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Yhteenveto 
Pohjoismaiden neuvosto (PN) on pyytänyt selontekoa Pohjoismaiden ministerineuvoston 

tasa-arvotyöstä ja tasa-arvon sisällyttämisestä pohjoismaiseen yhteistyöhön. 

Vuoden 2021 tasa-arvoselonteossa todetaan, että Pohjoismaiden ministerineuvoston 

sektorit pyrkivät aktiivisesti sisällyttämään tasa-arvonäkökulman uusiin yhteistyöohjelmiin, 

hankkeisiin ja toimiin. 

Sektoreita on pyydetty selostamaan tasa-arvotyötään, ja selonteko perustuu sektoreilta 

saatuihin vastauksiin. Sektoreilta pyydettiin erityisesti tietoa niiden tasa-arvotavoitteista, 

tasa-arvon sisällyttämisestä hankkeisiin ja hankeprosesseihin sekä hallintoelimiin ja 

projektitukiin. Lisäksi sektoreilta tiedusteltiin komiteoiden, taustaryhmien ja hankkeiden 

sekä projektihallinnon sukupuolijakaumaa.  

Jotkin sektorit ovat tehneet analyyseja ja tutkimuksia, joilla on valotettu sukupuoleen 

liittyviä alakohtaisia ongelmia. Jotkut ovat myös laatineet alakohtaisia tilastoja ja aineistoja. 

Sektorien ensisijaisena tasa-arvotavoitteena on tasa-arvonäkökulman valtavirtaistaminen 

sektorin toiminnassa. Osa sektoreista on asettanut myös määrällisiä tavoitteita. Sektorit 

hyödyntävät käytännön tasa-arvotyössä pääasiassa omia tukiohjelmiaan sekä laitoksiaan ja 

muita yhteistyöelimiä. Useimmat sektorit ottavat huomioon tasa-arvonäkökulman 

hankkeissaan ja osittain myös hankeprosesseissaan.  



Liitteessä 1 on esimerkkejä sektoreilla vuonna 2020 toteutetuista tasa-arvoa edistävistä 

hankkeista. Liitteessä 2 kuvaillaan hankkeita ja toimenpiteitä, joita tasa-arvoasiain 

ministerineuvosto (MR-JÄM) on toteuttanut Tanskan puheenjohtajakaudella vuonna 2020. 

Liitteessä 3 on luettelo vuonna 2020 ilmestyneistä tasa-arvoalan julkaisuista. Liite 4 sisältää 

pohjoismaisen yhteistyön sukupuolijakaumaa koskevia tilastoja vuodelta 2020. 

 

1. Johdanto 
Pohjoismaat ovat tehneet yli 40 vuotta yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi yhteiskunnan 

kaikilla osa-alueilla. Sukupuolten tasa-arvo on yksi pohjoismaisen mallin menestystekijöistä 

ja modernien pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien kulmakivi. Tasa-arvo on niitä alueita, 

joilla Pohjoismaat ovat tehneet eniten yhteistyötä.  

Pohjoismaiden, Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin tekemän tasa-arvoyhteistyön tulee 

edistää konkreettisesti ja tehokkaasti Pohjoismaiden kehittymistä tasa-arvoiseksi alueeksi. 

Pohjoismaat ovat päässeet lainsäädännön ja poliittisten toimenpiteiden ansiosta pitkälle 

tasa-arvoasioissa. Alueellamme on kuitenkin vielä pitkä matka kuljettavanaan ennen kuin 

kaikilla naisilla ja miehillä, tytöillä ja pojilla on yhtäläinen vaikutusvalta ja samat 

mahdollisuudet muovata elämäänsä ja edistää yhteiskunnan kehitystä YK:n kestävän 

kehityksen tavoitteen 5 mukaisesti. 

Sukupuolten tasa-arvo yhteiskunnassa edellyttää aktiivista tasa-arvopolitiikkaa, jolla ei 

pelkästään kohenneta yksilön asemaa vaan kehitetään koko yhteiskuntaa. Lähtökohtana 

tulee olla, etteivät naiset ja miehet, tytöt ja pojat ole yhtenäisiä ryhmiä. Sen vuoksi on 

analysoitava erilaisia valtarakenteita, kuten sosioekonomista taustaa, etnisyyttä, 

vammaisuutta, ikää, seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä ja sukupuolen 

ilmaisua. On myös tärkeää panna merkille, että tasa-arvohaasteet muuttuvat elämän varrella 

ja voivat näyttää nuorten ja vanhojen silmin aivan erilaisilta. Kestävän tulevaisuuden 

kannalta on ratkaisevan tärkeää ottaa huomioon naisten ja miesten, tyttöjen ja poikien 

taidot, kokemukset ja vaikuttamisvaikutukset.  

Edellisen selonteon jälkeen Pohjoismaiden ministerineuvosto on asettanut Visio 
2030:ssä  kunnianhimoiset tavoitteet sektorienväliselle näkökulmalle, jossa otetaan 
huomioon kestävä kehitys, sukupuolten tasa-arvo sekä lapsen oikeuksien ja nuorten 
näkökulma. Pohjoismaiden ministerineuvoston toimintaperiaatteet kestävän kehityksen, 
tasa-arvon sekä lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulman sisällyttämiseksi 
ministerineuvoston työhön (jäljempänä toimintaperiaatteet) koskevat kaikkia, jotka 
työskentelevät ministerineuvostossa tai sen alaisuudessa. Toimintaperiaatteiden mukaan 
kestävän kehityksen, sukupuolten tasa-arvon sekä lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulman 
on näyttävä Pohjoismaiden ministerineuvoston kaikessa toiminnassa. Näiden näkökulmien 
sisällyttäminen toimintaan on edellytys sille, että saavutetaan vision tavoite Pohjolasta 
maailman kestävimpänä ja integroituneimpana alueena vuonna 2030.  
Toimintasuunnitelma konkretisoi Pohjoismaiden ministerineuvoston työtä Visio 2030:n 
parissa, ja siinä keskitytään tavoitteisiin 9 ja 12 nimenomaan tasa-arvon alalla. Tavoitteessa 9 

https://www.norden.org/fi/julkilausuma/visio-2030
https://www.norden.org/fi/julkilausuma/visio-2030
https://pub.norden.org/politiknord2020-720/politiknord2020-720.pdf
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https://pub.norden.org/politiknord2020-726/%23#45302


todetaan, että ”Pohjoismaiden ministerineuvosto edistää hyvää, tasa-arvoista ja turvallista 
terveyttä ja hyvinvointia Pohjolassa.”  Toimintasuunnitelmassa todetaan myös, 
että: “Pohjoismaiden ministerineuvosto integroi ja toteuttaa kestävää kehitystä, tasa-arvoa 
sekä sisällyttää lasten ja nuorten näkökulman kaikkeen Pohjoismaiden ministerineuvoston 
työhön” sekä ”toteuttaa LGBTI-ihmisten yhdenvertaiset mahdollisuudet, kohtelun ja 
oikeudet Pohjolassa osana pohjoismaista yhteistyöpolitiikkaa.” 
  
Selonteossa ei seurata pelkästään tasa-arvoalan yhteistyöohjelmaa, vaan myös mainittuja 

ohjausasiakirjoja, eli Visio 2030:tä, toimintaperiaatteita ja toimintasuunnitelmaa. Selonteko 

perustuu 16 sektorilta ja alueelta saatuihin vastauksiin. Sektoreille ja alueille on esitetty sekä 

määrällisiä että laadullisia kysymyksiä. Tällä lähestymistavalla pyritään rakentamaan 

parempi kokonaiskuva ja vertailukeinot Pohjoismaiden ministerineuvoston tasa-arvotyön 

arvioimiseksi ja kuvailemiseksi.  

2. Strategiana tasa-arvon valtavirtaistaminen 
Kestävä ja tasa-arvoinen pohjoismainen yhteistyö edellyttää tasa-arvonäkökulman 

valtavirtaistamista Pohjoismaiden ministerineuvoston kaikilla alueilla. Tasa-arvoalan vuosia 

2019–2024 koskevassa pohjoismaisessa yhteistyöohjelmassa painotetaan vahvasti sekä 

naisten että miesten, tyttöjen ja poikien osaamisen ja kokemusten hyödyntämistä ja 

vaikutusmahdollisuuksien turvaamista. Yleistavoitteena on tehokas ja määrätietoinen työ 

neljän painopistealueen haasteiden selättämiseksi. Nämä alueet ovat tulevaisuuden 

työelämä ja kasvu, hyvinvointi, terveys ja elämänlaatu, valta ja vaikutusmahdollisuudet sekä 

miehiin ja maskuliinisuuksiin keskittyvä tasa-arvotyö. Pohjoismaisten yhteistyöministerien 

(MR-SAM) päätöksen nojalla kaikkien pohjoismaisen yhteistyön sektorien on määritettävä ja 

saavutettava sukupuolten tasa-arvoa koskevat sektorikohtaiset tavoitteet ja raportoitava 

siihen liittyvästä työstä. Sektorien tulee sisällyttää sukupuolinäkökulma omaan työhönsä, 

päätöksiinsä ja aloitteisiinsa. Tasa-arvo on ministerineuvoston Visio 2030:ssa yksi kolmesta 

sektorien yhteisestä näkökulmasta, jonka tulee näkyä kaikessa Pohjoismaiden 

ministerineuvoston työssä. Vision vuoteen 2024 ulottuvien tavoitteiden mukaan 

Pohjoismaiden ministerineuvoston tulee toimia sosiaalisesti kestävän, osallistavan, tasa-

arvoisen ja yhtenäisen Pohjolan puolesta. Visiota tukee myös toimintasuunnitelma 

”Pohjolasta maailman kestävin ja integroitunein alue – Toimintasuunnitelma vuosille 2021–

2024”. Toimintasuunnitelman tavoitteen 9 mukaan Pohjoismaiden ministerineuvosto edistää 

hyvää, tasa-arvoista ja turvallista terveyttä ja hyvinvointia Pohjolassa, integroi ja toteuttaa 

tasa-arvonäkökulman kaikkeen Pohjoismaiden ministerineuvoston työhön ja toteuttaa 

LGBTI-ihmisten yhdenvertaiset mahdollisuudet, kohtelun ja oikeudet Pohjolassa. 

Tavoitteessa 10 todetaan, että tasa-arvo on yhteiskunnan osallistavan vihreän siirtymän 

edellytys ja että ministerineuvosto tukee hankkeita, joilla torjutaan työmarkkinoilla 

esiintyvää syrjintää ja sukupuoleen perustuvaa erottelua. 



3. Tasa-arvon sisällyttäminen sektorien ohjausasiakirjoihin ja 

tavoitteisiin 

3.1. Useimmat sektorit ovat sisällyttäneet tasa-arvonäkökulman 

ohjausasiakirjoihinsa 

Keskeinen väline tasa-arvonäkökulman sisällyttämisessä kaikkeen työhön on sen 

sisällyttäminen sektorin/alueen työtä ohjaaviin ohjausasiakirjoihin. Tasa-arvon 

sisällyttäminen ohjausasiakirjoihin auttaa kiinnittämään huomiota tasa-arvoon myös 

aloitteiden ja hankkeiden toteutuksessa. Sektoreilta kysyttiin, ovatko ne sisällyttäneet tasa-

arvonäkökulman ohjausasiakirjoihin ja siinä tapauksessa miten. Seuraavassa tarkastellaan 

ensin lukumäärällisesti tasa-arvonäkökulman sisällyttämistä ohjausasiakirjoihin eri 

sektoreilla ja sen jälkeen annetaan esimerkkejä. 

 

Ja = Kyllä    Nej = Ei 

Kuva 1: Onko sektori sisällyttänyt tasa-arvonäkökulman ohjausasiakirjoihinsa? 

Kuusitoista sektoria seitsemästätoista on vastannut sisällyttäneensä tasa-arvonäkökulman 

ohjausasiakirjoihinsa. Tulos on yleisesti ottaen myönteinen, sillä se luo pohjan tasa-

arvonäkökulman kokonaisvaltaiselle sisällyttämiselle sektorien yleiseen työhön. 

Huomattakoon kuitenkin, että tilanne vaihtelee sektoreittain. Rajaesteneuvosto ei ainoana 

alueena ole sisällyttänyt tasa-arvonäkökulmaa ohjausasiakirjoihinsa. Sektori on pyrkinyt 

tasapainottamaan neuvoston sukupuolijakaumaa, ja tasa-arvonäkökulma sisällytetään 

vuosia 2022–2024 koskevaan uuteen mandaattiin. 

Sektoreilta kysyttiin, millä tavoin ne ovat sisällyttäneet tasa-arvonäkökulman 

ohjausasiakirjoihinsa. Seuraavassa on esimerkkejä siitä, miten sektorit ovat sisällyttäneet 

tasa-arvonäkökulman joihinkin ohjausasiakirjoihinsa. 
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Kohta 3 käsittelee yhteiskuntiemme kestävää ja osallistavaa digitaalista siirtymää, ja sen 

mukaan MR-DIGITAL aikoo: edistää digitaalista osallisuutta, vaikutusmahdollisuuksia ja tasa-

arvoa yhteiskunnissamme kuromalla umpeen sukupuolieroja, osaamiseroja, kykyeroja sekä 

iästä ja tietoteknisestä osaamista johtuvia eroja ja rakentaa digitaalista luottamusta.  

Työelämäalan ministerineuvosto (MR-A) 

Pohjoismaiden ministerineuvoston työelämäalan yhteistyöohjelma 2022–2024. 

Työelämäalan uuden yhteistyöohjelman mukaan tasa-arvo työelämässä on edellytys 

ohjelman strategisille painopistealueille, ja tasa-arvo on sisällytetty sektorin kyseisen kauden 

tavoitteisiin.  

Kestävän kasvun ministerineuvosto (MR-TILLVÄXT), elinkeinopolitiikka 

Pohjoismaiden projektivientirahasto (Nopef) 

Nopefin ehdollisen lainan ehdoissa (Nopef Standard Terms) tähdennetään, että Nopefilta 

lainaa hakevien yritysten tulee ”as a minimum embrace and implement, in addition to the 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities and ILO’s Declaration on Fundamental 

Principles and Rights at Work (1998), C100 regarding equal compensation for men and 

women and C111 regarding the elimination of discrimination at work.” 

Kestävän kasvun ministerineuvosto (MR-TILLVÄXT), energiapolitiikka 

Gender Policy of Nordic Energy Research (NEF) 

Yhtenä tavoitteena on, että ”All committees, groups and panels appointed by NEF should 

include at least 40 % of each gender”. Tasa-arvoon kiinnitetään yleisesti huomiota kaikessa 

NEF:n toiminnassa. 

 

Oikeusasioiden ministerineuvosto (MR-JUST) 

Naisten ja miesten välisen tasa-arvon periaate ja seksuaalisen häirinnän torjuminen ovat 

jatkuvasti esillä oikeusalan yhteistyössä. Oikeussektorin yhteistyöohjelmassa 2019–2022 

todetaan: ”Pohjoismaiden ministerineuvostossa on päätetty, että tasa-arvo, lasten ja 

nuorten oikeudet sekä kestävyysnäkökulma on sisällytettävä ministerineuvoston kaikkeen 

työhön” ja että ”pyritään lisäksi yhteistyöministereiden suuntaviivojen mukaisesti 

sukupuolten tasa-arvoon siten, että kummankin sukupuolen edustus on vähintään 40 

prosenttia työryhmissä ja vastaavissa elimissä.” 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvosto (MR-S) 

Sosiaali- ja terveyssektorilla sukupuolinäkökulma sisällytetään työhön, ja se heijastuu 

konkreettisesti sektorin toiminnassa ja toimenpiteissä, joiden parissa se työskentelee 

esimerkiksi toteuttaessaan Visio 2030:tä. Sektorin uuden ohjausasiakirjan valmistelussa 

vuonna 2021 pohditaan myös, miten tasa-arvonäkökulma ja sektorin tasa-

arvotyösuunnitelma voidaan sisällyttää siihen aiempaa selkeämmin. 



Lapset ja nuoret 

Norden 0–30 -tukiohjelman käsikirja 

Tukiohjelmassa priorisoidaan tasa-arvoa. Hankkeelle on eduksi, mikäli se pyrkii lisäämään 

sukupuolten tasa-arvoa tai täyttämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita Pohjoismaissa.  

Koulutus- ja tutkimusministerineuvosto (MR-U) 

Koulutus- ja tutkimusalan pohjoismainen yhteistyöohjelma 2019–2023 

  

MR-U:n yhteistyöohjelmasta ilmenee, että yhteistyössä korostetaan tasa-arvon ja 

monimuotoisuuden näkökulmaa (sukupuoli, ikä, etninen tausta, seksuaalinen 

suuntautuminen jne.). 

 

Kestävä kehitys 

Pohjoismainen kestävän kehityksen työsuunnitelma vuosiksi 2021–2024 

Tasa-arvo mainitaan toimenpiteessä 1.2: Kestävän kehityksen ja Agenda 2030:n 

sisällyttäminen Pohjoismaiden ministerineuvoston kaikkeen toimintaan panemalla 

täytäntöön yhteiset toimintaperiaatteet, jotka koskevat kolmea sektorienvälistä näkökulmaa 

eli kestävää kehitystä, sukupuolten tasa-arvoa sekä lapsia ja nuoria. 

 

Ympäristö- ja ilmastoasiain ministerineuvosto (MR-MK) 

Ympäristö- ja ilmastoalan pohjoismainen yhteistyöohjelma 2019–2024 

Yhteistyöohjelmasta ilmenee, että ”työn on oltava pitkällä aikavälillä tulevaisuuslähtöistä ja 

samalla huomioitava, mitä pohjoismaisen yhteistyön puitteissa on toteutettu aiemmin. 

Lasten ja nuorten näkökulma ja tasa-arvo ovat tärkeitä pohjoismaisessa ympäristö- ja 

ilmastoyhteistyössä.” 

 

Kulttuuriministerineuvosto (MR-K)  

Taide ja kulttuuri – kestävän kehityksen vauhdittajat Pohjolassa. Kulttuuripoliittinen 

yhteistyöohjelma 2021–2024 

Yhteistyöohjelmasta käy ilmi, että ”tasa-arvo on edellytys Pohjoismaiden elinvoimaiselle 

kulttuurielämälle, ja tasa-arvoinen kulttuurielämä voi viitoittaa tietä tasa-arvoon myös muilla 

yhteiskunnan osa-alueilla.”  

 

3.2. Puolet sektoreista on asettanut tasa-arvotavoitteita 

Yksi tapa toimenpiteen kohdentamiseen tietyllä alueella on konkreettisten tavoitteiden 

asettaminen kehitykselle, jonka parissa halutaan työskennellä tai jota työn halutaan 



edistävän. Konkreettisia tavoitteita pidetään tarkoituksenmukaisena välineenä 

Pohjoismaiden ministerineuvoston tasa-arvotyössä, sillä niillä voidaan edistää tasa-arvoa 

pohjoismaisessa yhteistyössä. Seuraavassa on määrällinen kuvaus sektoreiden tasa-

arvotavoitteista ja esimerkkejä niiden konkreettisesta toteutuksesta. 

Yhdeksän kuudestatoista sektorista on vastannut, etteivät ne ole asettaneet tasa-

arvotavoitteita. Korostettakoon, että vaikka sektoreilla ei olisikaan erityisiä tasa-

arvotavoitteita, monet niistä tekevät jatkuvasti tasa-arvo- ja valtavirtaistamistyötä, jota ei 

voi kuvata sanalla ”tavoitteet”. Joillain sektoreilla ei ole riittävästi resursseja sellaisten 

aloitteiden toteuttamiseen. Yleisenä päätelmänä v0itaneen sanoa, että lähes puolet 

sektoreista on asettanut tasa-arvotavoitteita, jotka liittyvät muun muassa sektorin 

organisaation sukupuolijakaumaan tai (epä)tasa-arvoon Pohjoismaissa. Seuraavassa on 

esimerkkejä sektoreiden tasa-arvotavoitteista: 

Kestävän kasvun ministerineuvosto (MR-TILLVÄXT), elinkeinopolitiikka 

Nopefin linjauksissa todetaan, että hakemusta pidetään ansiokkaampana, mikäli se edistää 

tasa-arvoa Pohjoismaissa ja muissa projektiin osallistuvissa maissa. 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvosto (MR-S) 

Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen ohjauskirjeessä mainitaan, että tasa-arvo tulee pyrkiä 

sisällyttämään järjestelmällisesti kaikkeen toimintaan. Tasa-arvonäkökulman tulee sisältyä 

kaikkiin vammaisalan hankkeisiin. Eri teemojen käsittelyssä tulee esitellä ja pohtia 

sukupuolten välisiä relevantteja eroja.  

Vuonna 2021 sosiaali- ja terveyssektorin odotetaan osallistuvan aktiivisesti uuden aloitteen 

käynnistämiseen yhdessä tasa-arvoasiain ministerineuvoston kanssa. Hankkeessa on kyse 

iäkkäiden LGBTI-ihmisten elinoloista ja elämänlaadusta Pohjoismaissa. 

Maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeasiain ministerineuvosto (MR-

FJLS) 

Yhteispohjoismaisen metsäntutkimuksen (SNS) työsuunnitelmassa 2021 todetaan, että 

kaiken SNS:n tukeman toiminnan sekä hallituksen ja sihteeristön sukupuolijakauman 

prosenttiosuuden odotetaan olevan 40/60. 

Kulttuuriministerineuvosto (MR-K) 

Grönlannin Pohjola-instituutin ohjauskirjeessä yksi osatavoitteista on, että ”kaikilla ihmisillä 

tulee sukupuolesta riippumatta olla samat mahdollisuudet osallistua, vaikuttaa ja tutustua 

pohjoismaiseen kulttuuriyhteistyöhön/kulttuurielämään”, ja tulostavoitteina mainitaan: 1) 

että toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon tasa-arvonäkökulma ja 

edustus, 2) että varmistetaan, että työntekijöillä on tietoa tasa-arvosta, normeista, 

normikritiikistä ja esteettömyydestä, ja 3) että laaditaan ja analysoidaan sukupuolen mukaan 

eriteltyjä tilastoja kulttuuritoimijoista, projektien omistajista yms. 



4. Analyysit ja tiedontarve 
Seuraavassa tarkastellaan, miten sektorit ovat selvittäneet analyysein ja tutkimuksin tasa-

arvoon liittyviä sektorikohtaisia ongelmakenttiä. Sen jälkeen tarkastellaan tilastojen ja 

tiedon tarvetta eri sektoreilla. Lopuksi käsitellään ministerineuvoston IMPOLICY-hanketta ja 

Visio 2030:n lähtötilanneraporttia.  

 

4.1. Alakohtaisia ongelmia valotetaan analyysein ja tutkimuksin 

Yhdeksän kuudestatoista sektorista on analysoinut sektorin omia tasa-arvohaasteita tai 

muita tasa-arvoseikkoja. Merkittävä osa sektoreista on siis laatinut analyyseja 

sektorikohtaisista tasa-arvoseikoista. Lisäksi ainakin kaksi sektoria on toteuttamassa tai 

suunnittelemassa analyyseja, joilla selvitetään sektorin omia tasa-arvohaasteita. Voidaan siis 

olettaa, että tasa-arvon sisällyttäminen eri sektorien tietotyöhön ja analyyseihin yleistyy 

seuraavalla kaudella. Seuraavassa on esimerkkejä siitä, miten sektorit ovat analys0ineet 

sektorikohtaisia tasa-arvohaasteita tai muita tasa-arvoseikkoja: 

NORDICOM (MR-K) on toteuttanut vuonna 2020 raportin ”Comparing Gender and Media 

Equality Across the Globe”, jossa tarkastellaan sukupuolten tasa-arvon laatua 

uutismedioissa. Lähestymistapa on monikansallisesti vertaileva (tilasto). Lisäksi siinä 

tutkitaan syitä ja seurauksia. Yksi raportin päätelmistä on, että sosiokulttuurisilla tekijöillä on 

muita tekijöitä suurempi rooli media-alan tasa-arvossa. Tärkeä päätelmä on, että 

naispoliitikot ovat kaikissa maissa järjestelmällisesti aliedustettuja uutisissa suhteessa heidän 

todelliseen määräänsä lainsäätäjinä.  

MR-U, MR-A ja MR-JÄM ovat toteuttaneet MR-A:n johdolla hankkeen, jossa tarkastellaan 

kestävyyttä ja tasa-arvoa tulevaisuuden huipputeknologisessa työelämässä. Hanke on 

tuottanut tietoa siitä, millä tavoin Pohjoismaat pyrkivät parantamaan sukupuolten välistä 

tasapainoa STEM-koulutuksissa ja -ammateissa (Science, Technology, Engineering and 

Mathematics) ja miten saadun tiedon odotetaan parantavan kestävyyttä ja tasa-arvoa 

tulevaisuuden työmarkkinoilla. 

MR-TILLVÄXT on toteuttanut vertailututkimuksen naisten yrittäjyydestä Pohjoismaissa, ja 

MR-FJLS puolestaan on tarkastellut omassa hankkeessaan pohjoismaisen 

metsätaloussektorin tasa-arvotilannetta.  

 

4.2. Sektorit käyttävät tilastoja sukupuolittuneiden suuntausten tarkasteluun 

Keskeinen tapa sisällyttää tasa-arvo sektorin työhön ja saada se toimimaan käytännössä on 

sukupuolittuneiden suuntausten tarkastelu aloittain tai sektoreittain. Tämän tyyppiset 

tilastot ja tarkastelut tarjoavat tilastollisen kokonaiskuvan sektorin tasa-arvotilanteesta ja 

luovat siten pohjan myöhemmille analyyseille ja toimille. Olemme sen vuoksi kysyneet 

sektoreilta, onko niillä ajantasaisia tilastoja, jotka kuvastavat miesten ja naisten välistä 

(epä)tasa-arvoa kyseisellä sektorilla. 



Yhdeksän kuudestatoista sektorista on vastannut, että niillä on ajantasaisia tilastoja naisten 

ja miesten välisestä (epä)tasa-arvosta kyseisellä sektorilla. Seitsemän kuudestatoista 

sektorista puolestaan on vastannut, ettei niillä ole ajankohtaisia tilastoja. Näistä sektoreista 

osa on ilmoittanut esittävänsä tulevalla kaudella tilastoja sektorin tasa-arvotilanteesta. 

Tulevan kauden kehityksen arvioidaan siis olevan tältä osin myönteinen. Seuraavassa on 

esimerkkejä sektoreiden tilastoista: 

MR-DIGITAL mainitsee erityisesti tekoälyyn ja dataan liittyvän (epä)tasa-arvon olevan tuttu 

ja priorisoitu ongelmakenttä. Useat tutkimukset vahvistavat tämän, muun muassa raportti 

The Deadly Data Gap. Gender & Data. MR-FJLS on koonnut metsätaloutta koskevia tilastoja, 

ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö (MR-TILLVÄXT) puolestaan tilastoja, jotka 

käsittelevät muun muassa asiakaspuolen sukupuolijakaumaa. MR-TILLVÄXT on ollut 

yhteydessä pohjoismaisiin kaupunginvaltuustoihin yrittäjyyden sukupuolijakauman tiimoilta.  

Lapsiin ja nuoriin liittyvässä työssä on laadittu raportti Child and youth indicators in figures, 

jossa tarkastellaan tyttöjen ja poikien välisiä sosiaalisia, koulutuksellisia, työelämään liittyviä 

ja muita eroja.  

MR-U viittaa pohjoismaiseen tilastopankkiin, jossa yhtenä parametrina on sukupuolijakauma 

koulupudokkuudessa, PISA-tutkimuksen tuloksissa, toisen tai korkea-asteen koulutuksen 

suorittaneiden määrässä, opiskelijoiden jakautumisessa aloittain, ulkomailla opintotuen 

turvin opiskelevien määrässä ja koko väestön koulutustasossa Pohjoismaissa. 

Pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvän yhteistyön projektihallinnossa 

kiinnitetään huomiota tasa-arvoon. Tilastojen mukaan muun muassa miesten ja naisten 

työelämään osallistumisessa ja koulutuksessa on eroja. Asiaa valaisee muun muassa 

maahanmuuttajien kotouttamista käsittelevä norjalainen raportti Integrering av innvandrere i 

Norge: Begreper, indikatorer og variasjoner mellom grupper. Sen mukaan sukupuolten välillä 

on eroja koulutuksessa, työelämään osallistumisessa ja hoivavelvollisuuksissa. 

Sukupuolittuneita eroja ilmenee myös lähtömaiden mukaan sekä terveydentilassa ja 

syrjintäkokemuksissa. 

 

4.3. Jotkut sektorit haluavat tilastoja tietyiltä alueilta 

Yllä olevan lisäksi on aiheellista selvittää, katsovatko sektorit tarvitsevansa tilastoja tai 

tietoja tasa-arvosta omalla sektorillaan. Olemmekin tiedustelleet sitä sektoreilta ja saaneet 

vastauksia seuraavasti: 

Yhdeksän kuudestatoista sektorista on vastannut tarvitsevansa erityisesti tilastoja tai tietoa 

oman sektorinsa tasa-arvotilanteesta. Sektorit ovat ilmoittaneet, että tilastoja ja tietoja 

tarvitaan seuraavilta konkreettisilta alueilta: 

MR-FJLS: Kohdennettuja toimia maatalous- ja kalastussektorien tasa-arvonäkökulman 

selvittämiseen. 



MR-K: Kulttuurisektorilla covid-19-kriisin vanavedessä tapahtuneiden muutosten valossa 

tarvitaan tietoa taide- ja kulttuurialan työntekijöiden toimeentulosta ja miesten ja naisten 

välisistä mahdollisista tuloeroista. 

Kestävä kehitys: Tarvitaan lisää tilastoja kestävästä kulutuksesta / kestävistä 

elämäntavoista Pohjoismaissa. 

Pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista koskeva yhteistyö: Tarvitaan lisää 

Pohjoismaiden välistä vertailukelpoista dataa tyttöjen ja poikien, naisten ja miesten 

erityistarpeista ja kotoutumishaasteista. 

MR-A: On seurattava erityisesti sektorienvälistä hanketta covid-19-pandemian vaikutuksista 

Pohjoismaiden työelämään. 

MR-S: Tietoa tarvitaan – myös digitaalisten – terveyspalvelujen ja ennalta ehkäisevien 

toimenpiteiden käytöstä. Sukupuolinäkökulma saattaa olla olennainen, ja sosiaaliala on 

sisällyttänyt sukupuolinäkökulman muun muassa osallistamistyöhönsä. 

MR-TILLVÄXT (energiapolitiikka): Energiasektorin työelämä- ja elinkeinoalueilla on tarpeen 

tarkastella sukupuolinäkökulmaa. 

Rajaesteneuvosto: Kaikki tietopohjaa lujittavat ja rajaesteiden kohtaamisen mahdollisia 

sukupuolieroja kuvaavat faktatiedot ovat tarpeen. 

 

4.4. Tasa-arvoindikaattorit ja Visio 2030:n lähtötilanne 

Visio 2030:n tavoitteena on tehdä Pohjolasta maailman kestävin ja integroitunein alue 

vuoteen 2030 mennessä. MR-SAM:n päättämät 45 kehitysindikaattoria kertovat, miten 

pitkälle Pohjoismaat ovat päässeet vision saavuttamisessa. Rambøllille on annettu tehtäväksi 

kehittää kaikki indikaattorit käsittävä lähtötilannemittaus, joka ilmestyy kesäkuussa 2021. 

Lähtötilannemittauksen pohjalta laaditaan lähtötilanneraportti. 

Raportti perustuu yleisesti vision painopistealueisiin, ja kehitysindikaattoreissa 

hyödynnetään suurelta osin pohjoismaisia tilastoja, jotka on jo valmiiksi eritelty sukupuolen 

mukaan. Lähtötilanneraportti perustuu myös pohjoismaisille tasa-arvoindikaattoreille 

(Nordic Gender Equality in Figures), jotka MR-JÄM kehitti vuonna 2015 ja jotka ovat nykyään 

kiinteä osa Pohjoismaiden ministerineuvoston tilastointistrategiaa.  

Muita sukupuoleen mukaan eriytettävissä olevia indikaattoreita analysoidaan joka toinen 

vuosi tehtävissä tilanneanalyyseissa. Lisäksi Nordic Gender Equality in Figures 2021 linkitetään 

lähtötilanneraporttiin.  

 



4.5. Pohjoismaiden ministerineuvoston toimintaperiaatteiden täytäntöönpano 

– kestävä kehitys, tasa-arvo sekä lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulma 

ministerineuvoston työssä (IMPOLICY) 

Pohjoismaiset yhteistyöministerit (MR-SAM) päättivät kesäkuussa 2020 yhteisistä 

toimintaperiaatteista kestävän kehityksen, tasa-arvon sekä lapsen oikeuksien ja nuorten 

näkökulman sisällyttämiseksi ministerineuvoston työhön. Toimintaperiaatteet sisältävät 

yhteiset periaatteet ja edellytykset sille, että saavutamme pohjoismaisessa yhteistyössä 

tavoitteemme, jonka mukaan alueestamme tulee maailman kestävin ja integroitunein. 

Kaikkien sihteeristön sekä pohjoismaiseen yhteistyöhön kuuluvien laitosten ja toimistojen 

työntekijöiden on toimittava näiden toimintaperiaatteiden mukaisesti. 

IMPOLICY-hankkeen tarkoituksena on parantaa Pohjoismaiden ministerineuvoston 

toimintaperiaatteet – kestävä kehitys, tasa-arvo sekä lapsen oikeuksien ja nuorten 

näkökulma ministerineuvoston työssä  -asiakirjan täytäntöönpanoa ministerineuvoston 

kaikessa toiminnassa.  

Hanke kytkeytyy myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen (SDG) 5 sukupuolten tasa-

arvosta (etenkin alakohtiin 5.1 ja 5.5) sekä tavoitteisiin 16 (etenkin alakohtaan 16.7) ja 17 

(etenkin alakohtiin 17.14, 17.16 ja 17.17). 

5. Tasa-arvonäkökulma Pohjoismaiden ministerineuvoston hankkeissa 

ja tuen hallinnoinnissa 
Sektorit pyrkivät tasa-arvotavoitteisiin eri tavoin hankkeilla, tukiohjelmilla ja muilla 

toimenpiteillä. Seuraavissa luvuissa kerrotaan, miten sektorit sisällyttävät tasa-

arvonäkökulman hankkeisiin, hankeprosesseihin ja tuen hallinnointiin. 

 

5.1. Useimmat sektorit osallistuvat hankkeisiin, jotka edistävät aktiivisesti tasa-

arvoa 

Kaiken kaikkiaan sektorit valtavirtaistavat tasa-arvonäkökulmaa hyvin aktiivisesti sekä 

perustoiminnassaan että konkreettisesti erilaisissa hankkeissa. Tarjoamme tässä luvussa 

yleiskuvan tasa-arvoa edistävien hankkeiden ja aloitteiden määrästä ja esimerkkejä sektorien 

näkemyksistä. 

Vastausten nojalla sektoreiden voidaan päätellä olevan mukana ainakin 46 tasa-arvoa 

edistävässä hankkeessa. Monet sektorit mainitsevat olevansa mahdollisesti mukana 

ilmoitettua useammissa hankkeissa, mutta tasa-arvoa edistävien hankkeiden 

järjestelmällinen kartoittaminen vie aikaa ja resursseja, eikä kumpaakaan ole ollut riittävästi 

hankkeiden tarkan määrän selvittämiseksi. Huomattakoon, että kyse on hankkeiden 

kokonaismäärästä ja että sektorikohtainen määrä vaihtelee. Seuraavassa on esimerkkejä 

sektorien hankkeista: 

https://pub.norden.org/politiknord2020-720/
https://pub.norden.org/politiknord2020-720/
https://pub.norden.org/politiknord2020-720/


MR-TILLVÄXT (elinkeinopolitiikka) on käynnistänyt Nordic Innovationin kautta hankkeen 

Nordic Female Entrepreneurship. Sen tarkoituksena on jakaa tietoa, keskustella haasteista ja 

auttaa kehittämään pohjoismaisia aloitteita ja verkostoja, jotka edistävät naisyrittäjyyttä, 

parantavat rahoitusmahdollisuuksia ja tarjoavat naispuolisille yrityksen perustajille 

paremmat mahdollisuudet pääoman hankkimiseen. 

MR-TILLVÄXTin (energia) Nordic Energy Equality Network -hankkeen (NEEN) tarkoituksena 

on rakentaa verkosto, jossa vaihdetaan kokemuksia ja tehdään yhteistyötä tasa-arvon 

parantamiseksi pohjoismaisella energiasektorilla. 

MR-TILLVÄXT (aluepolitiikka) tekee Nordregion kautta yhteistyötä Ruotsin ja Luoteis-

Venäjän kanssa hankkeessa Empowering young women in industrial cities in Russian North. 

Yhteistyöhanke haluaa luovuuden keinoin rohkaista nuoria naisia käyttämään omia 

resurssejaan ja vahvistamaan asemaansa Kuolan niemimaan teollisuuskaupungeissa. 

MR-JUST julkaisee vuonna 2021 käsikirjan seksuaalisen häirinnän torjumisesta 

tuomioistuinsektorilla, ja syksyllä 2021 sektori järjestää ihmiskauppaa käsittelevän 

seminaarin. Jälkimmäiseen sisältyvät sekä sukupuolinäkökulma että naisten oikeudet. 

Lapsiin ja nuoriin liittyvässä työssä NORDBUK osallistuu MR-JÄMin, MR-K:n ja MR-A:n 

kanssa tutkimushankkeeseen, joka käsittelee #Me Too -kampanjan jälkimainingeissa 

seksuaalista häirintää Pohjoismaiden työelämässä. 

MR-U on käynnistänyt NordForskin kanssa hankkeen Gender in the Nordic Research and 

Innovation Area. Se toteutetaan Nordic Centre for research on Gender Equality in Research 

and Innovation -keskuksen (NORDICORE) alaisuudessa.  

MR-A on nostanut keskiöön covid-19-pandemian vaikutukset pohjoismaiseen työelämään. 

Hankkeessa tarkastellaan, lisääkö pandemia sukupuolten välistä eriarvoisuutta työelämässä. 

Hanke kytkeytyy työelämän heikkoja ryhmiä koskevaan nelivuotiseen panostukseen, jossa 

tasa-arvonäkökulmalla on vankka sija. 

Nordic Intro II -hanke on osa pohjoismaista kotouttamisyhteistyötä, ja OsloMetin tutkijat 

selvittävät siinä pakolaisten kiinnittymistä työmarkkinoille. Tietoja kerätään sekä miesten 

että naisten osallistumisesta kotouttamisohjelmiin. Näin saadaan tietoa sukupuolen mukaan 

eriytettyjen toimenpiteiden tehosta, minkä pohjalta puolestaan voidaan vahvistaa 

Pohjoismaiden tasa-arvopolitiikkaa. 

Nordregio on järjestänyt kestävän kehityksen työssä tasa-arvowebinaarin pohjoismaisissa 

kunnissa: Planning for Equal Rights: Integrating gender and youth perspectives in SDG work 

(SDG 5, SDG 10).  

MR-FJLS on käynnistänyt toimintasuunnitelmaan sisältyvän hankkeen, jossa käsitellään 

kestäviä ja terveellisiä elintarvikejärjestelmiä. Hankkeessa kiinnitetään huomiota tasa-

arvoon kestävien elintarvikejärjestelmien yhteydessä. 



MR-K:n alaisuuteen kuuluva Pohjoismainen elokuva- ja televisiorahasto pitää sukupuolten 

välistä tasa-arvoa kriteerinä hakemusten käsittelyssä, ja sukupuolten tasa-arvo tilastoidaan 

kaikissa hankkeissa, joissa rahasto on mukana. 

 

5.1. Hakijoiden ja tuensaajien sukupuolijakauma 

Sektoreilta kysyttiin, missä määrin hallintoelimet raportoivat hakijoiden ja tuensaajien 

sukupuolijakaumasta.  

Seitsemän sektoria on pitänyt kysymystä relevanttina, ja kuusi niistä ilmoittaa, että 

vähintään yksi sektorin vastuulle kuuluvista hallintoelimistä raportoi hakijoiden ja 

tuensaajien sukupuolijakaumasta. Seuraavasta selviää, miten raportointi tapahtuu. 

Monet tukiohjelmia hallinnoivat laitokset ja hallintoelimet raportoivat hakijoiden ja 

tuensaajien sukupuolijakaumasta oman alansa virkamieskomiteoille vuosikertomuksissaan. 

Pohjoismainen kulttuuripiste raportoi Norden 0–30 -tukiohjelman sukupuolijakaumasta ja 

sen kehityksestä NORDBUKille ja Nordjobb-ohjelma puolestaan työelämäalan 

virkamieskomitealle (ÄK-A). Yhteispohjoismainen metsäntutkimus (SNS) ja Pohjoismainen 

maatalous- ja elintarviketutkimuksen komitea (NKJ) raportoivat MR-FJLS:lle, ja kulttuuri- ja 

taideohjelma sekä Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelma 

raportoivat kulttuuriyhteistyön virkamieskomitealle (ÄK-K). Nopef raportoi sekä 

tuensaajien hallitusten sukupuolijakaumasta että yhteistyöhankkeiden sukupuolijakaumasta 

elinkeinopolitiikan virkamieskomitealle (ÄK-N). Nordforskin hallinnoimat tukiohjelmat 

Nordplus Korkeakoulutus, Nordplus Aikuiskoulutus ja Nordplus Junior raportoivat 

liikkuvuushankkeiden osallistujien sukupuolijakaumasta koulutus- ja 

tutkimusvirkamieskomitealle (ÄK-U). 

 

5.2. Sukupuolten tasa-arvo tukihakemusten arviointikriteerinä 

Seuraavassa selvitetään edelliseen lukuun liittyen, otetaanko tasa-arvonäkökohdat 

huomioon tukihakemusten arvioinnissa Pohjoismaiden ministerineuvoston eri sektoreilla.  

MR-TILLVÄXT, Nordic Innovation 

Hakemuksissa ja raporteissa tulee kuvailla kestävän kehityksen, tasa-arvon sekä lasten ja 

nuorten näkökulman sisällyttämistä hankkeen toimintaan ja tuloksiin sekä antaa esimerkkejä 

tuloksista. Mikäli hankkeesta/ohjelmasta puuttuu yksi tai useampi monialainen näkökulma, 

hakijan on selitettävä, miksi sitä ei pidetä relevanttina. 

MR-TILLVÄXT, Pohjoismainen energiantutkimus (NEF) 

Useimmissa NEF:n tutkimusohjelmissa hakijoiden tulee kuvailla sukupuolijakaumaa ja 

raportoida sen toteutumisesta. Hankehakuilmoituksissa hakijoita pyydetään kuvailemaan 

sukupuolinäkökohtia silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Tasa-arvo on ollut varsinaisena 

arviointikriteerinä (toistaiseksi) kuitenkin vasta muutamassa hankehaussa.  



NORDBUK, Norden 0–30 -tukiohjelma 

Tasa-arvo on yksi ohjelman käsikirjassa mainituista painopisteistä. Hakemukselle katsotaan 

eduksi, jos hanke/verkosto pyrkii edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja/tai kestävää 

kehitystä tai YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista Pohjoismaissa. 

MR-U, NordForsk 

NordForsk painottaa tasapainoista sukupuolijakaumaa ja sukupuolinäkökulman 

valtavirtaistamista, mikä hyödyttää tutkimusta ja edistää tasa-arvoa. Tutkimusrahoituksen 

hakijoita kehotetaan huolehtimaan sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta 

tutkimusryhmissä. Mahdolliset vinoumat on perusteltava, ja hakijoiden on esitettävä 

suunnitelma niiden korjaamiseksi. Lisäksi hakijoita kehotetaan sisällyttämään 

sukupuolinäkökulma tutkimukseen silloin, kun se on relevanttia. Sukupuolinäkökulma 

otetaan huomioon arvioitaessa tutkimushankkeen kokonaislaatua. 

MR-A, Nordjobb 

Nordjobb raportoi osallistujien sukupuolijakaumasta sekä maittain että kootusti kaikkien 

maiden osalta. Kaikkien hakijoiden on tehtävä hakulomakkeessa selkoa tasa-

arvonäkökohdista. 

Pohjoismainen kotouttamisyhteistyö 

Hakijat kertovat tukihakemuksissaan, sisältyykö tasa-arvo hankkeeseen joko konkreettisena 

painopistealueena tai koko hankkeen läpileikkaavana teemana. Tärkeimpänä 

arviointikriteerinä ei ole niinkään se, mainitaanko tasa-arvo, vaan se, miten se tuodaan esille. 

MR-FJLS, SNS ja NKJ 

Tasa-arvo on yksi SNS:n ja NKJ:n tukikriteereistä: ”Networks are co-financed and should 

have a plan for integrating and involving participants in regard to equality”. Tasa-arvo on yksi 

ratkaisevista arviointikriteereistä, ja tukea myönnetään vain hankkeille, jotka täyttävät 

vaatimuksen sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta. 

Kansainvälinen yhteistyö 

Tasa-arvo on yksi painopisteistä ja arviointikriteereistä Pohjoismaiden ja Venäjän välisen 

yhteistyön tukiohjelmissa. Tämä koskee myös Itämeren alueen kansalaisjärjestöille 

suunnattua ohjelmaa. Hallintoelinten tulee niin ikään raportoida tasa-arvonäkökohtien 

toteutumisesta kunkin hankkeen loppuraportissa.  

Sukupuolten tasa-arvoa priorisoidaan myös Pohjoismaiden ministerineuvoston arktisen 

yhteistyöohjelman, arktisen alueen pohjoismaisen kumppanuuden sekä länsinaapureiden eli 

USA:n, Kanadan, Ison-Britannian ja Irlannin kanssa tehtävän yhteistyön ohjelmissa ja 

suuntaviivoissa. 



6. Päätelmiä  
Käsillä oleva selonteko antaa kaiken kaikkiaan myönteisen kuvan ministerineuvoston työstä 

tasa-arvonäkökulman valtavirtaistamisen parissa. Tiivistäen voidaan todeta, että 1) tasa-

arvonäkökulma sisältyy useisiin keskeisiin ohjausasiakirjoihin, 2) useimmilla sektoreilla on 

tasa-arvotyötä koskevat tavoitteet tai niitä laaditaan parhaillaan, 3) sektoreilla käytetään 

sektorikohtaisia tilastoja (epä)tasa-arvon esille tuomiseen mutta analysointia on syytä jatkaa 

ja 4) tasa-arvo lukeutuu monien hankkeiden, ohjelmien ja laitosten painopistealueisiin. Tasa-

arvoa priorisoidaan selvästi tietyissä pohjoismaisen yhteistyön prosesseissa. Pohjoismaiden 

ministerineuvosto on päässyt pitkälle valtavirtaistamistyössään, mutta tasa-arvonäkökulma 

ei vielä sisälly kaikkeen sen toimintaan. Ministerineuvosto on laatinut toimintaperiaatteet 

kestävän kehityksen, tasa-arvon sekä lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulman 

sisällyttämiselle ministerineuvoston toimintaan. Panemalla nämä periaatteet täytäntöön 

voidaan tukea myönteistä kehitystä. Valtavirtaistamista jatkettaessa on tärkeää huolehtia 

priorisoitujen tasa-arvotavoitteiden laatimisesta kullekin sektorille. Lisäksi on syytä 

huomauttaa, ettei virkamieskomiteoiden sukupuolijakauma tilanteen kohentumisesta 

huolimatta edelleenkään täytä ministerineuvoston tavoitetta sukupuolten tasapuolisesta 

edustuksesta. Tutkimustoiminnan keskiössä on ollut covid-19-pandemia. Sektoreiden 

tutkimushankkeissa on otettu ilahduttavasti huomioon sukupuolinäkökulma, mikä antaa 

mahdollisuuden selvittää koronaviruspandemian vaikutuksia eri sukupuoliin.  



Liite 1: Esimerkkejä hankkeista, jotka edistävät tasa-arvoa 

Pohjoismaissa 

• Maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikesektori on 
julkaissut raportin nimeltä Redifining digital bioeconomy: Reviewing how 
the digital transformation affects gender inequalities in the Nordic 
bioeconomy. Raportissa selvitetään, miten biotalouden kiihtyvä 
digitalisaatio vaikuttaa tasa-arvoon Pohjoismaissa ja mitä välineitä ja 
keinoja voidaan käyttää tasa-arvotietoisuuden lisäämiseen biotalousalalla 
ja alan ammattiryhmien keskuudessa. Raportti liittyy Yhteispohjoismaisen 
metsäntutkimuksen (SNS) ja Pohjoismaisen maatalous- ja 
elintarviketutkimuksen komitean (NKJ) yhteiseen Bioequality-hankkeeseen, 
jonka rahoituksesta vastaavat SNS, NKJ ja Pohjoismainen tasa-arvotiedon 
keskus NIKK. 

 

Maa- ja 

metsätalous-, 

kalastus-, 

vesiviljely- ja 

elintarvikeasiat  

• Pohjoismaiden projektivientirahasto (Nopef) on tukenut aurinkoenergialla 
toimivaan vedenpuhdistukseen keskittyvää hanketta. Hankkeessa on selkeä 
sukupuolinäkökulma, sillä vesihuolto, sanitaatio ja terveys ovat alhaisen 
tulotason maissa pitkälti naisten ja tyttöjen vastuulla. Mainittuja aiheita 
käsitellään naisten kanssa hankkeen toteutusvaiheessa. Paikallistasolla 
tavoitteena on saada naiset mukaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja 
johtamaan hankkeita. 

 

Elinkeinopolitiikka  

• Energiasektori on käynnistänyt yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta 
energiasektorilla tarkastelevan hankkeen Nordic Energy Equality Network 
(NEEN). Verkosto pyrkii vaihtamaan kokemuksia ja käynnistämään 
yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi Pohjoismaiden energiasektorilla. 
Verkosto haluaa Pohjoismaiden toimivan entistä pontevammin kestävän ja 
osallistavan energiasiirtymän hyväksi, sillä näin voidaan edistää 
sukupuolten moninaisuutta ja naisten vaikutusmahdollisuuksia. 

 

Energiapolitiikka  

• Share the Care -hankkeen tavoitteena on kerätä ja välittää tietoa 
sukupuolittumisen purkamisesta hyvin naisvaltaisella hoitoalalla. Tutkimus 
keskittyy miesopiskelijoiden koulutuspolkuihin. Hankkeen tavoitteena on 
kannustaa miehiä hakeutumaan hoitoalan koulutukseen ja viemään 
opintonsa päätökseen. Konkreettisia toimenpiteitä otetaan käyttöön 
hankkeeseen osallistuvissa oppilaitoksissa eli islantilaisessa Akureyrin 
yliopistossa, norjalaisessa Østfoldin korkeakoulussa ja suomalaisessa LAB-
ammattikorkeakoulussa. 

 

Aluepolitiikka  

• Visio 2030:een liittyy kolme monialaista näkökulmaa: tasa-arvo, kestävä 
kehitys ja lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulma. NORDBUK on kahden 
muun komitean kanssa päävastuussa näiden näkökulmien 

Pohjoismainen 

lapsi- ja 

nuorisoyhteistyön 



sisällyttämisestä ministerineuvoston kaikkeen toimintaan. 
Yhteistyöministerit (MR-SAM) ovat hyväksyneet toimintaperiaatteet 
kestävän kehityksen, tasa-arvon sekä lapsen oikeuksien ja nuorten 
näkökulman valtavirtaistamiselle. NORDBUK päätti vuonna 2021 tukea tätä 
työtä osallistumalla toimintaperiaatteiden täytäntöönpanon 
rahoittamiseen. Tähän päädyttiin, koska huomattiin, että Visio 2030:n ja 
toimintaperiaatteiden käytännön toteutusta varten tarvitaan 
järjestelmällisiä ja selkeitä suuntaviivoja. Näin voidaan varmistaa 
toimintaperiaatteiden sisällyttäminen sihteeristön toimintaan kestävällä 
tavalla. 

 

komitea 

(NORDBUK)  

• Beyond the Gender Paradox: Women’s careers in technology-driven 
research and innovation in and outside of academia (NORDWIT) on hanke, 
joka sisältyy pohjoismaisen tutkimus- ja innovaatioalueen tasa-
arvonäkökohtia tarkastelevaan Gender in the Nordic Research and 
Innovation Area -aloitteeseen. Tavoitteena on selvittää, miksi tasa-arvo ei 
etene tutkimus- ja innovaatioalalla yhtä hyvin kuin muilla yhteiskunnan 
aloilla, ja etsiä keinoja tilanteen korjaamiseen. 

 

Koulutus ja 

tutkimus  

• Kestävyyttä ja tasa-arvoa tulevaisuuden huipputeknologisessa 
työelämässä tarkasteleva hanke selvittää, miten Pohjoismaat pyrkivät 
korjaamaan sukupuolivinoumaa STEM-alojen (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) koulutuksessa ja työtehtävissä. Lisäksi 
tavoitteena on tutkia, miten kestävyyttä ja sukupuolten tasa-arvoa 
voidaan edistää tulevaisuuden työmarkkinoilla. 

 

Työelämä  

• Hoito- ja hoiva-alan koulutuspolkuja tarkasteleva hanke Flere veje til 
uddannelse inden for pleje og omsorgssektoren edistää sukupuolten tasa-
arvoa kouluttamalla maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisia henkilöitä 
hoito- ja hoiva-alan ammatteihin. Tavoitteena on helpottaa pääsyä alan 
ammatilliseen koulutukseen ja tarjota kouluttamattomalle kohderyhmälle, 
etenkin naisille, mahdollisuus tutkinnon suorittamiseen. Koulutus edistää 
pysyvää ja pitkäaikaista kiinnittymistä työmarkkinoille ja parantaa 
tulonsaantimahdollisuuksia, mikä edistää naisten taloudellista tasa-arvoa 
ja itsenäisyyttä. Etenkin muista kuin länsimaista tulevat naiset ovat 
vaarassa syrjäytyä työmarkkinoilta ja joutua pitkäaikaistyöttömiksi. Hanke 
pyrkii lujittamaan naisten työmarkkinakytköstä ja siten myös 
vakauttamaan heidän taloudellista tilannettaan. 

 

Kotouttaminen 

• Bæredygtige Livsstile i Norden -hanke pyrkii edistämään kestäviä 
elämäntapoja kaikkien pohjoismaalaisten keskuudessa ja samalla myös 
purkamaan perinteisiä sukupuolistereotypioita. Tasa-arvo ja 
monimuotoisuus ovat keskeisiä teemoja hankkeen kaikissa vaiheissa, ja 
niistä raportoidaan vuosittain sekä yksittäisten hankkeiden että koko 

Kestävä kehitys  



ohjelman osalta. Ohjelmakoordinaattorin vastuulla on varmistaa, että 
kaikki hankevastaavat sisällyttävät nämä näkökulmat omiin hankkeisiinsa. 

 

• Sukupuolten tasapuolinen edustus halutaan varmistaa Nordic Bridges -
hankkeen kaikissa vaiheissa. Tasa-arvonäkökulma otetaan huomioon, 
olipa kyse sitten osallistujista, mentoreista tai asiantuntijoista. 
Hankevastaavat varmistavat, että hankkeessa käytetään 
sukupuolineutraalia kieltä, että osanottajia, työpajojen vetäjiä ja 
mentoreita valitessa pyritään sukupuolten tasapuoliseen edustukseen ja 
että taideteoksia esiteltäessä molemmat sukupuolet ovat 
oikeudenmukaisesti edustettuina. 

Kulttuuri  

 

 
  



Liite 2: Tanskan puheenjohtajakausi tasa-arvo- ja LGBTI-asiain 

ministerineuvostossa vuonna 2020 
Ministerineuvoston vision mukaan Pohjolasta tulee vuoteen 2030 mennessä maailman 

kestävin ja integroitunein alue. Visio 2030 on ollut Tanskan, Färsaarten ja Grönlannin 

yhteisen puheenjohtajakauden lähtökohtana Pohjoismaiden ministerineuvostossa vuonna 

2020. Puheenjohtajakauden tärkeimmistä tuloksista mainittakoon vision tavoitteita 

konkretisoiva toimintasuunnitelma 2021–2024. Samalla pohjoismaisen yhteistyön 

budjettiin on tehty huomattavia muutoksia, niin että sen painopisteinä ovat nyt vision 

mukaisesti vihreä, kilpailukykyinen ja sosiaalisesti kestävä Pohjola. Vision kolmeen 

strategiseen painopistealueeseen liittyviä konkreettisia hankkeita on pantu vireille jo 

vuonna 2020. Seuraavassa esitellään puheenjohtajakauden tärkeimpiä tuloksia tasa-arvon 

alalla. Tanskan puheenjohtajakaudella vuonna 2020 keskiössä on ollut kotona ja verkossa 

tapahtuvan häirinnän ja väkivallan torjuminen sekä miesten sitouttaminen tasa-arvotyöhön 

ja vanhemmuuteen. 

Nuoret ja tulevaisuuden tasa-arvo 

Pekingin toimintaohjelman hyväksymisestä tuli vuonna 2020 kuluneeksi 25 vuotta. 

Juhlavuoden kunniaksi puheenjohtajamaa Tanska kutsui Pohjoismaiden nuoret mukaan 

tasa-arvokeskusteluun toteuttamalla Instagramissa #GenerationEqualityNordic-

kampanjan. Tarkoituksena oli järjestää myös pohjoismainen Nordic Youth Summit on Gender 

Equality -konferenssi, mutta se jouduttiin valitettavasti perumaan koronapandemian vuoksi. 

Nuoria tasa-arvoaktivisteja kutsuttiin sen sijaan 5. marraskuuta 2020 pidettyyn tasa-

arvoministerien kokoukseen keskustelemaan tulevaisuuden tasa-arvopolitiikasta. 

#GenerationEqualityNordic 

Sosiaalisessa mediassa toteutettiin Pohjoismaiden nuorille suunnattu lyhyehkö 

#GenerationEqualityNordic-kampanja Pekingin toimintaohjelman juhlavuoden kunniaksi. 

Kampanjan tavoitteena oli näkyvöittää nuorten sitoutumista tasa-arvotyöhön ja välittää 

heidän arvokkaita näkemyksiään yhä suurista globaaleista haasteista. Pohjoismaat 

osallistuivat kampanjalla UN Womenin kansainväliseen Generation Equality -hankkeeseen, 

ja Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus NIKK hyödynsi siinä useita digitaalisia foorumeita: 

verkkosivuja, Instagramia ja Facebookia.  

Manosfäärin tutkimus 

Puheenjohtajamaa Tanska on toteuttanut tasa-arvoa vastustavien ja naisiin ja 

vähemmistöihin kohdistuvaa väkivaltaa lietsovien nuorten miesten verkkofoorumeita eli 

manosfäärejä (the manosphere) tarkastelevan tutkimuksen. Tutkimus esiteltiin 

virtuaalisessa julkistamistilaisuudessa 25. marraskuuta 2o2o, ja aiheesta on tarkoitus 

järjestää suuri kansainvälinen konferenssi vuonna 2021. 



The State of Nordic Fathers 

Tórshavnissa Färsaarilla pidettiin 5. helmikuuta 2020 seminaari isien mahdollisuuksista 

vanhempainvapaisiin Pohjoismaissa. Runsaasti osallistujia houkutelleen seminaarin 

lähtökohtana oli State of Nordic Fathers -raportti. Tasa-arvoministerit (MR-JÄM) 

osallistuivat Pohjoismaiden ja Baltian maiden tasa-arvoyhteistyöhön tukemalla Latvian 

hallituksen 22. lokakuuta 2020 järjestämää Barbershop-konferenssia miehistä ja tasa-

arvosta. Lisäksi MR-JÄM on tukenut miesten yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin keskittynyttä 

International Conference on Men and Equal Opportunities (ICMEO) -konferenssia, jonka Viron 

hallitus järjesti 3.–4. syyskuuta 2020. Konferenssi järjestettiin verkossa, ja siihen osallistui 

runsaasti kuulijoita eri maista. 

Uudeksi yhteistyöalueeksi LGBTI-ihmisten elämänlaatu ja hyvinvointi 

Pohjoismaiden ministerineuvosto on hyväksynyt kautta aikojen ensimmäinen LGBTI-alan 

yhteistyöohjelmansa. Yhteistyöohjelman avulla ministerineuvosto haluaa edistää homo- ja 

biseksuaalien sekä trans- ja intersukupuolisten ihmisten oikeuksia ja parantaa heidän 

hyvinvointiaan ja elinolojaan Pohjoismaissa. LGBTI-ihmisten yhtäläisiin oikeuksiin liittyvät 

pohjoismaiset toimet ovat edenneet vuonna 2020 suunnitellusti. Ministerineuvosto on 

muun muassa ryhtynyt keräämään ja jakamaan tietoa Pohjoismaiden LGBTI-lasten ja -

nuorten hyvinvoinnista. Lisäksi on aloitettu LGBTI-asioiden jalkauttaminen MR-JÄMin 

toimintaan ja laadittu asiaa koskeva lisäys pohjoismaisen tasa-arvosektorin 

yhteistyöohjelmaan. 

LGBTI-lasten ja -nuorten hyvinvointia koskeva hanke 

MR-JÄM päätti käynnistää LGBTI-lasten ja -nuorten hyvinvointia koskevan hankkeen. 

Tavoitteena on koota ja jakaa tietoa muun muassa lupaavista aloitteista, joilla voidaan 

parantaa LGBTI-lasten ja -nuorten hyvinvointia Pohjoismaissa. Hankkeeseen sisältyy 

tutkimuskooste ja Pohjoismaiden hankkeiden kartoitus. Raportin laatii Pohjoismainen tasa-

arvotiedon keskus NIKK yhteistyössä alueen avaintoimijoiden kanssa. Hankkeeseen osallistuu 

alan tutkijoita kaikista Pohjoismaista. Raportti julkaistaan vuonna 2021. 

Pohjoismainen pride-kiertue 

Syksyllä 2020 kaikissa Pohjoismaissa toteutettiin keskustelusarja Norden i Fokus -

tiedotuspisteiden johdolla. Keskusteluihin osallistui LGBTI-alan asiantuntijoita, aktivisteja, 

järjestöjä ja yhteiskunnallisia toimijoita. Keskustelusarjan tavoitteena oli luoda 

yhteistyöverkostoja ja tuoda esille Pohjoismaiden LGBTI-ihmisten yhdenvertaisuuteen ja 

oikeuksiin liittyviä esteitä ja haasteita. 

 

 Keskustelusarjan tuomat tiedot ja kokemukset koottiin raporttiin, jota hyödynnetään 

poliittisessa yhteistyössä LGBTI-ihmisten elämänlaadun parantamiseksi ja oikeuksien 

edistämiseksi kaikkialla Pohjoismaissa.  



Liite 3: Muutamia vuoden 2020 julkaisuja 

Kartläggning och analys av LGBTI-området i Norden: 

Kunskapsunderlag inför beslut om inriktning och insatser för det 

nordiska samarbetet1 

 

Selvitys valottaa Pohjoismaiden LGBTI-alan lainsäädäntöä, 

hallintorakenteita, keskeisiä teemoja ja painopistealueita ja tarjoaa 

inspiraatiota pohjoismaiseen yhteistyöhön. Ensimmäisessä osassa 

esitellään Pohjoismaiden ja itsehallintoalueiden nykylainsäädäntöä ja 

linjauksia ja otetaan esille alueita, joilla on parantamisen varaa. Yhtenä 

lähteenä on selvitystoimeksiannon mukaisesti käytetty sukupuoli- ja 

seksuaalivähemmistöjen eurooppalaisen kattojärjestön ILGA Europen 

sateenkaarikarttaa2, joka havainnollistaa sukupuoli- ja 

seksuaalivähemmistöjen kohtelua maiden lainsäädännössä ja linjauksissa. 

Selvityksen toinen osa käsittelee maiden kansallisia LGBTI-alan 

hallintorakenteita ja strategioita, ja se pohjautuu mailta saatuun aineistoon 

ja avainhenkilöiden haastatteluihin. Kartoituksen lopussa annetaan 

esimerkkejä LGBTI-alan muusta pohjoismaisesta ja kansainvälisestä 

yhteistyöstä, josta voi hakea innoitusta viralliseen pohjoismaiseen 

yhteistyöhön. 

Comparing gender and media equality across the globe3 

 

Naisia ei arvosteta, heidän asemaansa ei tunnusteta eikä heidän äänensä 

tule kuuluviin uutismediassa, mikä on haaste sekä ihmisoikeuksien että 

kestävän tulevaisuuden näkökulmasta. Comparing gender and media 

equality across the globe -raportti tarkastelee mediasisällön ja media-alan 

organisaatioiden tasa-arvoa eri maissa pitkällä aikavälillä. Raportti 

pohjautuu Global Media Monitoring Projectin (GMMP), Euroopan tasa-

arvoinstituutin (EIGE) ja International Women’s Media Foundationin 

(IWMF) tietoihin ja tarjoaa uusia näkemyksiä tasa-arvon laadusta, syistä ja 

vaikutuksista uutismediassa ja sen välittämässä tasa-arvokuvassa. 

Sexuellt trakasserad på jobbet: En nordisk forskningsöversikt4 

                                                           
1 https://pub.norden.org/nord2020-050/ 

2 https://www.ilga-europe.org/rainboweurope 

3 https://www.norden.org/en/publication/comparing-gender-and-media-equality-across-globe 

4 https://www.norden.org/fi/node/43908 

https://pub.norden.org/nord2020-050/
https://www.ilga-europe.org/rainboweurope
https://www.norden.org/en/publication/comparing-gender-and-media-equality-across-globe
https://www.norden.org/fi/node/43908


Seksuaalinen häirintä on suuri yhteiskunnallinen ongelma Pohjoismaiden 

työelämässä, kuten etenkin syksyn 2017 metoo-liike osoitti. 

Tutkimuskatsauksen on teettänyt tasa-arvo- ja LGBTI-asiain 

ministerineuvosto (MR-JÄM). Katsauksen tavoitteena on koota 

ajantasaista tietoa Pohjoismaiden työelämässä tapahtuvasta 

seksuaalisesta häirinnästä ja selvittää, mihin tulevassa pohjoismaisessa 

tutkimushankkeessa olisi syytä erityisesti perehtyä. Työn pohjana on 

selvitys seksuaalisen häirinnän eri muodoista työelämässä. Tutkimuksessa 

on tarkasteltu eri toimialoja ja työelämän tilanteita, työtovereiden välisiä 

suhteita sekä tilanteita, joissa kohdataan asiakkaita ja potilaita. 

Tutkimuskatsaus pohjautuu Pohjoismaissa vuosina 2014–2019 

ilmestyneiden tutkimusten ja muiden relevanttien kirjallisten lähteiden 

läpikäyntiin. 

 

Equality in Isolated Labour Markets: Equal opportunities for men and 

women in geographiclly isolated labour markets in Læse (DK), Suðuroy 

(FO), and Narsaq (GL)5 

 

Raportissa esitellään syrjäseutujen tasa-arvotilannetta valottavan Equality 

in Isolated Areas (EQUIL) -hankkeen tuloksia. Hankkeessa tarkastellaan 

Pohjoismaiden syrjäseutujen asukkaita ja selvitetään, mistä he saavat 

toimeentulonsa, miten he ylläpitävät siteitä paikallisyhteisöön ja miten 

tasa-arvokysymykset vaikuttavat heidän työ- ja perhe-elämäänsä. 

Tarkasteltavina maantieteellisinä alueina ovat Narsaq Grönlannissa, 

Suðuroy Färsaarilla ja Læsø Tanskassa. Vaikka kyseiset alueet eroavatkin 

monessa suhteessa toisistaan, niiden yhteisenä haasteena on kestävän 

väestökehityksen turvaaminen, sillä väestö vähenee ja etenkin nuoret 

naiset muuttavat muualle. Raportin lopuksi esitellään kuusi tutkimuksen 

pohjalta tehtyä päätelmää, joista yksi on se, että asuinpaikkaa valitessa 

yleinen elämänlaatu painaa usein vaakakupissa enemmän kuin 

uramahdollisuudet.  

Pohjoismaiden ministerineuvoston toimintaperiaatteet – kestävä 

kehitys, tasa-arvo sekä lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulma 

ministerineuvoston työssä6 

                                                           
5 https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1462101/FULLTEXT01.pdf 

6 http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1477080&dswid=8114  

https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1462101/FULLTEXT01.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1477080&dswid=8114


Kestävä kehitys, tasa-arvo sekä lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulma 

ovat tärkeitä ulottuvuuksia kaikessa Pohjoismaiden ministerineuvoston 

toiminnassa. Ministerineuvoston henkilöstöllä ja muilla sen nimissä 

toimivilla on velvollisuus huomioida nämä monialaiset näkökulmat 

ministerineuvoston työssä politiikanalasta riippumatta.  Vahvistamalla tätä 

työtä varmistamme, että Pohjoismaiden ministerineuvoston toiminta on 

kestävää, tasa-arvoista, osallistavaa, edustuksellista ja kaikkien ulottuvilla. 

 

The Nordic road towards Beijing+257 
 

Vuonna 2020 tuli kuluneeksi 25 vuotta kaikkien aikojen edistyksellisimmän 

naisten ja tyttöjen oikeuksia koskevan asiakirjan eli Pekingin julistuksen ja 

toimintaohjelman hyväksymisestä. YK laatii maailmanlaajuisen 

arviointiraportin Pekingin toimintasuunnitelman toteutumisesta, ja tässä 

raportissa esitetään puolestaan kooste viiden Pohjoismaan Peking +25 -

arviointiraporteista. Raportissa tarkastellaan Pohjoismaiden 

menestyksekästä etenemistä kohti Pekingin toimintaohjelman tavoitteita. 

Mikä tärkeintä, raportissa otetaan esille myös alueita, jotka tarjoavat 

Pohjoismaille todellisia mahdollisuuksia tasa-arvon edistämiseen 

vastedeskin: nuorten ihmisten toiminta, intersektionaalinen näkökulma 

sekä miesten ja poikien sitouttaminen tasa-arvotyöhön. 

 

Samarbeten för jämställdhet i arbetslivet: Resultat från fem projekt 

finansierade av Nordisk jämställdhetsfond8 

 

Pohjoismainen tasa-arvorahasto on tukenut viittä työelämän tasa-arvoa 

edistävää hanketta, joiden tuloksia esitellään tässä raportissa. Katsauksen 

tavoitteena on välittää hankkeista saatuja tietoja ja kokemuksia, 

kannustaa pohjoismaiseen yhteistyöhön ja varmistaa, että hankkeiden 

tuloksista on vielä pitkään hyötyä muillekin. Katsauksen on laatinut 

Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus (NIKK). 

 

Livsvillkor i Nordens rurala områden ur ett genusperspektiv9 

 

Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus (NIKK) ja Pohjoismaiden 

ministerineuvoston alainen aluekehityksen ja -suunnittelun 

tutkimuskeskus Nordregio ovat laatineet karttakoosteen, joka 

havainnollistaa naisten ja miesten elinehtoja Pohjoismaissa. Kartat 

                                                           
7 https://www.norden.org/fi/node/42758 

8 https://nikk.no/wp-content/uploads/2020/10/Samarbeten-f%C3%B6r-j%C3%A4mst%C3%A4lldhet-i-arbetslivet.pdf 

9 https://nikk.no/publikationer/livsvillkor-i-nordens-rurala-omraden-ur-ett-genusperspektiv/ 

https://www.norden.org/fi/node/42758
https://nikk.no/wp-content/uploads/2020/10/Samarbeten-för-jämställdhet-i-arbetslivet.pdf
https://nikk.no/publikationer/livsvillkor-i-nordens-rurala-omraden-ur-ett-genusperspektiv/


kuvaavat Pohjoismaiden kuntien väestörakennetta sekä koulutus-, 

työskentely- ja hoivamahdollisuuksia. Hankkeen tuloksia esitellään 

raporttiin liittyvällä videolla. 

 

 

Nordisk arbetsplan för hållbar utveckling i perioden 2021–202410 

 

 

Pohjoismaiden ministerineuvoston monialainen työ kestävän kehityksen 

parissa tukee Visio 2030:tä ja sen kolmea strategista painopistealuetta. 

Samalla se edistää Agenda 2030:n ja kansainvälisten kestävän kehityksen 

tavoitteiden toteutumista. 

Pohjoismaiden ministerineuvosto pyrkii kestävän kehityksen työllään 

edistämään Visio 2030:n ydintavoitetta, jonka mukaan Pohjolasta tulee 

maailman kestävin ja integroitunein alue. Lisäksi halutaan edistää muita 

priorisoituja tavoitteita ja auttaa Pohjoismaita ratkaisemaan yhteisiä 

kestävän kehityksen haasteita. Vuosina 2021–2024 kiinnitetään erityistä 

huomiota kestävään kulutukseen (vihreä Pohjola, tavoite 4, ja SDG 12), 

sosiaalisesti kestävään vihreään siirtymään (sosiaalisesti kestävä Pohjola, 

tavoite 10, ja SDG 10, 12, 13 & 15) sekä kansalaisyhteiskunnan ja lasten ja 

nuorten osallistamiseen (sosiaalisesti kestävä Pohjola, tavoite 11, ja SDG 16 

& 17). 

 

Visio 2030:n pohjoismaiset indikaattorit11 

 

Visio 2030:n pohjoismaiset indikaattorit ovat tärkeä työväline. Niillä 

seurataan kehitystä kohti visiota, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman 

kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Visio 2030:n 

pohjoismaisten indikaattorien avulla voimme seurata Pohjolan etenemistä 

kohti vision tavoitteita. Indikaattorit paljastavat, onko Pohjola maailman 

kestävin ja integroitunein alue ja olemmeko saavuttaneet vihreää Pohjolaa, 

kilpailukykyistä Pohjolaa ja sosiaalisesti kestävää Pohjolaa koskevat 

tavoitteet. 

  

                                                           
10 https://www.norden.org/fi/node/47741 

11 http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1577987&dswid=-4379 

https://www.norden.org/fi/node/47741
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1577987&dswid=-4379


Liite 4: Pohjoismaisen yhteistyön sukupuolijakauma 

 
Pohjoismaisella sopimuksella palkattujen työntekijöiden tehtäväryhmittäin laskettu 

sukupuolijakauma ennallaan Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristössä 

Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön on oltava työpaikka, joka tarjoaa sekä 

naisille että miehille soveltuvat työolot, niin että kummankin sukupuolen edustajat voivat 

luoda uraa ja yhdistää työn ja perhe-elämän. Tasa-arvosuunnitelmassa myös todetaan, että 

sukupuolijakauman tulee olla vähintään 40–60 % kaikilla tasoilla ja kaikessa toiminnassa ja 

että sukupuolijakaumasta on raportoitava vuosittain. Myös vuoden kuluessa mahdollisesti 

tapahtuvista muutoksista on raportoitava. 

Jäljempänä olevasta tilastosta ilmenee Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön ja 

virkamieskomiteoiden sukupuolijakauma vuonna 2020. Sihteeristöä koskevat tilastot ovat 

peräisin ministerineuvoston sihteeristön henkilöstöosaston tilastoista, ja 

virkamieskomiteoiden tiedot norden.org-sivustosta. Vuoden 2020 tilastoja verrataan 

vuoden 2019 tasa-arvoselonteon tuloksiin. 

Aiempina vuosina käytössä on ollut tilastoja, joista on käynyt ilmi paikallisesti palkattujen, 

pohjoismaisella sopimuksella työskentelevien ja opiskelija-avustajien sukupuolijakauma. 

Uuden järjestelmän vuoksi näitä tietoja ei ole saatavilla vuoden 2020 osalta. 

Kaavio 1: Pohjoismaisella sopimuksella palkattujen työntekijöiden sukupuolijakauma 

Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristössä työtehtävittäin vuonna 2019 
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Service och koordinator = Palvelu- ja koordinointitehtävät Generalsekreterare = Pääsihteeri 

Administration och 

avdelningskoordinator 

= Hallinnointi- ja 

osastokoordinaattorit 

Totalt = Yhteensä 

Seniorrådgivare och 

rådgivare 

= Erityisasiantuntijat ja vanhemmat 

erityisasiantuntijat 

Mænd = Miehiä 

Kontorchef Baltikum = Baltian toimistojen johtajat Kvinder = Naisia 

Avdelningschef = Osastopäälliköt   

 

Kaavio 2: Pohjoismaisella sopimuksella palkattujen työntekijöiden sukupuolijakauma 

Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristössä työtehtävittäin vuonna 2020 

 

Service og koordinatorer = Palvelu- ja koordinointitehtävät Totalt = Yhteensä 

Administration og 

afdelingskoordinatorer 

= Hallinnointi- ja osastokoordinaattorit Mænd = Miehiä 

Seniorrådgivere og 

rådgivere 

= Erityisasiantuntijat ja vanhemmat 

erityisasiantuntijat 

Kvinder = Naisia 

Lederstillinger* = Johtavat virat*   

 

* Johtaviin virkoihin lukeutuvat toimistojen johtajat, osastopäälliköt ja pääsihteeri. 

Edellä olevat kaaviot kuvaavat pohjoismaisella sopimuksella palkattujen työntekijöiden 

sukupuolijakaumaa Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristössä työtehtävittäin 

vuosina 2019 ja 2020. 40 %:n ja 60 %:n välissä on varjostettu alue, joka osoittaa tasa-

arvosuunnitelmassa esitettyä tavoitetta pohjoismaisen yhteistyön tasapainoisesta 
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sukupuolijakaumasta (vähintään 40–60 %). Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön 

sukupuolijakauma on vuonna 2020 kaiken kaikkiaan tasapainoisempi kuin vuonna 2019. 

Naisten osuus kaikissa työtehtävissä on vähintään 50 %. Kaksi neljästä tehtäväryhmästä 

täyttää tasa-arvosuunnitelman tavoitteen vähintään 40–60 %:n sukupuolijakaumasta 

toiminnan kaikilla tasoilla. Sama koskee myös sihteeristön koko henkilöstöä. Vanhempien 

erityisasiantuntijoiden sukupuolijakauma on 47:53, johtavissa viroissa toimivien 50:50 ja 

sihteeristön koko henkilöstön 42:58. Kehitys on ollut myönteistä myös kahdessa muussa 

tehtäväryhmässä. Palvelu- ja koordinointitehtävissä sukupuolijakauma on korjaantunut 

vuoden 2019 lukemista 20:80 vuoden 2020 lukemiin 30:70. Hallinnointi- ja 

osastokoordinaattoriviroissa toimivien sukupuolijakauma on kohentunut vuoden 2019 

lukemista 0:100 vuoden 2020 lukemiin 10:90. On syytä huomata, että palvelu- ja 

koordinointitehtävissä työskentelee kymmenen henkilöä ja hallinnointi- ja 

osastokoordinaattoriviroissa yhdeksän henkilöä, minkä vuoksi jokainen heistä vaikuttaa 

suuresti prosentuaaliseen sukupuolijakaumaan. 

  



Sukupuolijakauma vaihtelee yhä virkamieskomiteoissa aloittain 

Kaavio 3: Virkamieskomiteoiden ja NORDBUKin sukupuolijakauma vuonna 2019

 
 

EK-JÄM = ÄK-JÄM EK-U = ÄK-U 

EK-MK = ÄK-MK EK-A = ÄK-A 

NORDBUK = NORDBUK EK-VÆKST, Energipolitik = ÄK-TILLVÄXT, energiapolitiikka 

EK-S = ÄK-S EK-FINANS = ÄK-FINANS 

EK-VÆKST, Regionalpolitik = ÄK-TILLVÄXT, aluepolitiikka EK-FJLS, Levnedsmidler = ÄK-FJLS, elintarvikkeet 

EK-K = ÄK-K EK-FJLS, Eksekutiv = ÄK-FJLS, toimeenpaneva komitea 

EK-VÆKST, Erhvervspolitik = ÄK-TILLVÄXT, elinkeinopolitiikka   

EK-LAG = ÄK-JUST Samlet kønsfordeling = Kokonaissukupuolijakauma 

EK-FJLS, Jordbrug og 

Skovbrug 

= ÄK-FJLS, maa- ja metsätalous Mænd 

Kvinder 

= Miehiä 

= Naisia 

EK-FJLS, Fiskeri og havbrug = ÄK-FJLS, kalastus ja vesiviljely   
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Kaavio 4: Virkamieskomiteoiden ja NORDBUKin sukupuolijakauma vuonna 2020 

 

 

EK-JÄM = ÄK-JÄM EK-U = ÄK-U 

EK-MK = ÄK-MK EK-A = ÄK-A 

NORDBUK = NORDBUK EK-VÆKST (Energi) = ÄK-TILLVÄXT, 

energiapolitiikka 

EK-S = ÄK-S EK-FINANS = ÄK-FINANS 

EK-VÆKST, Regional = ÄK-TILLVÄXT, aluepolitiikka EK-FJLS (Levnedsmidler) = ÄK-FJLS, elintarvikkeet 

EK-K = ÄK-K EK-FJLS (Eksekutiv) = ÄK-FJLS, toimeenpaneva 

komitea 

EK-VÆKST, Erhverv = ÄK-TILLVÄXT, elinkeinopolitiikka Total = Yhteensä 

EK-LAG = ÄK-JUST Mænd = Miehiä 

EK-FJLS (Jordbrug og 

Skovbrug) 

= ÄK-FJLS, maa- ja metsätalous Kvinder = Naisia 

EK-FJLS (Fiskeri og havbrug) = ÄK-FJLS, kalastus ja vesiviljely   

 

Edellä olevat kaaviot kuvaavat Pohjoismaiden ministerineuvoston virkamieskomiteoiden ja 

NORDBUKin sukupuolijakaumaa. Virkamieskomiteoiden sukupuolijakauma vaihtelee 

suuresti politiikanaloittain. 40 %:n ja 60 %:n välissä on varjostettu alue, joka osoittaa tasa-

arvosuunnitelmassa esitettyä tavoitetta pohjoismaisen yhteistyön tasapainoisesta 

sukupuolijakaumasta (vähintään 40–60 %).  Seitsemän kuudestatoista virkamieskomiteasta 

täyttää tasa-arvosuunnitelman tavoitteen pohjoismaisen yhteistyön tasapainoisesta 40–60 

%:n sukupuolijakaumasta. Tilanne on kohentunut vuodesta 2019, jolloin tasa-

arvotavoitteeseen ylsi yksi sektori vähemmän. Vuonna 2020 tavoitteeseen yltävät osittain 

eri virkamieskomiteat kuin edellisvuonna. Tavoitteeseen pääsevät seuraavat seitsemän 

virkamieskomiteaa: ÄK-JUST, ÄK-FJLS (maa- ja metsätalous), ÄK-FJLS (kalastus ja 
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vesiviljely), ÄK-FJLS (elintarvikkeet), ÄK-U, ÄK-A ja ÄK-FINANS. Mainituista 

virkamieskomiteoista ÄK-FINANS, ÄK-FJLS (elintarvikkeet) ja ÄK-A eivät täyttäneet tasa-

arvotavoitetta vuonna 2019, mutta ne pääsevät tavoitteeseen tämän vuoden selonteossa. 

ÄK-TILLVÄXTin (aluepolitiikka) ja ÄK-K:n sukupuolijakauma on vinoutunut vuodesta 2019, 

eivätkä ne enää täytä tavoitetta tasapainoisesta 40–60 %:n sukupuolijakaumasta. Tiivistäen 

voidaan todeta, ettei virkamieskomiteoiden sukupuolijakauma ole kokonaisuudessaan 

muuttunut edeltävästä vuodesta. Kuten edeltä ilmenee, useimpien yksittäisten 

virkamieskomiteoiden kokoonpanossa on kuitenkin tapahtunut kehitystä suuntaan tai 

toiseen. Virkamieskomiteoiden ja NORDBUKin sukupuolijakauma täyttää 

kokonaisuudessaan tavoitteen pohjoismaisen yhteistyön tasapainoisesta 40–60 %:n 

sukupuolijakaumasta. 

 

 

 


