muidenkin 
rasitusvammojen tai kuormittavien tekijöiden kuin korvattavien ammatti-
tautien varalta. Näin myös naisille tyypilliset vammat tulivat ehdotukses-
sa huomioon otetuiksi. Uusitun työsuojelulain mukaan työnantajan tehtä-
vänä on ryhtyä toimeen kuormittavien tekijöiden välttämiseksi. 

Osana valtavirtaistamista, sen yhtenä erityisalueena, on julkisten varo-
jen käytön tarkasteleminen siltä kannalta, miten tasapuolisesti ne kohdis-
tuvat eri sukupuolten hyväksi. Puhutaan sukupuolitietoisesta budjetoin-
nista tai sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta budjetissa. Suomessa 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista budjetissa on kehitetty sosiaali- 
ja terveysministeriön sekä valtionvarainministeriön yhteistyönä. Tavoit-
teena on, että vuoden 2008 valtion talousarvio on valmisteltu uusien, 
sukupuolinäkökulman huomioonottavien ohjeiden mukaan.  

Valtavirtaistamisen toteuttaminen valtionhallinnossa edellyttää, että vir-
kamiehet ovat riittävän perehtyneitä aiheeseen. Ministeriöt ovat järjestäneet 
yhdessä koulutusta valtavirtaistamisesta ja sukupuolivaikutusten arvioinnista 
vuodesta 2004 alkaen. Tavoitteena on, että tasa-arvonäkökulma sisällytetään 
ministeriöiden sisäisiin koulutusohjelmiin perehdyttämisestä lähtien. 

Valtavirtaistaminen vaatii tekijöiltään useita ahaa-elämyksia ja paljon 
uuden oppimista. Valtion virkamiehet ja muut tasa-arvon valtavirtaistajat 
ovat huomanneet kuinka mielenkiintoista on kyseenalaistaa ja katsoa 
asioita hieman uudella tavalla. 

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen – strategia tasa-arvon 
saavuttamiseksi naisten ja miesten välillä 

Karin Hovde – Vain pienen osan politiikasta voidaan sanoa olevan suku-
puolineutraalia. Tapamme olla naisia ja miehiä on muuttumassa, vaikka 
meissä on edelleen perinteisten sukupuoliroolien mukaisia piirteitä. Nais-
ten ja miesten välillä on yhä suuria eroja, kun on kyse osallistumisesta ja 
vaikutusvallasta yhteiskunnan eri alueilla. Työtehtävät, ajankäyttö ja ter-
veys osoittavat, että naiset ja miehet elävät osittain erilaista elämää ja että 
heitä koskevat osittain erilaiset ehdot. Tämä taas johtaa siihen, että heillä 
on erilaisia toiveita ja tarpeita. Siksi poliittiset päätökset vaikuttavat nai-
siin ja miehiin eri tavoin.  

Tasa-arvon saavuttamiseksi tarvitsemme uuden strategian. Erityisen 
tasa-arvopolitiikan lisäksi täytyy tasa-arvokysymykset sisällyttää normaa-
liin poliittiseen toimintaan, ja ne on otettava huomioon tehtäessä ratkai-
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sevia päätöksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että sekä naiset että miehet otetaan 
huomioon kaikilla niillä alueilla, joilla poliittista toimintaa harjoitetaan. 
Siksi vastuu sukupuolinäkökulman huomioonottamisesta on kaikilla hen-
kilöillä, jotka työskentelevät poliittisen toiminnan, suunnittelun ja hallin-
non alalla. Sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulman valtavirtaistaminen on 
Norjan tasa-arvotyön ylemmän tason strategia, ja se näkyy uudessa, 1. 
heinäkuuta 2002 voimaan astuneessa tasa-arvolaissa.  

Sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulman valtavirtaistaminen on suuri muu-
tos organisaation toiminnalle. Siinä tarvitaan implementointiprosessia ja 
räätälöityä organisointia. Mitkä edellytykset täytyy olla olemassa suku-
puoli- ja tasa-arvonäkökulman valtavirtaistamiseksi?  

Tie valtavirtaistamiseen voidaan kuvata seuraavien vaiheiden avulla: 
 
Vaihe 1: Luodaan organisaatiossa perustavaa laatua oleva ymmärrys tasa-
arvosta määrittelemällä mitä sukupuoli merkitsee, ja kuinka me vaiku-
tamme tasa-arvon hyväksi organisaatiossa, politiikassamme ja palveluis-
samme? Mitä velvollisuuksia meillä on?  
 
Vaihe 2: Tutkitaan, onko toiminnassamme olemassa edellytyksiä suku-
puoli- ja tasa-arvonäkökulman valtavirtaistamiseksi kartoittamalla osaa-
minen, tahto ja saatavilla olevat resurssit.  
 
Vaihe 3: Implementoinnin suunnittelu ja työn päämäärien asettaminen. 
Huolehtiminen tehtävien ja vastuun jakamisesta.  
 
Vaihe 4: Sukupuolen merkityksen kartoittaminen organisaatiossa. Mihin 
on tärkeintä panostaa? Onko tärkeämpää saada aikaan parempi sukupuo-
lijakauma henkilökunnan kokoonpanossa vai saman palkan varmistami-
nen naisille ja miehille? Vai onko tärkeintä saada aikaan sukupuolen mu-
kainen tilastointi, joka on tulevaisuuden palvelujen tuotannon tai suunnit-
telun perustana. 
 
Vaihe 5: Kartoittamisen ja analyysien toteuttaminen. Maksaako organi-
saatio saman palkan samanarvoisesta työstä? Onko tukijärjestelyjen haki-
joina sekä naisia että miehiä? Käyttäytyvätkö naiset ja miehet eri tavalla?  
 
Vaihe 6: Päämäärien ja toimenpiteiden muotoilu kartoituksen tulosten 
perusteella.  
 
Vaihe 7: Toimenpiteiden toteuttaminen. 
 
Vaihe 8: Tulosten seuranta. 
 
Esimerkki: Ympäristöministeriö asettuu ministeriöiden välisessä yhteis-
työssä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen kannalle valtion budje-
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tissa. Yhteistyöhön osallistuvilla edustajilla on kuitenkin vaikeuksia ottaa 
käyttöön tämä asia omassa ministeriössään. He tuntevat itsensä epävar-
moiksi ammattitaitonsa suhteen, ja monilla osastoilla esiintyy vastarintaa, 
koska niiden työntekijät kokevat, ettei asia koske heitä. Hallinnollisen ja 
poliittisen johdon puolelta on kuitenkin annettu selvät määräykset tämän 
asian läpiviemiseksi. Siksi kaikki osastot kutsutaan yhteiseen oppimis-
prosessiin, jotta saataisiin perustavaa laatua oleva ymmärrys siitä, mitä 
tämä asia pitää sisällään ja mitä osastot käytännössä voivat tehdä. Teo-
reettisen johdanto-osan ja ministeriöiden velvollisuuksien selvittämisen 
jälkeen osastot käyvät läpi budjettinsa eri kohdat löytääkseen ne asiat, 
joilla on merkitystä sukupuolinäkökulman kannalta. Se tehdään esittämäl-
lä seuraavat kysymykset:  
 
 Onko alue henkilösuuntautunut? 
 Vaikuttaako se joidenkin väestönosien arkipäivään? 
 Onko alueella eroja naisten ja miesten välillä? 
 
Jos yhteen kysymykseen vastataan kyllä, sukupuolella on merkitystä. 
Esimerkiksi: 
 

 Alue Kommentti 

 Kestävä kehitys ja biologinen 
monimuotoisuus 

Ei relevanttia 

 Ulkoilu  Miehet ja naiset käyttävät luontoa eri tavoin. Miesten 
osuus on huomattavasti suurempi metsästyksessä ja 
kalastuksessa, naiset taas puolestaan harrastavat enem-
män marjojen ja sienien keruuta. Mihin ministeriö käyttää 
varojaan? 
 

  Kulttuurimuistomerkit ja kulttuu-
riympäristö  

Kuinka pidetään huolta naisten ja miesten jättämistä 
jäljistä? Ovatko sekä naiset että miehet edustettuina 
kulttuurimuistomerkkien hallinnoinnissa?  
 

 Liikalannoitus ja öljysaasteet Ei relevanttia 
 

 Terveydelle ja ympäristölle 
vaaralliset kemikaalit 

Reagoivatko naiset ja miehet näihin kemikaaleihin eri 
tavoin?  
 

 Ilmastonmuutokset, ilman-
saastuminen ja melu 
 

Reagoivatko naiset ja miehet niihin eri tavoin? 

 Kansainvälinen ympäristöyh-
teistyö  
 

Kuka osallistuu? 

 Alueellinen suunnittelu Kuka määrää suunnitteluprosessien ehdot? Kuka osallis-
tuu? Ketä kuunnellaan? Kuinka suunnitelmissa otetaan 
huomioon miehet ja naiset? Onko suunnittelun perustana 
sukupuolen mukaista tilastointia? 
 

 Kartat ja geodeettiset tiedot Ei relevanttia 

 
Tämän kartoituksen perusteella ympäristöministeriö asettaa tärkeysjärjes-
tykseen ne asiat, joiden parissa se aikoo jatkossa työskennellä. Se taas 
riippuu siitä, mitä alueita painotetaan ja mistä on eniten hyötyä. Kysee-
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seen tulevien toimenpiteiden valinta vaihtelee sen mukaan, mistä alueesta 
on kyse.  
 
 Kun on kyse tukijärjestelyistä, voi toimenpiteenä olla analysoida 

tämän päivän tilanne. Voi myös olla aiheellista muuttaa järjestelyn 
hakukriteereitä niin, että varmistetaan sekä miesten että naisten 
osallistuminen ja myötävaikuttaminen ja että molemmat sukupuolet 
voivat hyötyä tukijärjestelyistä.  

 Ylemmällä poliittisella tasolla kuten esimerkiksi kansallisessa 
kuljetussuunnitelmassa voi olla aiheellista hankkia sukupuolen 
mukaan eriteltyä tilastointia politiikan määrittelyn perusteeksi.  

 Rajoitetuimmilla alueilla, kuten esimerkiksi keskiaikaisten kulttuuri-
muistomerkkien suojelussa, voi olla tarkoituksenmukaista vaatia, että 
hallinnoija ottaa työssään huomioon sukupuolinäkökulman ja selvittää, 
kuinka suuressa määrin näin tapahtuu.  

 
On olemassa erilaisia kartoitus- ja analyysityökaluja, mutta ennen kuin 
niitä voidaan käyttää aiemmin esitetyllä tavalla, on tärkeää saada organi-
saation jäsenet ymmärtämään, mikä merkitys sukupuolinäkökulmalla on 
eri alueilla ja miksi sen valtavirtaistaminen on tarkoituksenmukaista ja 
hyödyllistä. 

Tilastot ja tiedonkeruu 

Tiina Palotie-Heino – Tilastoilla on yhä suurempi merkitys tasa-arvon 
edistämisessä. Tilastojen avulla voidaan kuvata ja osoittaa vallitseva ti-
lanne ja siinä mahdollisesti tapahtuneet muutokset. Ihmisiä ja heidän 
elinolosuhteitaan kuvaavien tilastojen ja numeroiden takana on aina mie-
het ja naiset tai vaihtoehtoisesti pojat ja tytöt. Mikäli tilastoissa käytetään 
vain yhteensä lukuja, hukataan valtava määrä tietoa. Erottelemalla tiedot 
sukupuolen mukaan saadaan uutta tietoa. Mielikuvamme todellisesta 
tilanteessa ilman sukupuolen mukaista erottelua saattaa olla täysin väärä. 
Yhtä tärkeätä on tuoda esiin miesten ja naisten väliset eroavaisuudet kuin 
yhtäläisyydet. 

Vaikka lainsäädäntö on (yleensä) sama molemmille sukupuolille, saat-
taa sen vaikutukset olla erilaiset. Nämä tulee tiedostaa ja tunnistaa, mikäli 
halutaan vaikuttaa miesten ja naisten välisiin eroihin. Vain näin tarvitta-
vat toimenpiteet voidaan kohdistaa ja toteuttaa oikein. Tasa-arvon edis-
täminen ei ole irrallinen ja erillinen prosessi vaan asia, joka tulisi auto-
maattisesti sisältyä kaikkiin toimenpiteisiin ja politiikkoihin.  

Suurin osa tilastoista ja tiedoista on saatavissa ja on kerätty sukupuo-
len mukaan eriteltynä, mutta tätä erottelua ei useinkaan ole käytetty jul-
kaisuissa, raporteissa ja muistiossa. Syitä on varmaan monia. Aikaisem-
min on usein pidetty riittävänä kuvata esimerkiksi jonkin suunnitellun 
toimenpiteen kohteena olevien ihmisten lukumäärä ja kertoa se keskimää-
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räisillä kustannuksilla. Sukupuolenmukainen erottelu on nähty liian työ-
läänä ja jopa turhana. Se vie taulukoissa ja julkaisuissa liikaa tilaa. Merki-
tystä ei ole vieläkään kokonaan tiedostettu eikä sukupuolen mukaista 
erottelua ole siten osattu edes vaatia.  

Lähtökohta tulisi jatkossa olla se, että kaikissa yksilöön kohdistuvissa 
tiedoissa ja tilastoissa tulisi olla erottelu sukupuolen mukaan, mikäli tie-
don laatu ja edustavuus sen mahdollistavat. Poikkeuksen muodostavat 
kotitalouskohtaiset tiedot – paitsi silloin kun kyse on yksinhuoltajista tai 
yksin elävistä. 

Kun aletaan valmistella jotakin asiaa ja tai muutosta esimerkiksi lain-
säädäntöön, tulee sukupuolinäkökulma ottaa heti alusta mukaan koko 
prosessiin. Aluksi yleensä kuvataan ja muotoillaan nykyinen ongelma tai 
tilanne. Kuvaamisessa käytetään yleensä tilastoja, jotka tuotetaan tai tila-
taan jostakin. Nämä tiedot erotellaan asiasta riippuen yleensä mm. iän, 
alueen, kyseessä olevan etuuden tai palvelun saajien mukaan. Sukupuoli 
pitää jo tässä vaiheessa ottaa yhdeksi tarkastelukulmaksi ja tuottaa tiedot 
myös sukupuolen mukaan eroteltuna. Tämän jälkeen tulee tarkastella ja 
arvioida ko. uudistuksen mahdolliset vaikutukset erikseen molempiin 
sukupuoliin. Analyysi saattaa tuoda esiin yllättäviä vaikutuksia, jotka 
tulee ottaa huomioon lopullisessa esityksessä, jotta tasa-arvo edistyisi. 
Nämä sukupuolen mukaiset erottelut ja analyysit tulee myös sisällyttää 
esitysten perusteluihin. Yhtä tärkeätä on huolehtia myös siitä, että aika-
naan uudistuksen vaikutusten seurannassa käytetään edelleen erottelua 
sukupuolen mukaan.  

Esimerkkejä ministeriön strategiassa esitettyjen tavoitteiden toteutu-
misesta sukupuolen mukaan eriteltynä: 

 
1) Vanhuuseläkkeen keskimääräinen taso vuosina 1995–2005 on noussut 

tasaisesti. Sukupuolen mukaan eriteltynä tämä pätee sekä miehiin että 
naisiin, mutta ero on lähes 500 euroa kuukaudessa eikä ero ole juurikaan 
kutistunut. Sen sijaan työkyvyttömyyseläkkeissä on naisten miesten 
välinen ero pienempi ja tämä ero on kaventunut. Eläkejärjestelmä on 
sama molemmille sukupuolille, mutta naisten eläkkeet jäävät alemmiksi, 
koska naisten palkat ovat alhaisemmat ja työurat yleensä lyhyemmät 
lasten saamisen vuoksi. Lisäksi iäkkäämmät naiset eivät aikaisemmin 
osallistuneet työelämään samassa määrin kuin naiset nykyään. Työky-
vyttömyyseläkkeissä sukupuolten välinen ero jää pienemmäksi, koska 
siinä hyvitetään ns. tuleva aika eli eläkettä laskettaessa oletetaan että ko. 
henkilö olisi ollut töissä vanhuuseläkeikään saakka. Tämä hyödytti ja 
pidensi aikaisemmin erityisesti naisten työuria suhteessa todelliseen 
tilanteeseen.  

2) Sairauspoissaolojen vähentäminen on ollut yksi keskeinen tavoite. 
Ajanjaksolla 1996-2005 sairauspoissaolot ovat keskimäärin hieman 
lisääntyneet. Mikäli asiaa tarkastellaan sukupuolen mukaan, 
huomataan sairauspoissaolojen nousseen erityisesti naisilla.  
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3) Työkyvyttömyyseläkkeiden vähentäminen on myös yksi keskeinen 
tavoite. Tarkasteltaessa työkyvyttömyyseläkkeiden ikävakioitua 
alkavuutta 35–45-vuotiailla, havaitaan näiden eläkkeiden alkavuuksien 
lisääntyneen vuoteen 2003 saakka. Tämän jälkeen alkavuus on 
laskenut. Sukupuolen mukaan eriteltynä huomataan vähentymisen 
tapahtuneen yksin miehillä. 

4) Alkoholisairaudet ja -myrkytykset ovat yhä useammin kuolinsyynä. 
Määrät on nousseet hyvin rajusti viime vuosina. 80 prosenttia näistä 
tapauksista on miehiä. Toisaalta määrät ovat kaksinkertaistuneet sekä 
miehillä että naisilla vuodesta 1994. 

5) Kansaneläkettä on korotettiin viimeksi syksyllä 2006. Korotus koski 
noin 480 000 henkilöä. Heistä 70 prosenttia oli naisia. Yli 80-vuotiaista 
kansaneläkkeensaajista jo 76 prosenttia oli naisia. Toisaalta mikäli 
korotuksen saaneiden määrä suhteutetaan 80-vuotta täyttäneiden 
määrään, voidaan todeta korotuksen saaneen 60 prosenttia 80-vuotta 
täyttäneistä miehistä ja 79 prosenttia 80-vuotta täyttäneistä naisista.  

 
Sosiaali- ja terveysministeriö on valtionhallinnossa ollut ensimmäisten 
joukossa näyttämässä mallia siitä, miten sukupuolinäkökulma sisällytetään 
kaikkiin asiakirjoihin, hankkeisiin ja projekteihin. Erottelua käytettään yhä 
enemmän niin strategiassa, eri politiikkaohjelmissa, tulossopimuksissa kuin 
toimintakertomuksessa ja seuranta-asiakirjoissa sekä vuodesta 2007 lähtien 
vähitellen myös valtion budjetissa. Lisäksi sukupuolivaikutukset tulee ar-
vioida nykyistä laajemmin uusissa lakihankkeissa.  

Tilastoissa ja tietojen keruissa sukupuolen mukainen erittely ja sen 
merkityksen tunnistaminen vaativat edelleen asian merkityksen tiedosta-
mista ja osaamisen kehittämistä. Kyse on pitkälti olemassa olevan tiedon 
paremmasta hyödyntämisestä sekä toimenpiteiden ja resurssien nykyistä 
tehokkaammasta hyödyntämisestä. Asia vaatii vielä harjoittelua kaikilta 
osapuolilta.  

Hallinnon seurantamekanismit: Valtionvarain controller –toiminto 

Jan Holmberg – Valtiovarainministeriön yhteydessä oleva valtiovarain 
controller -toiminto edistää toiminnallaan kestävän talouden tavoitetta ja 
siihen liittyvää sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta kehittämällä 
valtiontalouden ohjausjärjestelmiä ja tilinpäätösraportointia.  

Valtiovarain controller -toiminnon lakisääteisiin tehtäviin kuuluu valti-
on tilinpäätöskertomuksen tietojen oikeellisuuden ja käytettävyyden var-
mistaminen sekä valtion tilinpäätösraportoinnin ohjaaminen ja yhteensovit-
taminen. Lisäksi toiminto varmistaa ja edistää valtion talouden ja toimin-
nan ohjausmenettelyiden kuten valtion budjettiprosessin toimivuutta.  

Controller -toiminnon vahvuuksiin kuuluu itsenäinen oikeus esittää 
havaintojaan ja toimenpide-ehdotuksia sekä lakisääteinen salassapitovel-
voitteet murtava tietojensaantioikeus. Toiminto on luonteeltaan valtio-
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neuvostotason esikuntatoiminto, joka palvelee kaikkia ministeriöitä ja on 
tehtävissään riippumaton valtiovarainministeriöstä. 

Valtiovarain controller -toiminto osallistuu sekä valtion talousarvio-
prosessin ja sen tuotosten arviointiin että valtion tilinpäätöskertomuksen 
laadintaprosessin ja sisällön ohjaukseen ja arviointiin.  

Valtion tilinpäätöskertomukseen sisältyy valtioneuvoston controllerin 
arviointilausuma tilinpäätöskertomuksen tietojen oikeellisuudesta ja käy-
tettävyydestä. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, miten hyvin 
tilinpäätöskertomuksessa raportoidaan valtion talousarviossa asetettujen 
tavoitteiden toteutumisesta ja valtion toiminnan tuloksellisuudesta.  

Controller -toiminto arvioi ja kommentoi talousarvioehdotusten ra-
kennetta, ehdotuksiin sisältyviä tavoitteita sekä talousarvioehdotusten 
käytettävyyttä päätöksentekoprosessissa. Arvioinnissa kiinnitetään huo-
miota talousarvion laadintamääräysten toteutumiseen mm. sukupuolivai-
kutusten arvioinnin osalta. Toiminto voi tehdä myös ehdotuksia suunnit-
teluprosessin ja talousarvioesitysten yleisen rakenteen kehittämisestä. 

Vuoden 2007 talousarvioehdotuksiin ministeriöiden tuli ensimmäistä 
kertaa sisällyttää kohta sukupuolivaikutusten arvioinnista. Myöhäisen 
ohjeistuksen vuoksi vain kolme ministeriötä kolmestatoista oli sisällyttä-
nyt vaadittavan osion talousarvioehdotuksiin: 

 
 Kauppa- ja teollisuusministeriö mainitsi ehdotuksessaan 

naisyrittäjyyden edistämisen ja ministeriön pääluokan määrärahoista 
maksettavat naisyrittäjälainat.  

 Sosiaali- ja terveysministeriön pääluokassa todettiin, että ministeriö 
toteuttaa sukupuolivaikutusten arvioinnin kaikissa strategisissa 
hankkeissaan.  

 Työministeriö raportoi talousarvioehdotuksessaan tilastotietoa naisten 
ja miesten osuuksista työllistämistoimenpiteissä. 

 
Alustavan arvion perusteella sukupuolivaikutusten esittämisessä budje-
toinnin yhteydessä on useita haasteita:  
 
 Arvioiden pitää perustua riittävän syvälliseen analyysin budjetin 

sukupuolivaikutuksista. 
 Jotta arviointityöhön panostettaisiin riittävästi ministeriöissä, tulee 

valtiovarainministeriön osoittaa todellista sitoutumista laadintamä-
äräyksen sukupuolivaikutuksia koskevaan kohtaan. 

 Budjettikirjan paisumisen estämiseksi myös sukupuolivaikutusten 
esittämisen pitää olla tiivis. 

 Sukupuolivaikutusten arviointi ei saa jäädä vain budjettikirjaan 
tehtäväksi – arviointi pitää etenkin ottaa osaksi strategista 
päätöksentekoa ja lainsäädäntöhankkeiden valmistelua. 

 Arvioinnissa tulee tuoda esiin myös ristiriitaiset sukupuolivaikutukset 
tuloksellisuuden eri tasoilla. 
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 Suunniteltuja vaikutuksia tulee soveltuvalla tavalla seurata mm. 
valtion tilinpäätöskertomuksessa. 

 
Sukupuolinäkökulman sisällyttäminen valtion talousarvioon nostaa esille 
sellaisen toiminnan ja määrärahojen käytön, jossa on potentiaalisia epä-
symmetrisiä sukupuolivaikutuksia. Arvioinneissa voidaan myös tuoda 
esiin erilaiset vaikutukset eri tuloksellisuuskategorioissa kuten yhteiskun-
nallisessa vaikuttavuudessa, tuotoksissa ja henkisten voimavarojen hal-
linnassa. Sukupuolivaikutusten pitäminen esillä valtion talousarviossa 
tukee myös yleistä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista osana hyvää 
hallintoa. 

Pohjoismaiset sukupuolisilmälasit käytännössä – Sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistaminen Pohjoismaiden ministerineuvostossa 

Reetta Siukola – Sukupuolten välistä tasa-arvoa edistetään yleensä kaksois-
strategian avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että on olemassa erillinen tasa-
arvopolitiikka erityistoimineen sekä valtavirtaistamisen strategia, jonka 
avulla sukupuolinäkökulma sisällytetään poikkihallinnollisesti kaikkeen 
toimintaan. Toisin sanoen, on ymmärretty, että ei riitä, että on olemassa 
erillinen tasa-arvopolitiikan sektori, jos se tarkoittaa sitä ettei muiden poli-
tiikka-alueiden tarvitse ottaa tasa-arvokysymyksiä mitenkään huomioon.  

Pohjoismaiden ministerineuvostossa valtavirtaistamista on viety tasa-
arvopoliittisten erityistoimien rinnalla suunnitelmallisesti eteenpäin jo 
kymmenen vuoden ajan. MR-SAM hyväksyi ensimmäisen koko ministeri-
neuvostoa koskevan toimintasuunnitelman vuonna 1997. Siinä annettiin 
kullekin sektorille päävastuu tasa-arvon edistämisestä omalla alueellaan ja 
asetettiin työryhmä pohtimaan valtavirtaistamisen käytännön toteuttamista.  

Valtavirtaistamista vahvistettiin MR-SAM:in päätöksellä vuonna 
2000. Tuolloin päätettiin, että kullakin ministerineuvostolla päävastuu 
tasa-arvon edistämisestä omalla yhteistyöalueellaan ja omissa laitoksis-
saan ja että kaikkien yhteistyöalueiden tulee laatia omat tasa-
arvopoliittiset tavoitteensa. Talousarviossa on ollut vuodesta 2003 alkaen 
ollut koonti tasa-arvon edistämisestä ja valtavirtaistamistoimista ministe-
rineuvostossa. Lisäksi ministerineuvostossa on noudatettu kiintiösuositus-
ta virkamieskomiteoiden, pohjoismaisten laitosten hallitusten sekä valio-
kuntien, komiteoiden ja työryhmien kokoonpanoissa. 

Nykytilanne on Pohjoismaiden ministerineuvostossa käytännössä se, 
että järjestelmällistä ja suunnitelmallista sukupuolinäkökulman valtavir-
taistamista ei toteuteta. Valtavirtaistaminen on edennyt hyvin paperilla: 
on olemassa päätöksiä, toimintasuosituksia, menetelmiä ja erillisprojekte-
ja valtavirtaistamisesta. Sen toteutumista kartoitetaan ja seurataan myös 
jonkin verran. Kuitenkin suurin työ valtavirtaistamisen suhteen tehdään 
edelleen tasa-arvosektorilla. Valtavirtaistaminen tuntuisikin kaipaavan 
ministerineuvostossa todellista lisäpotkua. 
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Konkreettisesti eri yhteistyösektoreilla kaivattaisiin monenlaisia toi-
mia. Ihan ensimmäisenä tulisi selvittää, mitkä sektorin toimista ovat sel-
laisia, että niillä saattaisi olla merkitystä naisten ja miesten välisen tasa-
arvon kannalta. Toiminta-alue pitäisi siis kartoittaa sukupuolinäkökul-
masta. Kartoituksen jälkeen tulisi asettaa myös selkeät tavoitteet ja konk-
reettiset toimet, joiden avulla tasa-arvoa aletaan edistää. 

Todellisuudessa tasa-arvon suunnitelmallinen edistäminen on eri sek-
toreilla toistaiseksi vähäistä. Tasa-arvosektorin tekemien valtavirtaista-
miskartoitusten mukaan tasa-arvosuunnitelma löytyy tällä hetkellä vain 
maa- ja metsätaloussektorilta, kun taas muut joko toteavat suoraan ettei 
tasa-arvo ole niiden asialistalla tai että se on integroituna teemana muussa 
toiminnan suunnittelussa. Integroitu teema saattaa kuitenkin joskus tar-
koittaa sitä, ettei sitä ole sisällytetty kunnolla mihinkään. Näyttäisikin 
siltä, että oman toiminnan relevanssia tasa-arvon kannalta ei ehkä riittä-
västi tunnisteta tai osata edes epäillä. 

Pohjoismaiden ministerineuvosto tarjoaa hyvän kontekstin valtavirtais-
tamisen kehittämiselle ja toimeenpanolle. Pohjoismaat tunnetaan maailmal-
la sukupuolten välisen tasa-arvon mallimaina. Pohjoismaille tasa-arvosta 
on myös ollut hyötyä muutenkin kuin hyvän tasa-arvomaineen vuoksi. 
Useat kansainväliset analyysit osoittavat että sukupuolten välinen tasa-arvo 
on ollut yksi tekijä Pohjoismaisen korkean kilpailukyvyn rakentamisessa. 
Pohjoismailla onkin sekä velvollisuus että oikeus viedä valtavirtaistamista 
eteenpäin eri foorumeilla. Jos Pohjoismaisesta tasa-arvosta todella halutaan 
kantaa ylpeyttä on se otettava perustavammaksi osaksi myös ministerineu-
voston toimintaperiaatteita. Vain siten voimme olla esimerkkeinä muille ja 
vaatia myös muilta panostuksia sen toimeenpanoon. 
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