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Tiivistelmä 
Pohjoismaiden neuvosto (PN) on pyytänyt selontekoa Pohjoismaiden ministerineu-

voston tasa-arvotyöstä ja tasa-arvon sisällyttämisestä pohjoismaiseen yhteistyöhön. 

Selonteko pohjautuu sektorien omiin vastauksiin niiden tasa-arvotyöstä vuonna 2021 

sektoreille tehdyn tilauksen pohjalta.  

Kaiken kaikkiaan selonteko osoittaa, että monet ministerineuvoston sektorit ja alu-

eet pyrkivät aktiivisesti sisällyttämään tasa-arvonäkökulman työhönsä sekä uusien 

yhteistyöohjelmien laadinnassa, määrärahojen myöntökirjeissä laitoksille ja kumppa-

neille, tukijärjestelmien hallinnoinnissa että omissa hankkeissa ja toiminnoissa. Mo-

net sektorit raportoivat tarpeesta saada enemmän tietoa, selvityksiä ja tilastoja, 

jotka osaltaan selvittäisivät tilannetta ja tukisivat jatkotyötä.  

Selonteko osoittaa myös, että tasa-arvo mainitaan sektorien ohjausasiakirjoissa, 

mutta että useampien sektorien tulee määritellä selkeät tasa-arvotavoitteet.  

 

1. Johdanto 
Pohjoismaat ovat tehneet tasa-arvoyhteistyötä yhteiskunnan eri osa-alueilla yli 

40 vuoden ajan. Sukupuolten tasa-arvo on yksi pohjoismaisen hyvinvointimallin me-

nestystekijöistä ja pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan kulmakivi. Tasa-arvo on 

myös Pohjoismaiden ministerineuvoston historiassa yksi yhteistyöalueista, joilla 

Pohjoismaat ovat tehneet pitkäjänteistä yhteistyötä ja saavuttaneet tärkeitä tulok-

sia.  

 

Pohjoismaiden tasa-arvoalan yhteistyö edistää osaltaan Pohjoismaiden kehittymistä 

tasa-arvoiseksi alueeksi. Pohjoismaat ovat päässeet lainsäädännön ja poliittisten toi-

menpiteiden ansiosta pitkälle tasa-arvoasioissa. Alueella on kuitenkin vielä pitkä 

matka kuljettavana ennen kuin kaikilla naisilla ja miehillä sekä tytöillä ja pojilla on yh-

täläinen pääsy valtaan, samat vaikutusmahdollisuudet ja sama mahdollisuus muo-

vata elämäänsä ja edistää yhteiskunnan kehitystä. Pohjoismainen tasa-arvoyhteistyö 

on kirjattuna Pohjoismaiden tasa-arvoministerien (MR-JÄM) yhteistyöohjelmassa 

vuosiksi 2019–2024 ja se on laadittu kansainvälisten yleissopimusten ja YK:n kestä-

vän kehityksen tavoitteen 5 mukaisesti.  

 

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

ei pelkästään kohenneta yksilön asemaa vaan kehitetään koko yhteiskuntaa. Sosio-

ekonominen tausta, etnisyys, vammaisuus, ikä, seksuaalinen suuntautuminen, suku-

puoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu voivat vaikuttaa suuresti siihen, miten tasa-

arvonäkökulman valtavirtaistaminen käsitetään, miten sitä toteutetaan ja miten siinä 

onnistutaan. Sen vuoksi Pohjoismaiden ministerineuvoston tasa-arvotyön näkö-

kulma on intersektionaalinen.  
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Pohjoismaiden ministerineuvosto on asettanut Visio 2030:ssä kunnianhimoiset ta-

voitteet monialaisten näkökulmien (kestävä kehitys, sukupuolten tasa-arvo sekä lap-

sen oikeuksien ja nuorten näkökulma) edistämiseksi. Pohjoismaiden ministerineuvos-

ton toimintaperiaatteet kestävän kehityksen, tasa-arvon sekä lapsen oikeuksien ja nuor-

ten näkökulman sisällyttämiseksi ministerineuvoston työhön  koskevat kaikkia, jotka 

työskentelevät ministerineuvostossa tai sen alaisuudessa. Toimintaperiaatteiden mu-

kaan kestävää kehitystä, tasa-arvoa sekä lapsen oikeuksia ja nuoria koskevat näkö-

kulmat tulee huomioida ministerineuvoston kaikessa työssä. Näiden näkökulmien si-

sällyttäminen toimintaan on edellytys sille, että saavutetaan vision tavoite Pohjo-

lasta maailman kestävimpänä ja integroituneimpana alueena vuonna 2030.  

 

Selonteko pohjautuu seuraavien sektorien ja yhteistyöalueiden vastauksiin: aluepoli-

tiikka, digitalisaatio ja innovaatio, elinkeinoelämä, energia, maa- ja metsätalous, ka-

lastus, vesiviljely ja elintarvikkeet, kansainvälinen yhteistyö, kotoutuminen, koulutus 

ja tutkimus, kulttuuri, oikeusalan yhteistyö, tasa-arvo ja LGBTI, terveys ja hyvinvointi 

sekä työelämä. Sektoreilta kysyttiin tasa-arvotavoitteista, tasa-arvonäkökulman val-

tavirtaistamisesta hankkeisiin ja prosesseihin sekä tasa-arvonäkökulman valtavirtais-

tamisesta hallintoelimissä ja määrärahoja myönnettäessä. Lisäksi sektoreita pyydet-

tiin raportoimaan komiteoiden, työryhmien ja hankkeiden sukupuolijakaumat. Sek-

toreille esitetyt kysymykset laadittiin tavoitteena saada laajempi ja parempi vertailu-

pohja ministerineuvoston yleiselle tasa-arvon valtavirtaistamistyölle. 

 

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

valtavirtaistamista Pohjoismaiden ministerineuvoston kaikilla työalueilla. Tämä poh-

jautuu vuosiksi 2019–2024 laadittuun pohjoismaisen tasa-arvosektorin yhteistyöoh-

jelmaan: ”Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen on edellytys tasa-arvoisen Poh-

jolan ja tasa-arvoisen pohjoismaisen yhteistyön tavoitteen toteutumiselle. Siksi se on 

jatkossakin keskeinen strategia, jonka avulla edistetään tavoitteen täyttymistä.” Yh-

teistyöohjelmassa painotetaan vahvasti sekä tyttöjen että poikien ja sekä naisten 

että miesten osaamisen ja kokemusten hyödyntämisen tärkeyttä monimuotoisen 

vaikuttamisen mahdollistajana. Pohjoismaisen tasa-arvoyhteistyön yleistavoitteena 

on toimia tehokkaasti ja kohdennetusti sekä vastata haasteisiin seuraavilla neljällä 

painopistealueella: tulevaisuuden työelämä ja kasvu, hyvinvointi, terveys ja elämän-

laatu, valta ja vaikutusmahdollisuudet sekä miehiin ja maskuliinisuuksiin keskittyvä 

tasa-arvotyö.  

 

Pohjoismaiden yhteistyöministerien (MR-SAM) vuonna 2020 hyväksymän Pohjois-

maiden ministerineuvoston toimintaperiaatteet – kestävä kehitys, tasa-arvo sekä 

lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulma ministerineuvoston työssä -asiakirjan (jat-

kossa ministerineuvoston toimintaperiaatteet) mukaan jokaisen sektorin vastuulla on 

sisällyttää tasa-arvonäkökulma toimintaansa ja tehdä se näkyväksi päätöksissä ja 

aloitteissa. Toimintaperiaatteet koskevat kaikkia, jotka toimivat Pohjoismaiden mi-

nisterineuvostossa tai sen toimeksiantamana politiikanalasta riippumatta. 

 

https://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1283605&dswid=9229
https://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1283605&dswid=9229
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1477080&dswid=-962
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1477080&dswid=-962
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1477080&dswid=-962
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Tasa-arvo on keskeinen tekijä työssä ministerineuvoston Visio 2030:n saavutta-

miseksi. Toimintasuunnitelman tavoitteessa 10 todetaan muun muassa, että tasa-

arvo on edellytys osallistavan vihreän siirtymän aikaansaamiseksi yhteiskunnassa ja 

että ministerineuvosto pyrkii toteuttamaan syrjintää ja sukupuolittuneita työmarkki-

noita torjuvia hankkeita. 

 

3. Osaaminen, analyysit ja tiedon tarve 
 
3.1 Työntekijöiden osaaminen 
Sektoreilta kysyttiin työntekijöiden tasa-arvo-osaamisesta. Kaksi sektoria (kansain-

välinen yhteistyö ja koulutussektori) raportoi, että työntekijät ovat suorittaneet tasa-

arvoalan kursseja, muun muassa Diversity, Unconcious Bias and Inclusive Leadership -

kurssin. Jotkut erityisasiantuntijat ovat aiemmin työskennelleet tasa-arvonäkökul-

man parissa tai opiskelleet tasa-arvokysymyksiä, mutta monet toivoisivat kursseja ja 

mahdollisuutta kartuttaa osaamistaan aiheesta. Nordic Innovationissa 15  työntekijää 

on saanut aiheesta täydennyskoulutusta ja lisää osaamista naisyrittäjyyttä ja moni-

muotoisuutta koskevissa hankkeissa Female Entrepreneurship ja Nordic Task Force for 

Diversity.  

 
3.2 Analyysit 
Kuusi sektoria on tehnyt analyyseja selvittääkseen sektorikohtaisia tasa-arvohaas-

teita ja muita tasa-arvokysymyksiä. Alla esitellään lyhyesti sektorien analyysit.  

 

Työelämäalan ministerineuvosto (MR-A) 

Työelämäsektorilla on mainittu neljä olennaista analyysia. Nordic Resilience -analyy-

sissä selvitetään koronapandemian jälkivaikutuksia työelämään Pohjoismaissa ja sitä, 

onko pandemia mahdollisesti lisännyt epätasa-arvoa. Lisäksi työelämäsektori on laa-

tinut analyysin työelämästä syrjäytymisvaarassa olevista ryhmistä ja analyysiin on si-

sällytetty sukupuolinäkökulma. Innovaatio ja osallistaminen -teemojen alaisuudessa 

on analysoitu tulevaisuuden pohjoismaisia työmarkkinoita vammaisten henkilöiden 

näkökulmasta. Neljäs tasa-arvohaasteita työelämässä tarkasteleva analyysi on Wo-

men Go Tech, joka käsittelee sukupuolten välisiä eroja teknologia- ja innovaatioam-

mateissa Itämeren alueella. Käynnissä on myös työelämäsektorin, kulttuurisektorin, 

lapsi- ja nuorisoalan ja tasa-arvosektorin yhteistyöhanke, seksuaalista häirintää Poh-

joismaiden työmarkkinoilla käsittelevä tutkimuspanostus.  

 

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

(MR-FJLS) 

Gender equality in the Nordic bioeconomy: A method manual -käsikirja edistää ymmär-

rystä tasa-arvo-asioista maa- ja metsätaloussektoreilla pohjaten aiempiin analyysei-

hin tasa-arvosta ja biotaloudesta. Käsikirjan tarkoituksena on tarjota aineistoa opet-

tajille ja opiskelijoille tasa-arvonäkökulman sisällyttämiseksi maa- ja metsätalousalan 

koulutuksiin. Maa- ja metsätaloussektorit kuuluvat Pohjoismaiden sukupuolittuneim-

piin sektoreihin, ja alojen digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuden edistää tasa-arvoa, 
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kun tasa-arvohaasteita hahmotetaan paremmin, löydetään ratkaisuja ja niitä otetaan 

käyttöön.  

 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvosto (MR-S) 

Vammaisalan pohjoismaisen yhteistyön uudessa ohjelmassa (2023–2027) todetaan, 

että kaikki tilastot tulee laatia ja koota sukupuolen mukaan.  

 

Pohjoismainen lääkintätilastokomitea (NOMESKO) kerää tietoja terveydenhuolto-

palvelujen käytöstä sukupuolittain. Samoin toimitaan myös esimerkiksi kuollei-

suutta, syöpää ja tartuntatauteja koskevien tietojen kanssa.  

 

Aluepolitiikan ministerineuvosto (MR-R) 

Nordregion State of the Nordic Region -raportti esittelee sukupuolen mukaan jaettuja 

työhön, koulutukseen, talouteen, terveyteen ja demografiaan liittyviä tilastoja nais-

ten ja miesten elinoloista eri puolilla Pohjoismaita. Erityisinä haasteina on nähtävissä, 

että naiset muuttavat miehiä useammin harvaan asutuilta alueilta, että pakolaisina 

maahan saapuvat ovat useammin miehiä ja että naisilla on useammin korkea-asteen 

koulutus. Tämänvuotinen raportti osoittaa lisäksi, miten koronapandemia on vaikut-

tanut perheisiin eri tavoin. Miehet sairastuivat naisia useammin vakavasti koronaan 

ja menehtyivät, ja naiset hoitivat suuremman osuuden maksamattomista kotitöistä, 

kun lapset eivät voineet mennä päiväkotiin ja kouluun. 

 

Kestävän kasvun ministerineuvosto (MR-TILLVÄXT), energiapolitiikka 

Pohjoismainen energiantutkimus on vuonna 2021 analysoinut energiasektorin tasa-

arvohaasteita Pohjoismaissa NEEN – Nordic Energy Equality Network -verkostossa 

sekä analyyseissä, kuten Pohjoismaisen energiatutkimuksen vuonna  2021 julkaise-

massa Gender Diversity in the Nordic Energy Sector -julkaisussa.  

 

Oikeusasioiden ministerineuvosto (MR-JUST) 

Reaktiona Me Too -liikkeen esiin tuomiin ongelmiin oikeussektori on julkaissut Poh-

joismaiden tuomioistuimille suunnatun käsikirjan seksuaalisen häirinnän torjunnasta. 

Käsikirjan avulla edistetään sekä laadultaan että laajuudeltaan huomattavaa muu-

tosta, joka pysäyttää häirinnän ja syrjinnän oikeuslaitoksessa.  

 

Kulttuuriministerineuvosto (MR-K) 

Kulturanalys Norden on tehnyt selvityksen kulttuurialan ja luovien toimialojen työ-

markkinoista Pohjoismaissa. Raportin tärkeä löydös on, että kaikissa Pohjoismaissa 

Norjaa lukuun ottamatta kulttuurintekijöinä on enemmän naisia kuin miehiä. Sa-

maan aikaan on yleisempää, että kulttuurialan johtajat ovat miehiä, Ruotsia lukuun 

ottamatta.  

 

Kestävän kasvun ministerineuvosto (MR-TILLVÄXT), aluepolitiikka 

Kahden vuoden välein julkaistavassa State of the Nordic Region -raportissa esitellään 

sukupuolen mukaan jaettuja työhön, koulutukseen, talouteen, terveyteen ja demo-

grafiaan liittyviä tilastoja naisten ja miesten elinoloista eri puolilla Pohjoismaita. Vuo-

den 2022 raportissa tarkastellaan koronan vaikutuksia perheiden elämään. Miehet 

http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1585450&dswid=9202
https://pub.norden.org/nordiskkulturfakta2022-02/
https://pub.norden.org/nordiskkulturfakta2022-02/
https://pub.nordregio.org/snr22/
https://pub.nordregio.org/snr22/
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sairastuivat naisia useammin vakavasti koronaan, mutta naiset hoitivat suuremman 

osuuden maksamattomista kotitöistä, kun koulut suljettiin.  

 

3.3 Tiedon ja tilastojen tarve 
Jotta voidaan selvittää ja seurata Pohjoismaiden tasa-arvotilannetta, on tärkeää 

saada luotettavia ja kattavia tietoaineistoja ja tilastoja. Useimmat sektorit raportoi-

vat, että naisten ja miesten (epä)tasa-arvosta on tilastoja. Samalla on suuri tarve laa-

tia tilastoja ja kerätä enemmän tietoa ja parempaa tietopohjaa jatkotyötä varten. 

Vuonna 2021 tasa-arvosektori osallistui työhön päivitetyllä Gender Equality in Figures 

-tilastoraportilla, jossa esitellään tasa-arvon keskeisiä lukuja Pohjoismaissa. Tämän 

lisäksi pohjoismainen tilastotietokanta sisältää pohjoismaisia tasa-arvoindikaatto-

reita terveydestä, työelämästä, koulutuksesta, perheistä, tuloista, demografiasta 

sekä vaikutusmahdollisuuksista ja vallasta.  

 

Digitalisaatioministerineuvosto (MR-DIGITAL) 

Euroopan komission Women in Digital Scoreboard 2021 osoittaa, että naisten ja mies-

ten välillä on suuria eroja digiasiantuntijoiden määrässä Euroopassa. Vain 19 prosent-

tia ICT-asiantuntijoista ja noin kolmasosa teknis-luonnontieteellisen tutkinnon suorit-

taneista on naisia. Sukupuolten väliset erot ovat pienemmät internetin käyttötai-

doissa. Naisista 85 prosenttia käytti internetiä säännöllisesti vuonna  2020, kun taas 

miehistä 87 prosenttia oli säännöllisiä käyttäjiä. Naisilla on parhaat digitaidot Suo-

messa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa ja Alankomaissa.1 

 

Tekoälyn puolella on tiedostettu ongelma ja tilannetta pyritään muuttamaan, sillä 

nykyisellään tekoälyn hyödyntämässä data-aineistossa on vinoutumia, mikä muun 

muassa voi lisätä epätasa-arvoa alan kehityksessä.2 Digitaalisektori on tietoinen on-

gelmasta ja tekee parhaansa sen ratkaisemiseksi. 

 

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

(MR-FJLS) 

Metsätaloussektori julkaisi äskettäin katsauksen sektorin tasa-arvotilanteesta. Kalas-

tus-, vesiviljely- ja elintarvikesektori keskustelevat syksyn aikana tasa-arvoasioista ja 

siitä, miten tilastojen avulla voidaan hahmottaa ajankohtaisia tasa-arvohaasteita. On 

tärkeää saada sektorille tarvittavaa tilastotietoa, jotta voidaan lähteä lisäämään tasa-

arvo-osaamista. Kalastussektori ja tasa-arvosektori ovat vuonna 2022 käynnistäneet 

yhdessä kalastukseen ja tasa-arvoon pureutuvan Laks og likestilling -tiedonkeruu-

hankkeen, jonka Nordregio toteuttaa.  

 

Aluepolitiikan ministerineuvosto (MR-R) 

Nordregio selvittää jatkuvasti aluepolitiikkaan, kilpailukykyyn ja kuntien vetovoi-

maan liittyviä sukupuolinäkökulmia, esimerkiksi tarvetta vähentää sukupuolen mu-

kaan jakautuneita työmarkkinoita riittävän osaamisen turvaamiseksi.  

 

 
1 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/women-digital-scoreboard-2021 

2 https://eige.europa.eu/publications/artificial-intelligence-platform-work-and-gender-equality 

https://pub.norden.org/nord2021-036/
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Kestävän kasvun ministerineuvosto (MR-TILLVÄXT), energiapolitiikka 

Pohjoismainen energiantutkimus on vuonna 2021 julkaissut NEEN-verkoston (Nordic 

Energy Equality Network) puolesta pohjoismaisen asiantuntijakatsauksen tavoit-

teena tuoda esiin ja näkyväksi naisasiantuntijoita ja saatavilla olevaa laajaa osaa-

mista. Luetteloa päivitetään säännöllisesti ja sitä voivat käyttää tiedotusvälineet, ta-

pahtumanjärjestäjät sekä uusia työntekijöitä hakevat työnantajat. Gender Equality in 

the Nordic Energy Sector -raportti on energiasektorin toinen esimerkki, jossa selvite-

tään ja dokumentoidaan tasa-arvoa – ja sen puutetta – Pohjoismaiden energiasekto-

rilla. Sektorin mukaan raportti muodostaa tärkeän pohjan jatkotyölle.  

 

Kestävän kasvun ministerineuvosto (MR-TILLVÄXT), elinkeinopolitiikka 

Elinkeinosektorilla tutkimustiedon kerääminen luo hyvän perustan sukupuolten välis-

ten erojen tunnistamiselle. Vuosi 2020 oli sijoitetun pääoman ennätysvuosi. Päättäjät 

sijoittivat Dealroomin mukaan yli 34,5 miljardia euroa Eurooppaan. Kaikesta Pohjois-

maihin sijoitetusta pääomasta sijoittajat antoivat 92 prosenttia ainoastaan miehistä 

koostuville ryhmittymille, 7,3 prosenttia sekä naisista että miehistä koostuville ryh-

mille ja ainoastaan 0,7 prosenttia pelkästään naisista koostuville ryhmittymille.  

 

Kulttuuriministerineuvosto (MR-K) 

Kulttuurisektori hyödyntää tilastoja sukupuoleen kytkeytyvistä eroista kulttuurinteki-

jöiden ja kulttuurialan johtajien välillä. Lisäksi korostetaan tarvetta sukupuolen mu-

kaan jaetuille kulttuuri- ja media-alan tilastoille, joiden pohjalta kulttuuriministeri-

neuvosto voi kehittää politiikkaansa tasa-arvoista kulttuurielämää ja media-alan 

tasa-arvoa edistävään suuntaan. Tarvitaan myös seurantaa koronapandemian jälki-

vaikutuksista ja siitä, ovatko ne aiheuttaneet sukupuolittuneita eroja kulttuurinteki-

jöiden ja kulttuuritoimijoiden toimintaedellytyksissä.  

 

Koulutus- ja tutkimusministerineuvosto (MR-U) 

Ministerineuvosto käyttää pohjoismaista tilastopankkia, johon tilastot on koottu su-

kupuolen mukaan, tarkastellessaan koulupudokkuutta, PISA-tutkimuksen tuloksia, 

toisen tai korkea-asteen koulutuksen suorittaneita, opiskelijoiden jakautumista aloit-

tain, ulkomailla opintotuen turvin opiskelevien määrää ja koko väestön koulutustasoa 

Pohjoismaissa.  

 

Kotouttaminen 

Kotouttamisalalla on laadittu tasa-arvokysymyksiin keskittyviä tilastoja, joissa tar-

kastellaan naisten osallistumista työmarkkinoille ja koulutuseroja tyttöjen ja poikien 

välillä. Pohjoismaiden ministerineuvosto on yhteistyössä Norjan tilastokeskuksen 

kanssa laatinut ja julkaissut tilastoja, jotka valottavat naisten ja miesten välisiä eroja 

maahanmuuttajien kiinnittymisessä työelämään Pohjoismaissa. Pakolaisten ja maa-

hanmuuttajien kotouttaminen vaikuttaa naisiin ja miehiin eri tavoin. Sen vuoksi on 

välttämätöntä sisällyttää sukupuolinäkökulma tietopohjaa kerättäessä, jotta kyetään 

seuraamaan alan kehitystä ja saamaan parempi ymmärrys sukupuolen merkityksestä 

kotouttamistoimissa. Tarvitaan esimerkiksi tietoa eroista työelämään osallistumi-

sessa, koulutuksessa ja kieliopetuksessa, jotta kyetään tarjoamaan erilaisia aloitteita 

ottaen huomioon erityistarpeet ja osallistumismahdollisuudet.  

http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1585450&dswid=-7489
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1585450&dswid=-7489
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4. Tasa-arvon sisällyttäminen sektorien 

ohjausasiakirjoihin ja tavoitteisiin 
 

4.1 Tasa-arvonäkökulman sisällyttäminen ohjausasiakirjoihin 
Keskeinen väline tasa-arvonäkökulman sisällyttämisessä on sen kirjaaminen sekto-

rien ohjausasiakirjoihin. Tällä tavoin tasa-arvonäkökulma kytketään työhön kunnolla 

ja tehdään näkyväksi. Sektoreilta kysyttiin, ovatko ne sisällyttäneet tasa-arvonäkö-

kulman ohjausasiakirjoihinsa ja jos ovat, millä tavoin. Seuraavaksi esitellään muuta-

mia vastauksia.  

 

Työelämäalan ministerineuvosto (MR-A) 

Pohjoismaiden ministerineuvoston työelämäalan yhteistyöohjelma 2022–2024  

Yksi yhteistyöohjelman tavoitteista on yhdenvertainen kohtelu ja tasa-arvo työelä-

mässä. Yhdenvertainen kohtelu ja tasa-arvo työelämässä ovat perusedellytyksiä sille, 

että Pohjoismaat saavat kaikki kansalaiset työmarkkinoille ja voivat hyödyntää työ-

voiman osaamista täysimääräisesti. Tasa-arvonäkökulma ja syrjimättömyys sisällyte-

tään kaikkeen sektorin työhön.  

 

Digitalisaatioministerineuvosto (MR-DIGITAL) 

Digital North 2.0 

Ministerineuvoston poliittisen ohjausasiakirjan mukaan sektorin tulee edistää digi-

taalista osallisuutta ja tasa-arvoa yhteiskunnassa kuromalla umpeen saatavuuteen, 

digiosaamiseen ja digivalmiuksiin liittyviä eroja. 

 

Aluepolitiikan ministerineuvosto (MR-R) 

Sektorin vuosien 2021–2024 yhteistyöohjelmassa korostetaan tasa-arvonäkökulman 

sisällyttämistä aluepolitiikan yhteistyöhön, niin että kaikille ryhmille voidaan taata 

samat mahdollisuudet aluekehityksen ja -suunnittelun avulla.  

Nordregion ohjauskirjeessä todetaan, että ”Nordregio työskentelee järjestelmälli-

sesti sukupuolinäkökulman sisällyttämiseksi kaikkeen toimintaansa olennaisilta osin 

niin tutkimuksessa, analyyseissä ja hankkeissa kuin sisäisessä johtamisessa ja henki-

löstöhallinnossa, tavoitteena vahvistaa työn ja tutkimustulosten laatua ja merkittä-

vyyttä”. Nordregio ottaa muun muassa käyttöön ”hankemallin, jossa on määritetty, 

missä ja miten sukupuolinäkökulmaa tulee analysoida ja sisällyttää se hankkeen on-

gelmankuvaukseen/tavoitteeseen tarkoituksena edistää tavoitteiden saavuttamista 

ja olennaisten tulosten aikaansaamista”. 

Yksi Pohjois-Atlantin kehitysstrategian (NAUST) viidestä pääteemasta on hyvinvointi 

ja tasa-arvo, ja strategiassa viitataan tasa-arvosektorin yhteistyöohjelman tavoittei-

siin.  
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Sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvosto (MR-S) 

Sektorin vuosien 2022–2024 yhteistyöohjelmassa kirjoitetaan seuraavasti: 

 

”Tasa-arvonäkökulma on tärkeä niin sosiaali- kuin terveysalallakin. Terveydenhuolto-

palvelujen ja ennaltaehkäisevien (myös digitaalisten) toimien käyttöön sekä osallista-

mistyöhön voi liittyä sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulma. Koronapandemia vaikuttaa 

naisiin ja miehiin eri tavoin, esimerkiksi työttömyyden, eristyneisyyden ja hoitotyön 

osalta. 

 

Jotta tasa-arvonäkökulma saadaan järjestelmällisesti sisällytettyä MR-S:n kaikkiin 

aloitteisiin, tulee tarkastella tasa-arvotyötä ja löytää uusia tapoja hyvien ratkaisujen 

käyttöönottoon.” 

 

Kulttuuriministerineuvosto (MR-K) 

Kulttuuripoliittinen yhteistyöohjelma 2021–2024 

Yhteistyöohjelman mukaan tasa-arvonäkökulman sisällyttäminen on edellytys sille, 

että Pohjolasta voi tulla maailman integroitunein ja kestävin alue vuoteen  2030 men-

nessä. Samalla tasa-arvo on elävän pohjoismaisen kulttuurielämän edellytys. Tasa-

arvoinen ja osallistava kaikille avoin taide- ja kulttuurielämä ilman erilliskohtelua 

edistää Pohjoismaiden yhteiskuntien yhtenäisyyttä, mutta vaatii uusia ja rakenteelli-

sia muutoksia.  

 

4.2 Alle puolella sektoreista tasa-arvotavoitteita 
Sen lisäksi, että tasa-arvonäkökulma sisällytetään ohjausasiakirjoihin, sektoreille 

sekä niiden alaisille laitoksille ja yhteistyökumppaneille tulee muotoilla konkreettisia 

tasa-arvotavoitteita. Seuraavaksi esitellään joitakin esimerkkejä sektorien ja yhteis-

työalueiden toimista.  

 

Kotouttaminen 

Pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamisen yhteistyöohjelmassa todetaan, että 

yhteistyön tavoitteena on vähentää sukupuolten välisiä eroja työelämään osallistu-

misessa muun muassa selvittämällä naisten osallistumista hankaloittavia esteitä.  

 

Kansainvälinen yhteistyö 

Yhteistyölle Viron, Latvian ja Liettuan kanssa laadituissa suuntaviivoissa tasa-arvo si-

sältyy työn painopistealueisiin demokratia- ja ihmisoikeustyössä.  

 

Kestävän kasvun ministerineuvosto (MR-TILLVÄXT), elinkeinopolitiikka 

Nordic Innovationin tavoitteena on huomioida tasa-arvokysymykset ohjelmien suun-

nittelussa, muotoilussa ja täytäntöönpanossa. Pohjoismaisessa projektivientirahas-

tossa (NOPEF) ei ole määrällisiä tasa-arvotavoitteita, mutta rahaston suuntaviivojen 

mukaan hankehakemuksissa tulee arvioida, missä määrin ne edistävät tasa-arvoa 

Pohjoismaissa ja hankkeen toteutusmaassa.  
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Kulttuuriministerineuvosto (MR-K) 

Tasa-arvo on edellytys Pohjoismaiden elinvoimaiselle kulttuurielämälle, ja tasa-arvoi-

nen kulttuurielämä voi viitoittaa tietä tasa-arvoon myös muilla yhteiskunnan osa-alu-

eilla. Sektorin tavoitteena on tasa-arvoinen ja osallistava kaikille avoin taide- ja kult-

tuurielämä, joka edistää Pohjoismaiden yhteiskuntien yhtenäisyyttä.  

 

5. Ministerineuvoston toimintaperiaatteiden 
täytäntöönpano 

Saavuttaakseen ministerineuvoston vision Pohjolasta maailman kestävimpänä ja in-

tegroituneimpana alueena vuonna 2030yhteistyöministerit hyväksyivät vuonna 2020 

Pohjoismaiden ministerineuvoston toimintaperiaatteet – kestävä kehitys, tasa-arvo 

sekä lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulma ministerineuvoston työssä -asiakirjan. 

Nämä näkökulmat tulee sisällyttää olennaisena osana kaikkeen Pohjoismaiden mi-

nisterineuvoston työhön. Käytännössä näkökulmat tulee sisällyttää kaikkeen suun-

nitteluun, päätöksentekoon, toteutukseen ja arviointiin. Toimintaperiaatteet noudat-

tavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden, YK:n naisten oikeuksien sopimuksen ja 

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteita.  

 

Työ toimintaperiaatteiden täytäntöönpanon parissa on vahvistunut vuonna  2022 

muun muassa projektinvetäjän sekä johdantokurssien ja ohjeiden valmistelun ansi-

osta.  

 

Kotouttaminen 

Kotouttamisohjelman alaisuudessa Pohjoismaiden hyvinvointikeskuksen ja Nordre-

gion vetämä osaamiskeskus edistää tietoa naisten ja miesten osallistumisesta ko-

touttamistoimiin ja toimien vaikutuksista heihin. Osaamiskeskus laatii ja jakaa poliit-

tisia suosituksia tasa-arvon edistämiseksi henkilöillä, joilla on monikulttuurinen 

tausta.  

 

Kansainvälinen yhteistyö 

Venäjän ja Itämeren alueen kansalaisjärjestöille suunnatussa ohjelmassa on useita 

hankkeita, jotka liittyvät tasa-arvonäkökulmaan. Useisiin hankkeisiin tasa-arvo on si-

sällytetty monialaisena teemana, ja arktisen yhteistyöohjelman Peoples-osiossa kes-

kitytään erityisesti tasa-arvoon. Yleisesti ottaen koko kansainvälisessä yhteistyössä 

painotetaan vahvasti kolmen monialaisen näkökulman (kestävä kehitys, tasa-arvo 

sekä lapset ja nuoret), täytäntöönpanoa. 

 

Ministerineuvoston toimistot Virossa, Latviassa ja Liettuassa tekevät tasa-arvotyötä 

samalla tavalla kuin ministerineuvoston sihteeristö eli näkökulma on mukana kai-

kessa toiminnassa valtavirtaistamisen ja kohdennettujen aloitteiden kautta. Kaik-

keen hankeraportointiin sisältyy myös tasa-arvonäkökulma.  

 

Aluepolitiikan ministerineuvosto (MR-R) 

Nordregio viittaa tasa-arvon ja yhdenvertaisen kohtelun edistämissuunnitelmaansa 

(Equal opportunities), joka auttaa organisaatiojohtoa pitämään yllä tasa-arvopyrki-

myksiä omassa työssään. Nordregio on myös kehittänyt hankesuunnittelumallin, 

http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1477080&dswid=-962
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1477080&dswid=-962
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jonka avulla kaikkien projektipäälliköiden/tiimien on mahdollista tehdä tasa-arvoana-

lyysi ja konkreettisesti määritellä, miten hankkeen avulla voidaan ottaa huomioon 

tasa-arvokysymykset ja edistää tasa-arvoa. 

 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvosto (MR-S) 

Pohjoismaiden hyvinvointikeskus pyrkii järjestelmällisesti sisällyttämään kestävän 

kehityksen, tasa-arvon sekä lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulman työhönsä. 

Vuoden 2020 syksyllä kullekin näkökulmalle, mukaan lukien tasa-arvolle, nimettiin 

vastuuhenkilö. Tavoitteena on sisällyttää työhön keväällä  2021 julkaistut kolmea mo-

nialaista näkökulmaa koskevat uudet toimintaperiaatteet. Näkökulmat sisällytetään 

sekä sisäiseen että ulkoiseen toimintaan. Sisäinen toiminta tasa-arvon edistämiseksi 

kattaa muun muassa henkilöstöpolitiikan. Ulkoinen toiminta koskee hankeseurantaa. 

Kaikkiin vammaisalan hankkeisiin tulee sisältyä tasa-arvonäkökulma ja asiantuntija-

ryhmissä pyritään tasaiseen sukupuolijakaumaan.  

 
6. Tasa-arvonäkökulma ministerineuvoston hankkeissa 

ja tukien hallinnoinnissa 
 

Tässä osiossa esitellään joitakin sektorien hankkeita ja aloitteita, joissa on selkeä 

tasa-arvonäkökulma.  

 

Sektorien vastausten pohjalta voidaan todeta, että tasa-arvoa edistäviä hankkeita on 

käynnistetty vähintään 79. Monet sektorit toteavat, että on haastavaa ilmoittaa tark-

kaan tasa-arvoa edistävien hankkeiden lukumäärää, koska tasa-arvonäkökulma on 

suuressa määrin luonnollinen osa työtä.  

 

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

(MR-FJLS) 

Sektori on sisällyttänyt tasa-arvonäkökulman työhönsä ja edellyttää tasaista suku-

puolijakaumaa tukien hallinnoinnissa. Rahoitusta hakeville esitetään seuraavat 

vaatimukset: «Networks are co-financed and should have a plan for integrating and 

involving participants in regards to equality»3. Tasa-arvo on ratkaiseva osatekijä ha-

kemusten arvioinnissa. Hakemuksille, jotka eivät täytä tasaisen sukupuolijakauman 

vaatimusta, ei myönnetä hanketukea.  

 

Aluepolitiikan ministerineuvosto (MR-R) 

Sektori esittelee neljä hanketta: Jakakaa hoivavastuu! (Share the Care) käsittelee ter-

veydenhuolto- ja hoiva-alan tasa-arvoa, Combat long-term unemployment among im-

migrants tukee naisten työllistymistä ja sosiaalista osallisuutta Pohjoismaissa, Local 

ownership in local green energy production pyrkii saamaan lisää naisia paikallisen ja 

vihreän energiantuotannon osaomistajiksi ja Indicators for active ageing with a diver-

sity perspective tarkastelee sukupuolten välisiä eroja ja paremman politiikan laati-

mista ikääntyville.  

 
3 https://nordicforestresearch.org/apply/  
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Sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvosto (MR-S) 

Sektori on yhteistyössä tasa-arvosektorin kanssa käynnistämässä uutta aloitetta iäk-

käiden LGBTI-ihmisten elinoloista ja elämänlaadusta Pohjoismaissa. Tasa-arvonäkö-

kulma on keskeinen teema myös useissa monialaisissa hankkeissa, kuten vihreää siir-

tymää (Not just a green transition), koronakriisin vaikutuksia lapsiin ja nuoriin (Lasten 

ja nuorten oikeus tulla kuulluksi -hanke) sekä terveystietojen digitaalista infrastruk-

tuuria (Nordic Commons) käsittelevissä hankkeissa.  

 

Koulutus- ja tutkimusministerineuvosto (MR-U) 

NordForsk seuraa sukupuolijakaumaa kaikilla tutkimusvarojen hakukierroksilla. Su-

kupuolijakaumaa seurataan sekä hakemustasolla (sukupuolikohtainen hakijaosuus, 

projektipäälliköt) että määrärahojen saajatasolla (myönnetyt määrärahat sukupuolta 

kohden, projektipäälliköt). Ohjelmakomiteoille ja NordForskin hallitukselle tiedote-

taan sukupuolijakaumista ennen lopullisia päätöksiä. Hallinto raportoi myös myön-

nettyjen määrärahojen sukupuolijakaumasta ministerineuvostolle laadittavassa vuo-

siraportissa. Tutkimusrahoituksen hakijoita kehotetaan huolehtimaan sukupuolten 

tasapuolisesta edustuksesta tutkimusryhmissä. Mahdollinen epätasapaino on perus-

teltava, ja hakijoiden on esitettävä suunnitelma sen korjaamiseksi. Tasainen suku-

puolijakauma sisältyy tutkimusryhmän laatua arvioiviin kriteereihin (Quality of the re-

search team). Hakijoita kehotetaan myös olennaisilta osin sisällyttämään sukupuoli-

näkökulma tutkimukseen. Sukupuolinäkökulma sisältyy tutkimushankkeen tieteelli-

sen kokonaislaadun kriteereihin (Scientific quality). Suuntaviivojen tulee lisäksi tur-

vata sukupuolten tasainen edustus paneeleissa. 

 

Kulttuuriministerineuvosto (MR-K) 

Pohjoismaisessa elokuva- ja televisiorahastossa tasa-arvo toimii yhtenä kriteerinä 

hakemuksia arvioitaessa, ja kaikessa rahaston toiminnassa laaditaan tilastoa suku-

puolijakaumasta. Rahasto tiedottaa uutiskirjeessään tasa-arvosta ja alan tasa-arvo-

aloitteista. Pohjoismaiden sukupuolidiskurssissa lähtökohtana ei enää ole pelkästään 

binäärinen sukupuolikäsitys, ja rahasto osallistuu aktiivisesti monimuotoisempaan 

sukupuolikeskusteluun kansainvälisissä tapahtumissa. Rahasto tukee myös 

vuonna 2022 aloitteita, joissa huomioidaan sukupuoli- ja muu edustus. 

 

6.1 Tilastoa hankkeiden sukupuolijakaumasta 
Sektoreilta kysyttiin, missä määrin hallintoelimet raportoivat sukupuolijakaumasta. 

Kuusi sektoria raportoi jakaumasta, mutta yleisesti ottaen puuttuu paljon tietoa pro-

jektiryhmien sukupuolijakaumasta. Yksi tärkeä syy tähän on se, että asia ei sisälly mi-

nisterineuvoston raportointilomakkeeseen, joten asiasta ei kerätä järjestelmällisesti 

tietoa. Sukupuolijakauman sisällyttäminen raportointilomakkeeseen on konkreetti-

nen tasa-arvon edistämisehdotus ministerineuvoston työhön.  

 

Miesten ja naisten tasapuolinen edustus hankkeissa, hallituksissa ja työryhmissä an-

taa yhtäläiset osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ja kulttuurisektori korostaa, 

että tämä parantaa pohjoismaisen yhteistyön laatua. 
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Monet tukiohjelmia hallinnoivat laitokset ja hallintoelimet raportoivat hakijoiden ja 

määrärahoja saaneiden sukupuolijakaumasta virkamieskomiteoille toimitettavissa 

vuosiraporteissa.  

 
7. Naisten ja miesten edustus 
 

Kooste sektorien raportoimasta edustuksesta neuvostoissa, komiteoissa, ryhmissä ja 

toimikunnissa osoittaa, että sektorien välillä on eroja. Ministerineuvoston toiminta-

periaatteiden mukaan miesten ja naisten edustuksen pitäisi olla 40 ja 60 prosentin 

välillä. Liitteen 4 kaaviossa 1 on kooste naisten ja miesten osuuksista virkamieskomi-

teoissa. Muu edustusta koskeva tieto esitellään seuraavaksi prosenttiosuuksina sek-

toreittain (naiset/miehet). 

 

Työelämäalan ministerineuvosto (MR-A) 

Sekä työympäristöjaostossa että työoikeusjaostossa on naisenemmistö (75/25), kun 

taas työmarkkinajaostossa on miesenemmistö (35/65).  

 

Aluepolitiikan ministerineuvosto (MR-R) 

Nordregion hallituksessa on miesenemmistö (33/67). Muissa ryhmissä naisten ja 

miesten edustus on tasainen, lukuun ottamatta TGC-teemaryhmää, jossa on nais-

enemmistö (76/24).  

 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvosto (MR-S) 

Etähoito ja -hoiva -hankkeen ohjausryhmässä sukupuolijakauma on 75/25 ja tervey-

denhuollon henkilökuntaa käsittelevän työryhmän sukupuolijakauma on 25/75.  

 

Digitalisaatioministerineuvosto (MR-DIGITAL) 

Sektorilla pyritään sukupuolten mahdollisimman tasaiseen edustukseen kaikessa toi-

minnassa, kuten paneelikeskusteluissa, konferenssiosallistujissa ja demokratiafesti-

vaaleissa. Sähköisiä henkilötunnuksia käsittelevässä työryhmässä ja 5G:n käyttöön-

oton asiantuntijaryhmässä sukupuolijakauma on noin 60/40, digitaalisen vihreän siir-

tymän työryhmässä 50/50 ja CBDS-ohjelmakomiteassa 67/33. Digitaalisen osallisuu-

den työryhmässä on pelkästään miehiä (0/100).  

 

Koulutus- ja tutkimusministerineuvosto (MR-U) 

Useimmissa alaryhmissä ja verkostoissa sukupuolten edustus on 40 ja 60 prosentin 

välillä, mutta yhdessä ryhmässä on enemmistö naisia, sillä ryhmään osallistuvissa vi-

ranomaisissa on työntekijöinä enemmän naisia kuin miehiä.  

 

Kestävän kasvun ministerineuvosto (MR-TILLVÄXT), energiapolitiikka 

Pohjoismaisen energiantutkimuksen (NEF) johdossa enemmistö on miehiä (17/83).  
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8. Päätelmiä 
 

Sektorien vastauksista nousee pääasiassa esiin kaksi ongelmaa. Ensimmäinen on on-

nistunut tutkimustiedon keruu tilastojen ylläpitämiseksi ja hyvien analyysien laati-

miseksi. Lisäksi vinoutumat datassa (biased data) ja puutteellinen tietoaineisto ovat 

toistuvia ongelmia. Sen vuoksi on tärkeää, että myös tiedonkeruu tapahtuu tasa-ar-

vonäkökulman pohjalta, jotta saadaan kattavaa ja asiaa edistävää tietoa.  

 

Konkreettinen toimenpide, joka parantaisi sukupuoliedustuksen raportointia, olisi si-

sällyttää sukupuolijakauma ministerineuvoston loppuraportointilomakkeeseen.  

 

Joillakin sektoreilla haasteena on, että esimerkiksi tasa-arvon ja sukupuolinäkökul-

man parissa yleensä työskentelee eniten naisia. Tasa-arvotavoitteiden saavutta-

miseksi on tärkeää, että tasa-arvonäkökulma huomioidaan kaikilla sektoreilla ja että 

sen huomioivat niin naiset ja miehet kuin tytöt ja pojat. Aluepolitiikan sektori ilmoit-

taa, että sukupuolten välillä on suuri epätasapaino tasa-arvoasioiden parissa työsken-

televien ja Nordregiosta avoimia työpaikkoja hakevien välillä. Vastaava suuntaus on 

nähtävissä myös yleisesti Nordregiossa, jossa miehet ovat aliedustettuina sekä hen-

kilökunnassa että työpaikkaa hakevissa. Innovaatioalalla on vastaava ongelma, 

mutta käänteisenä: naiset ovat vahvasti aliedustettuina sekä yritysrahoitusta hake-

vien että sitä saavien parissa.  
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Liite 1: Esimerkkejä pohjoismaista tasa-arvotyötä edistävistä hankkeista 
vuonna 2021 
 

Digitalisaatioministerineuvosto (MR-DIGITAL) 

Puheenjohtajamaa Suomi pyrki edistämään tiedon vaihdon mallia, joka edistää tasa-

arvoa tuomalla esiin kaikki olennaiset sukupuoleen liittyvät erot. Working Group on 

regulatory issues related to digitalisation -työryhmä pyrkii helpottamaan avointa da-

taa koskevan EU-direktiivin täytäntöönpanoa Pohjoismaiden EU- ja Eta-maissa ja 

välttämään vinoutumia algoritmeissa sekä tahatonta syrjintää tekoälyn alalla.  

 

Nordic-Baltic 5G Monitoring Tool -hankkeessa tarkastellaan perinteisiä teollisuuden-

aloja, joilla on tapahtunut varsinainen muodonmuutos yhdistettyjen yksiköiden (asi-

oiden internet) laajemman hyödyntämisen sekä tekoälyn myötä. Yksi muutoksen 

suurimmista seurauksista on se, että näillä teollisuudenaloilla työtehtävät ovat muut-

tuneet. Tämä avaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia saavuttaa tasaisempi sukupuol-

ten edustus perinteisesti miesvaltaisilla aloilla.  

 

Kansainvälinen yhteistyö 

Monissa ministerineuvoston arktisesta yhteistyöohjelmasta määrärahoja saaneissa 

hankkeissa tasa-arvo on yhteisenä teemana ja niissä keskitytään tasa-arvoon arkti-

silla alueilla, erityisesti arktisen yhteistyöohjelman Peoples-osion alle lukeutuvissa 

hankkeissa. 

 

Kulttuuriministerineuvosto (MR-K)  

Rooman skandinaavinen taiteilijatalo (Circolo Scandinavo) tekee Norjan, Ruotsin ja 

Tanskan Rooman-suurlähetystöjen kanssa kulttuurisektorin tasa-arvoon paneutuvaa 

yhteistyötä. Työ käynnistyi vuonna 2021 keskittyen kuvataiteeseen ja elokuviin, ja ta-

pahtumat jatkuvat vuonna 2022.  

 

Pohjoismaisen kirjallisuusviikon ohjelmassa pyritään nais- ja mieskirjailijoiden tasai-

seen edustukseen.  

 

Elinkeinopolitiikka (MR-TILLVÄXT) 

Nordic Diversity Task Force on Pohjoismaiden innovaatio-organisaatioiden yhteistyö, 

jolla pyritään jakamaan tietoa, keskustelemaan haasteista ja lisäämään naisyrittä-

jyyttä. Lisäksi pyritään parantamaan rahoituksen ja pääoman saatavuutta naisille ja 

aliedustetuille startup-yrittäjille. A Nordic Model for Regenerative Tourism on hanke, 

jolla pyritään edistämään tasa-arvosertifiointia ja selkeää tasa-arvovisiota yritysten 

strategisissa asiakirjoissa.  

 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvosto (MR-S) 

Iäkkäiden LGBTI-ihmisten elinoloja ja elämänlaatua Pohjoismaissa luotaavassa hank-

keessa sosiaalisektori ja tasa-arvosektori keräävät tietoa elinoloihin vaikuttavista 

haasteista iäkkäiden LGBTI-ihmisten terveys- ja hoivapalveluiden osalta elämän lop-

puvaiheessa.  
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Liite 2: Tasa-arvoasiain ministerineuvoston hanketoiminta Suomen 
puheenjohtajakaudella  
Pohjoismaiden ministerineuvoston visio Pohjolasta maailman kestävimpänä ja integ-

roituneimpana alueena vuoteen 2030 mennessä on ollut Suomen puheenjohtajakau-

den lähtökohta vuonna 2021.  

 

Puheenjohtajakaudellaan Suomi pureutui verkkovihaan ja -häirintään, tasa-arvoon ja 

sukupuoleen varhaiskasvatuksessa, LGBTI-ihmisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja vi-

haan sekä Pohjoismaiden isiin ja isyysvapaisiin. 

 

Uhkailu ja vihapuhe – häirintä verkossa 

Sukupuoleen perustuvaa vihapuhetta, uhkailuja ja häirintää verkossa käsittelevä Gen-

der-based Hate, Threat and Harassment on the Internet -etäkonferenssi järjestettiin 

10.–11. kesäkuuta. Konferenssiin osallistui noin 200 pohjoismaista ja kansainvälistä 

asiantuntijaa, päättäjää ja kolmannen sektorin edustajaa. Konferenssin teemaa pi-

dettiin tärkeänä ja ajankohtaisena, ja se käynnistikin vilkkaan keskustelun sosiaali-

sessa mediassa. Syksyllä 2021 julkaistu konferenssiraportti sisältää koosteen hyvistä 

esimerkeistä ilmiön ennaltaehkäisemiseksi.  

 

Raportti käsitysten muuttamisesta ja perinteiden rikkomisesta  

Puheenjohtajamaa Suomi halusi tuoda esiin tasa-arvoista varhaiskasvatusta tavoit-

teena keskustella kysymyksistä ja haasteista, joita sukupuolinäkökulman valtavirtais-

taminen varhaiskasvatuksessa voi synnyttää Pohjoismaissa.  

 

Tutkijat Nea Alasaari ja Sara Sundell tekivät selvityksen tasa-arvoa ja sukupuolta päi-

väkodeissa käsittelevästä jo saatavilla olevasta tiedosta Pohjoismaissa. Selvityksessä 

käydään läpi lainsäädäntöä, ohjausasiakirjoja, tutkimuksia ja käytännön esimerkkejä 

päiväkodeista, järjestöistä ja kunnista ja esitellään työkaluja tasa-arvon edistämiseksi 

Pohjoismaiden päiväkodeissa. Tavoitteena on kartuttaa tietoa ja ymmärrystä suku-

puolinäkökulman ja tasa-arvon edistämistyöstä varhaiskasvatuksessa. ”Changing 

Stereotypes and Breaking Traditions” -raportti julkaistiin syksyllä 2021 ja se esiteltiin 

pohjoismaisessa webinaarissa 7. syyskuuta 2021.  

 

LGBTI-ihmisiin kohdistuva väkivalta ja viharikokset 

LGBTI-ihmisiin kohdistuvan väkivallan ja viharikosten torjunta ja ennaltaehkäisy ovat 

tärkeä osa Pohjoismaiden ministerineuvoston työtä LGBTI-ihmisten oikeuksien, koh-

telun ja mahdollisuuksien parantamiseksi Pohjoismaissa. Suomi käynnisti puheenjoh-

tajakaudellaan LGBTI-ihmisiin kohdistuvaa vihaa käsittelevän hankkeen. Pohjoismai-

nen tasa-arvotiedon keskus (NIKK) sai tehtäväksi selvittää hankkeen kannalta keskei-

siä strategioita, toimijoita ja aloitteita Pohjoismaissa. NIKKin selvitys on osa maiden 

tiedon- ja kokemustenvaihtoa ja se julkaistiin syksyllä 2021. Tulokset esiteltiin ja 

niistä keskusteltiin pohjoismaisessa seminaarissa Helsingissä 30. marraskuuta 2021.  
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Nordic Fathers on Paternity Leave 

Aktiivinen osallistuminen lasten kasvatukseen ja hoitoon antaa isille mahdollisuuden 

saada läheisemmät siteet lapsiinsa. Samalla edistetään lapsen oikeutta kahteen van-

hempaan. Jaettu vanhemmuus laajentaa perinteisiä ahtaita sukupuolirooleja ja rik-

koo stereotyyppisiä odotuksia.  

 

Isien vanhempainvapaita käsittelevä hanke sisälsi myös konferenssin, joka kokosi asi-

antuntijoita ja viranomaisia eri puolilta Pohjoismaita. Miesjärjestöjen keskusliitto jär-

jesti Helsingissä pidetyn konferenssin 11. marraskuuta 2021.  
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Liite 3: Julkaisuja 
 

Changing Stereotypes and Breaking Traditions – Gender Equality in Early Child-

hood Education and Care4 

 

Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen-puheenjohtajakauden osana laaditussa 

raportissa Nea Alasaari ja Sara Sundell käyvät läpi varhaiskasvatusta säätelevää lain-

säädäntöä ja ohjausasiakirjoja, aiheesta tehtyä tutkimusta vuosina 2010–2021 ja esit-

televät käytäntöjä sekä työkaluja tasa-arvon edistämiseksi Pohjoismaiden varhais-

kasvatuksessa. 

 

 

Preventing Online Gender-based Violence in the Nordics – Key Takeaways from 

the Conference “Gender-based Hate, Threat and Harassment on the Internet” on 

10 - 11 June 20215 

 

Sukupuoleen perustuvan väkivallan määritellään olevan tiettyyn yksilöön tai ryh-

mään sukupuolen perusteella kohdistuvaa haitallista toimintaa. Sukupuoleen perus-

tuva verkkoväkivalta on vakava huolenaihe Pohjoismaissa, joka vaikuttaa sekä yksi-

löihin että yhteiskuntaan. Se uhkaa sukupuolten välistä tasa-arvoa, turvallisuutta, de-

mokratiaa ja sananvapautta. Suomi isännöi vuonna 2021 osana puheenjohtajakaut-

taan Pohjoismaiden tasa-arvo- ja LGBTI-asiain ministerineuvostossa verkossa järjes-

tettyä Gender-based Hate, Threat and Harassment on the Internet -konferenssia. 10.–

11. kesäkuuta 2021 pidetyn konferenssin tavoitteena oli löytää hyviä käytäntöjä ja 

käytännön toimia sukupuoleen perustuvan verkkovihan torjumiseksi. Julkaisu sisäl-

tää konferenssin keskeiset tulokset sukupuoli- ja osallisuusasiantuntija Elina Nikulai-

sen koostamana. 

 

Hate crimes targeting LGBTI people in the Nordic countries – A survey of strate-

gies, methods and initiatives6 

 

Tutkimusten mukaan suuri osa LGBTI-ihmisistä Pohjoismaissa kohtaa väkivaltaa, vi-

haa, uhkailua ja häirintää. Tästä tekee erityisen vakavaa se, että toiminnan motiivina 

on viha LGBTI-ihmisiä kohtaan. Pohjoismaiden ministerineuvoston strategisiin pai-

nopistealueisiin LGBTI-ihmisten yhtäläisten oikeuksien ja mahdollisuuksien sekä yh-

denvertaisen kohtelun vahvistamiseksi sisältyy viharikosten ja syrjinnän torjunta ja 

ennaltaehkäisy. Suomi käynnisti vuonna 2021 Pohjoismaiden ministerineuvoston pu-

heenjohtajakaudellaan hankkeen, jossa pureudutaan LGBTI-ihmisiin kohdistuvaan 

vihaan Pohjoismaissa. Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus (NIKK) sai tehtäväksi 

selvittää hankkeen kannalta keskeisiä strategioita, toimijoita ja aloitteita Pohjois-

maissa. Selvityksen tarkoituksena oli lisätä tiedon- ja kokemustenvaihtoa Pohjois-

maiden välillä. 

 
4 https://www.norden.org/en/publication/changing-stereotypes-and-breaking-traditions 

5 https://www.norden.org/en/publication/preventing-online-gender-based-violence-nordics 

6 https://www.norden.org/en/publication/hate-crimes-targeting-lgbti-people-nordic-countries 
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Policy brief: Climate policies are not gender neutral – How climate policies impact 

gender and vice versa in a Nordic context7 

 

Miten luomme tasa-arvoista ilmastopolitiikkaa? Raportti sisältää päätelmiä ja suosi-

tuksia, joita on laadittu ilmastopolitiikan sukupuolivaikutuksia ja sukupuolen vaiku-

tusta ilmastopolitiikkaan Pohjoismaissa käsittelevän raportin pohjalta. Pohjoismaat 

ovat asettaneet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kunnianhimoisia tavoitteita, jotka 

edellyttävät rakenteellisia muutoksia Pohjoismaiden yhteiskunnissa, jotta liikkui-

simme, eläisimme, söisimme ja kuluttaisimme vähähiilisemmällä tavalla. Ilmaston 

toimintasuunnitelmista käy ilmi, miten eri Pohjoismaat aikovat päästä ilmastonmuu-

toksen hillitsemistavoitteisiinsa. Vaikka kaikki Pohjoismaat tiedostavat ilmastopoli-

tiikan sukupuolivaikutukset, ilmaston toimintasuunnitelmia on valtavirtaistettu vain 

rajallisesti. Muistio tarjoaa suosituksia jatkotyölle sukupuolisensitiivisen ilmastopoli-

tiikan turvaamiseksi. 

 

Ändra föreställningar och bryt traditioner! Kön och jämställdhet i småbarnspeda-

gogiken i Norden8 

 

Pohjoismaiden tasa-arvo- ja LGBTI-asiain ministerineuvoston (MR-JÄM) puheenjoh-

tajamaana Suomi halusi tuoda esille tasa-arvoista varhaiskasvatusta. Raporttia var-

ten on tehty selvitys tasa-arvo- ja sukupuoliosaamisesta varhaiskasvatuksessa Poh-

joismaissa ja Ahvenanmaalla, Färsaarilla ja Grönlannissa. Siinä käydään läpi lainsää-

däntöä, ohjausasiakirjoja, tutkimuksia ja käytännön esimerkkejä päiväkodeista, jär-

jestöistä ja kunnista ja esitellään kehitettyjä työkaluja tasa-arvon edistämiseksi Poh-

joismaiden päiväkodeissa. 

 

Gender equality in the Nordic energy sector9 

 

Sosiaalisesti kestävä siirtymä kohti uusiutuvia energiajärjestelmiä on yhä ajankohtai-

sempi kysymys kehitettäessä jatkuvasti tulevaisuuden energiaratkaisuja ja uutta tek-

nologiaa. Siirtymä uusiutuvaan energiaan muuttaa energiajärjestelmiämme huomat-

tavan paljon ja vaikuttaa kansalaisiin eri tavoin. Yksi sosiaalisesti kestävän kehityksen 

tekijä on sukupuolten tasa-arvo, ja se edellyttää energiasektorilta kaikkien lahjak-

kuuksien löytämistä innovaatioiden edistämiseksi ja osallisuuden turvaamiseksi. 

Energiasektoria pidetään yhtenä heikoiten sukupuolten moninaisuutta edustavista 

sektoreista myös Pohjoismaissa, joten vielä on paljon tehtävää kestävän energiasiir-

tymän turvaamiseksi. Sukupuolten tasa-arvoa Pohjoismaiden energiasektorilla käsit-

televä raportti tarjoaa yleiskatsauksen tämänhetkisestä tilanteesta. Tavoitteena on 

tuoda esille asiaa ja kannustaa keskusteluihin myönteisten vaikutusten aikaansaa-

miseksi sektorilla. 

 

 
7 https://www.norden.org/en/publication/policy-brief-climate-policies-are-not-gender-neutral 

8 https://www.norden.org/sv/publication/andra-forestallningar-och-bryt-traditioner-kon-och-jamstalldhet-i-smabarnspedagogiken-i 

9 https://www.norden.org/en/publication/gender-equality-nordic-energy-sector 
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Health, well-being and life conditions of young LGBTI persons in the Nordic coun-

tries: A literature review and survey of efforts10 

 

Vaikka LGBTI-ihmisten elinolot Pohjoismaissa ovat muuttuneet viimeisten 70 vuoden 

aikana, laajat kansanterveystutkimukset osoittavat, että heidän psyykkinen ja fyysi-

nen terveytensä on muuta väestöä heikompi. Myös nuorempien sukupolvien parissa 

heteronormin ulkopuolelle sijoittuva seksuaalisuus tai sukupuoli-identiteetti vaikut-

taa LGBTI-ihmisten elämään. Sen vuoksi Pohjoismaiden ministerineuvosto on käyn-

nistänyt hankkeen, jossa selvitetään nuorten LGBTI-ihmisten hyvinvointia. Pohjois-

mainen tasa-arvotiedon keskus (NIKK) on toteuttanut hankkeen, jonka tuloksena on 

julkaistu tässä kappaleessa mainittu raportti. Raportti koostuu kahdesta osasta: tut-

kimuskatsauksessa kuvaillaan tutkimustietoa nuorten LGBTI-ihmisten hyvinvoinnista 

Pohjoismaissa ja selvityksessä esitellään toimia nuorten LGBTI-ihmisten hyvinvoinnin 

parantamiseksi Pohjoismaissa. Raportin suomenkielinen yhteenveto (Nuorten 

LGBTI-henkilöiden terveys, hyvinvointi ja elinolot Pohjoismaissa: Tutkimuskatsaus ja 

aloitteiden kartoitus) on osoitteessa http://norden.diva-portal.org/smash/re-

cord.jsf?pid=diva2%3A1584772&dswid=-8945. 

 

Nordic Gender Equality in Figures 202111 

 

Pohjoismailla (Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska sekä Ahvenanmaa, Färsaaret ja 

Grönlanti) on pitkät perinteet sukupuolten välisen tasa-arvon yhteistyössä ja tiedon-

vaihdossa. Yhteistyön pohjana on yhteinen näkemys tasa-arvoisesta Pohjolasta, 

jossa kaikilla naisilla ja miehillä sekä tytöillä ja pojilla on yhtäläiset mahdollisuudet, 

pääsy valtaan, oikeudet ja velvollisuudet. Nordic Gender Equality in Figures 2021 

esittelee Pohjoismaiden tuoreimmat sukupuolitilastot. Yhteensä 33 indikaattorin 

avulla nähdään, kuinka pitkälle Pohjoismaat ovat päässeet ja mitä haasteita niillä 

vielä on demografian, perheiden ja hoivan, terveyden, koulutuksen, työmarkkinoi-

den, tulojen sekä vallan ja vaikutusmahdollisuuksien alueilla. Käsikirja on hyödyllinen 

jokaiselle, joka kaipaa luotettavaa ja vertailukelpoista tilastotietoa sukupuolten tasa-

arvosta Pohjoismaissa. 

 

Women in violent extremism in Sweden12 

 

Raportissa analysoidaan väkivaltaisissa ääriliikkeissä olevia naisia tuoreen Ruotsista 

kerätyn tiedon pohjalta. Tilastoissa esitellään useita demografisia ja rikollisuuteen 

liittyviä mittareita ja niissä tarkastellaan äärivasemmistoa, äärioikeistoa ja ääri-isla-

mismia verrattuna samaa sukupuolta oleviin sisaruksiin, miehiin samoissa väkivaltai-

sissa ryhmissä ja naisiin muissa radikaaleissa ryhmissä. Ryhmien välillä on sekä yhtä-

läisyyksiä että eroja. Ääri-islamististen ryhmien naiset ovat kiinnittyneet heikoimmin 

työmarkkinoille ja he ovat eniten hyvinvointietuuksien piirissä. Äärioikeistoon kuulu-

 
10 http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1584750&dswid=-644 

11 https://www.norden.org/en/publication/nordic-gender-equality-figures-2021 

12 https://www.norden.org/en/publication/women-violent-extremism-sweden 
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villa naisilla on alhaisin koulutustaso. Väkivaltaisiin ääriliikkeisiin ajautuneiden nais-

ten ja heidän biologisten sisartensa välinen vertailu viittaa yhteyteen rikollisuuden ja 

sosiaalisten ongelmien sekä ekstremismin välillä. Tarkasteltaessa perhetaustaa vai-

kuttaa siltä, että väkivaltaisiin ääriliikkeisiin kytkeytyvillä naisilla on laajempia ongel-

mia kuin siskoillaan, joilla ei (tiettävästi) ole yhteyksiä ääriliikkeisiin.  

 

Genusperspektiv på framtidens högteknologiska arbetsliv – En nordisk forsk-

ningsöversikt, inventering och analys av utbildningsval inom STEM (Science, Te-

chnology, Engineering and Mathematics)13 

 

Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus (NIKK) on laatinut Pohjoismaiden ministeri-

neuvoston toimeksiannosta tutkittuun tietoon perustuvan selvityksen siitä, mikä ai-

heuttaa sukupuolittuneita opiskeluvalintoja teknis-luonnontieteellisillä aloilla (nk. 

STEM-alat). Raportin keskeisenä osuutena on tutkimuskatsaus, joka tarjoaa koos-

teen tutkimukseen pohjautuvista selitysmalleista ja testatuista toimenpiteistä Poh-

joismaissa. Tutkimuskatsaus on jaettu kuuteen teemaan: 1) Opinnot ja ammatinva-

linta, 2) Oppiainekulttuurit ja normit opetusympäristöissä, 3) Valmiudet ja tulokset, 

4) Opettajat, pedagogiikka ja opetusmenetelmät, 5) Työmarkkinat ja työelämä ja 6) 

Opiskeluvalintoihin, opetukseen ja organisaatioon liittyvä muutostyö. Raportti sisäl-

tää myös koosteen ja analyysin teknis-luonnontieteellisillä aloilla tehtävistä toimista 

Pohjoismaissa sekä kansainvälisen katsauksen muualla maailmassa toteutettavista 

toimista epätasaisen sukupuolijakauman tasoittamiseksi teknis-luonnontieteellisillä 

aloilla. 

 

 

 

Seven challenges for LGBTI equality – and how the Nordic cooperation can solve 

them14 

 

Syksyllä 2020 Pohjoismaiden ministerineuvosto kutsui alan asiantuntijoita, aktivis-

teja, julkisia toimijoita ja järjestöjä osallistumaan keskustelutilaisuuksien sarjaan, 

jonka tavoitteena oli tuoda esille LGBTI-ihmisten kohtaamia esteitä ja haasteita Poh-

joismaissa. Tilaisuuksia järjestettiin yhteensä kahdeksan, kaikissa Pohjoismaissa ja 

jokainen eri painopisteellä. Yhteensä 44 ihmistä jakoi kokemuksia, tietoa ja ajatuksia 

siitä, mitä toimenpiteitä tulisi toteuttaa, jotta päästäisiin entistä lähemmäksi tavoi-

tetta Pohjolasta, jossa on tilaa kaikille. Toimittaja Gisle A. Gjevestad Agledahl on tii-

vistänyt yhteensä 12 tuntia kestäneet esitykset ja keskustelut raportissa esiteltäviin 

seitsemään pääkohtaan. Mitä haasteita on edessä ja miten ne voidaan ratkaista poh-

joismaisen yhteistyön voimin? 

 

 

 
13 https://www.norden.org/sv/publication/genusperspektiv-pa-framtidens-hogteknologiska-arbetsliv 

14 http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1533098&dswid=-8891 
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Käsikirja seksuaalisen häirinnän ehkäisemisestä tuomioistuinlaitoksessa – Konk-

reettisia vinkkejä ja menetelmiä turvallisemman työpaikan luomiseksi15  

 

Tämä käsikirja esittelee toimintamalleja seksuaaliseen häirintään puuttumiseen oi-

keushallinnossa. Käsikirjan painopiste on laadullisessa muutostyössä ja henkilöstöpo-

litiikassa. Käsikirja perehdyttää lukijan seksuaaliseen häirintään pohjoismaisessa oi-

keuslaitoksessa, esittelee käytännön lähestymistapoja seksuaalisen häirinnän parissa 

työskentelyyn ja tarjoaa konkreettisia vinkkejä seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäi-

semiseen sekä yksilö- että rakenteellisella tasolla. Käsikirja on suunnattu kaikille tuo-

mioistuimissa työskenteleville, mutta sitä voidaan käyttää inspiraationa myös muilla 

toimialoilla ja muissa viranomaisissa. 

 

 

Lisäys asiakirjaan Pohjoismaisen tasa-arvosektorin yhteistyöohjelma 2019–2022  

(pidennetty vuoteen 2024) – LGBTI-ihmisten yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuu-

det sekä yhdenvertainen kohtelu Pohjoismaissa16 

 

Kansainvälisestä näkökulmasta Pohjoismaat ovat jo pitkään olleet edistyksellisiä 

LGBTI-alueella, mutta vaikka lainsäädäntö onkin osittain kohdallaan, selvitettävänä 

on yhä runsaasti haasteita ennen kuin LGBTI-ihmisillä on yhtäläiset mahdollisuudet 

ja oikeudet. Pohjoismaiden tasa-arvoministerit käynnistivät vuonna 2020 Pohjois-

maiden ministerineuvostossa virallisen yhteistyön LGBTI-ihmisten yhtäläisestä koh-

telusta ja yhtäläisistä oikeuksista Pohjoismaissa. Tämä teksti on lisäys pohjoismaisen 

tasa-arvosektorin yhteistyöohjelmaan 2019–2022 (pidennetty vuoteen 2024). Tasa-

arvo- ja LGBTI-asiain ministerineuvosto päätti vuonna 2021 pidentää pohjoismaisen 

tasa-arvosektorin yhteistyöohjelman 2019–2022 ohjelmakautta vuoteen 2024. Lisäys 

ohjaa LGBTI-alueen pohjoismaista yhteistyötä ja kuvailee tärkeimmät painopisteet 

31. joulukuuta 2022 päättyvän ohjelmakauden loppuun saakka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 https://www.norden.org/fi/publication/kasikirja-seksuaalisen-hairinnan-ehkaisemisesta-tuomioistuinlaitoksessa 

16https://www.norden.org/fi/publication/lisays-asiakirjaan-pohjoismaisen-tasa-arvosektorin-yhteistyoohjelma-2019-2022 
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Liite 4: Tilastotietoa pohjoismaisen yhteistyön sukupuolijakaumasta 
vuonna 2021 
 

 

Sukupuolijakauma ministerineuvoston sihteeristössä  
Pohjoismaisella sopimuksella sihteeristöissä ja laitoksissa työskentelevistä henki-

löistä 63 prosenttia oli naisia ja 37 prosenttia miehiä 31. joulukuuta 2021. Naisten 

osuus on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna, jolloin naisia oli 60  prosenttia ja 

miehiä 40 prosenttia. 

 

 
Kaikkien pohjoismaisella sopimuksella sihteeristöissä 

ja laitoksissa työskentelevien sukupuolijakauma  

Määrä Osuus (%) 

Tilanne 31.12.2021   

Naiset 193 63 % 

Miehet 114 37 % 

Yhteensä 307 100 % 

 

 

Kahdestatoista laitoksen johtajasta viisi oli naisia ja seitsemän miehiä 31. joulu-

kuuta 2021. 

 

Virkamieskomiteoiden sukupuolijakauma 
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Kaavio 1: Pohjoismaiden ministerineuvoston virkamieskomiteoiden sukupuolija-
kauma vuonna 2021 

 
EK-A  = ÄK-A  
EK-VÆKST (Energi) = ÄK-TILLVÄXT (energiapolitiikka) 
EK-FINANS  = ÄK-FINANS  
EK-FJLS (Eksekutiv) = ÄK-FJLS (toimeenpaneva komitea) 

EK-FJLS (Fisk)  = ÄK-FJLS, kalastus ja vesi-
viljely  

 

= ÄK-FJLS (kalastus) 

EK-FJLS (Jord og skog)  = ÄK-FJLS (maa- ja metsätalous) 
EK-FJLS (Mat)  = ÄK-FJLS (elintarvikkeet) 
EK-JUST = ÄK-JUST  
EK-K  = ÄK-K  
EK-MK  = ÄK-MK  
EK-S  = ÄK-S  
EK-U  = ÄK-U  
EK-VÆKST (Næringsliv) = ÄK-TILLVÄXT (elinkeinopolitiikka) 
EK-VÆKST (Regional) = ÄK-TILLVÄXT (aluepolitiikka) 
  
EK-JÄM  = ÄK-JÄM  
NORDBUK  = NORDBUK  
  
Kvinner Naiset 
Menn Miehet 

 

 

Kaavio kuvaa Pohjoismaiden ministerineuvoston virkamieskomiteoiden ja NORD-

BUKin sukupuolijakaumaa. Toimintaperiaatteiden tavoitteena on 40–60 prosentin 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kvinner Menn
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edustus sukupuolten välillä pohjoismaisessa yhteistyössä. Virkamieskomiteoita on 16 

ja kahdeksan niistä täyttää asetetun tavoitteen.  

 


