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MIETINTÖ MINISTERINEUVOSTON 

EHDOTUKSESTA 

Kansalais- ja kuluttajavaliokunnan mietintö koskien 

 

ministerineuvoston ehdotusta 

uudeksi tasa-arvopolitiikan yhteistyöohjel-

maksi 2015–2018 

1. Valiokunnan ehdotus 

Kansalais- ja kuluttajavaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se toteuttaa ministerineuvoston ehdotuksen "Pohjoismaisen 

tasa-arvoalan yhteistyöohjelma 2015–2018:  Yhdessä tasa-arvon 

puolesta – vahvempi Pohjola" ottaen huomioon mietinnössä esite-

tyt näkemykset. 

 

2. Taustaa 

Pohjoismaiden tasa-arvopolitiikan yhteistyöohjelma 2011–2014 umpeutuu 

vuodenvaihteessa, minkä vuoksi Pohjoismaiden ministerineuvosto on laa-

tinut uuden tasa-arvopolitiikan yhteistyöohjelman vuosiksi 2015–2018. 

Ohjelman alaotsikkona on Yhdessä tasa-arvon puolesta  – vahvempi Poh-

jola. 

 

Edellisistä vuosista poiketen tasa-arvoalan yhteistyö lähialueiden eli arkti-

sen alueen, Baltian maiden ja Luoteis-Venäjän kanssa, on järjestetty erik-

seen maantieteellisissä yhteistyöohjelmissa ja suuntaviivoissa yhteistyölle 

Viron, Latvian ja Liettuan sekä  Luoteis-Venäjän kanssa. Tämän myötä 

uusi ohjelma keskittyy yhteistyöhön Pohjoismaissa ja laajemmin kansain-

välisesti, kuten esimerkiksi YK:n tasa-arvoyhteistyön puitteissa. 

3. Lausunnot 

Pohjoismaiden ministerineuvosto lähetti tasa-arvoalan yhteistyöohjelma-

luonnoksen lausuntokierrokselle Pohjoismaiden neuvostoon ja Pohjoismai-

den ministerineuvoston sektoreille alkukesästä.  
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Pohjoismaiden neuvoston kansalais- ja kuluttajavaliokunta käsitteli luon-

nosta uudeksi yhteistyöohjelmaksi 3. kesäkuuta 2014 pitämässään koko-

uksessa.  

4. Valiokunnan näkemykset 

Kansalais- ja kuluttajavaliokunta pitää tärkeänä, että tasa-arvoalan poh-

joismainen panostus on laadukasta ja tuottaa pohjoismaista hyötyä. Tasa-

arvo on suuri ja merkittävä osa pohjoismaista hyvinvointimallia, minkä 

vuoksi pohjoismainen tasa-arvotyö on tärkeää pohjoismaisen mallin kehit-

tämisessä ja sen välittämisessä edelleen sekä Pohjoismaissa että kansain-

välisesti. Tärkeys ei kuitenkaan näy budjetissa, sillä pohjoismaiseen tasa-

arvotyöhön varattu osuus on erittäin pieni (alle 1 prosentti Pohjoismaiden 

ministerineuvoston kokonaisbudjetista). Tämän vuoksi on erityisen tärke-

ää saada mahdollisimman paljon irti joka eurosta.  
 

Kansalais- ja kuluttajavaliokunta merkitsee tiedoksi ohjelman neljä pääta-

voitetta tai panostusaluetta: pohjoismainen tasa-arvoyhteistyö, kansain-

välinen tasa-arvoyhteistyö, tasa-arvotiedon välittäminen kansalaisille, 

parlamentaarikoille ja hallituksille sekä sisäinen tasa-arvotyö Pohjoismai-

den ministerineuvoston eri sektoreilla. 

 

Hyvinvointi ja innovointi 

Kansalais- ja kuluttajavaliokunta esitti lausuntokierroksella toiveen, että 

yhteistyöohjelmaan kirjattaisiin vahvemmat tavoitteet Hyvinvointi ja inno-

vointi -teeman osalta. Valiokunta toteaa, että tekstiä on muokattu, mutta 

on tulkintakysymys, onko tavoitteita vahvistettu vai ei. 

 

Kansalais- ja kuluttajavaliokunta toteaa tyytyväisenä, että yksi pohjois-

maisen tasa-arvoalan yhteistyön tavoitteista on keskittyä lasten sukupuo-

lirooleihin ja torjua sukupuolistereotypioita päiväkodeissa ja kouluissa. Ta-

voite on yhtenevä pohjoismaisen tasa-arvoyhteistyön aiempien linjausten 

kanssa ja myös suhteessa kansalais- ja kuluttajavaliokunnan suositukseen 

laatumerkinnästä päiväkotien ja koulujen yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvotyölle (*9/2012/medborgar).  

 

Kansalais- ja kuluttajavaliokunta painottaa, että Nollatoleranssi sukupuo-

leen perustuvaa väkivaltaa kohtaan Pohjoismaissa on tärkeä tavoite. Täs-

sä yhteydessä ratkaisevaa on oikeus saada apua, myös ihmiskaupan yh-

teydessä. 

 

Kestävän kehityksen ja monimuotoisuuden yleisteema  

Ohjelmaan on sisällytetty myös kansalais- ja kuluttajavaliokunnan pyrki-

mys laajentaa pohjoismaista tasa-arvotyötä kattavammaksi yhdenvertai-

suus- ja syrjimättömyysyhteistyöksi, joten ohjelman monimuotoisuusnä-

kökulmaa pidetään myönteisenä.  

 

Kansainvälinen tasa-arvoyhteistyö  

Kansainvälistä ulottuvuutta pidetään tärkeänä poliittisten linjausten näkö-

kulmasta, sillä kansainvälinen tasa-arvotyö kamppailee konservatiivisem-

pia virtauksia vastaan eri puolilla maailmaa. Siksi onkin tärkeää, että Poh-

joismaat pitävät lippua korkealla ja osoittavat tasa-arvoisen yhteiskunnan 

mahdollisuudet. Kansalais- ja kuluttajavaliokunta osallistuu mielellään ta-

sa-arvotyön nostamiseen asialistalle ja pohjoismaisesta tasa-arvotyöstä 

tiedottamiseen kansainvälisesti, kuten on tehty esimerkiksi Nordic Cool -

panostuksen yhteydessä.  

 

Tasa-arvotiedon lisääminen  

Kansalais- ja kuluttajavaliokunta on aiemmin Pohjoismaiden ministerineu-

voston kanssa käymässään vuoropuhelussa korostanut sen tärkeyttä, että 

yhteisestä tasa-arvoyhteistyöstä välitetään konkreettista tietoa kansalai-
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sille ja poliitikoille laajemmasta näkökulmasta. Tämä otetaan edelleen 

huomioon uudessa ohjelmassa toisen pääteeman yhtenä panostusaluee-

na, mikä on arvokas asia.  

 

Tasa-arvonäkökulman valtavirtaistaminen Pohjoismaiden ministerineuvos-

ton sektoreilla  

Lopuksi halutaan tukea tasa-arvotyön sisällyttämistä Pohjoismaiden minis-

terineuvoston muiden sektorien työhön, jotta pohjoismaiseen yhteistyö-

hön saataisiin kokonaisvaltainen tasa-arvo- ja monimuotoisuusnäkökulma. 

5. Päätelmät 

Edellä esitetyn perusteella kansalais- ja kuluttajavaliokunta ehdottaa, että  

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se toteuttaa ministerineuvoston ehdotuksen "Pohjoismaisen 

tasa-arvoalan yhteistyöohjelma 2015–2018:  Yhdessä tasa-arvon 

puolesta kohti vahvempaa Pohjolaa" ottaen huomioon mietinnössä 

esitetyt näkemykset. 

 

 

 

 

Kööpenhaminassa 9. lokakuuta 2014 

Annicka Engblom (M) 
Björt Samuelsen (Tj.) 

Elín Hirst (Sj.) 

Henrik Dam Kristensen (S) 

Jan Lindholm (MP) 
Kristian Norheim (FrP) 

Knut Storberget (A) 

Satu Hapaanen (gröna) 
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MINISTERINEUVOSTON EHDOTUS 

Vastaanottaja 

Pohjoismaiden neuvosto 

Kopio 

 

Lähettäjä 

Pohjoismaiden ministerineuvosto 

Aihe 

Ministerineuvoston ehdotus pohjoismaisen tasa-arvoalan yhteistyöohjelmaksi 

2015–2018: Yhdessä tasa-arvon puolesta – vahvempi Pohjola 

Ministerineuvoston ehdotus pohjoismaisen tasa-

arvoalan yhteistyöohjelmaksi 2015–2018: Yhdessä ta-
sa-arvon puolesta – vahvempi Pohjola 

Tiivistelmä 

Ohjelmakaudella 2015–2018 pohjoismaisen tasa-arvoalan yhteistyön ta-

voitteena on edistää tehokasta tasa-arvotyötä Pohjoismaissa, Ahvenan-

maalla, Färsaarilla ja Grönlannissa ja lisätä tasa-arvo-osaamista Pohjois-

maissa kansalaisten, parlamentaarikkojen ja hallitusten keskuudessa sekä 

Pohjoismaiden ministerineuvoston omissa toimielimissä ja hankkeissa. 

Pohjoismaisen yhteistyön tulee toimia kansainvälisenä yhteistyöalueena ja 

edistää kansainvälistä kokemustenvaihtoa esimerkiksi YK:ssa. Yhteistyötä 

tehdään myös Pohjolan lähialueiden eli Baltian maiden, Luoteis-Venäjän ja 

arktisen alueen kanssa. 

Vuosien 2015–2018 yhteistyöohjelmassa on kaksi pääteemaa: julkinen tila 

sekä hyvinvointi ja innovaatio. Lisäksi ohjelmassa on kaksi horisontaalista 

teemaa: kestävä kehitys erityisesti monimuotoisuuden näkökulmasta sekä 

miesten ja poikien aktiivinen osallistuminen tasa-arvotyöhön. Tasa-

arvonäkökulman valtavirtaistaminen on strategia tasa-arvoalan yhteis-

työohjelman toteuttamiseksi. 

 

Julkisen tilan osalta Pohjoismaat, Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti 

pyrkivät siihen, että 
- naisilla ja miehillä on samat lähtökohdat ja mahdollisuudet vaikut-

tamiseen ja valtaan osallistuessaan pohjoismaisten hyvinvointiyh-

teiskuntien muovaamiseen ja päätösprosesseihin. 

- Pohjoismaissa naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet 

käyttää mediaa ja vaikuttaa mediassa. 

- torjutaan julkisen tilan seksualisoitumista. 

- torjutaan tasa-arvon vastustusta ja sukupuoleen perustuvia vi-

hanilmauksia.  

 

Hyvinvoinnin ja innovoinnin osalta Pohjoismaat, Ahvenanmaa, Färsaaret 

ja Grönlanti pyrkivät siihen, että  
- Pohjoismaissa naisilla ja miehillä sekä tytöillä ja pojilla on yhtäläi-

set mahdollisuudet koulutukseen, oppimiseen ja tutkimukseen se-

kä yksilöllisten tavoitteiden, kiinnostusten ja kykyjen kehittämi-

seen. 

- Pohjoismaissa naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet 

osallistua työmarkkinoille ja saavuttaa taloudellinen itsenäisyys. 

- Pohjoismaissa naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet yh-

distää perhe- ja työelämä. 

- nollatoleranssi sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa kohtaan toteu-

tuu. 

Pohjoismaiden ministeri-

neuvosto 

Ved Stranden 18 

DK-1061 København K 

 

Puh. +45 3396 0200 

Faksi +45 3396 0202 

www.norden.org 

 

13. elokuuta 2014 

13-00999-27 
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- lisätään tietämystä naisten ja miesten sekä tyttöjen ja poikien 

terveydestä ja että heillä on yhtäläinen pääsy terveys- ja sosiaali-

palveluihin sekä yhtäläiset mahdollisuudet terveyteen ja hyvin-

vointiin. 

 

 

Pohjoismainen tasa-arvoalan yhteistyö ohjelmakaudella 2015–

2018 

 

Pohjoismaat, Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti tekevät tasa-arvoalan 

yhteistyötä, jonka pohjana on yhteinen pohjoismainen visio tasa-

arvoisesta Pohjolasta, jossa kaikilla kansalaisilla on yhtäläiset mahdolli-

suudet, oikeudet ja velvollisuudet sukupuolesta riippumatta. 

 

Tasa-arvo merkitsee sitä, että naisilla ja miehillä sekä tytöillä ja pojilla on 

sama valta ja samat vaikutusmahdollisuudet sekä yhtäläiset oikeudet, 

vastuut, velvollisuudet ja mahdollisuudet kaikilla elämän osa-alueilla. Poh-

joismaat ovat päässeet pitkälle tasa-arvotyössään lainsäädännön ja poliit-

tisten toimien avulla, mutta emme ole saavuttaneet todellista sukupuolten 

välistä tasa-arvoa. Tasa-arvoisen yhteiskunnan aikaansaamiseksi tarvi-

taan laaja-alaista tasa-arvopolitiikkaa, joka hyödyttää yksilön lisäksi koko 

yhteiskuntaa. Kehitystä kaikilla yhteiskunnan aloilla rikastuttaa se, että 

hyödynnämme sekä naisten että miesten osaamista, tietoja ja kokemusta 

sekä huomioimme heidän arvonsa ja vaikutusmahdollisuutensa.  

Pohjoismaat, Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti ovat toisinaan valinneet 

eri teitä, rakenteita ja toimenpiteitä tasa-arvon saavuttamiseksi, mutta 

olennaista on, että kaikki ovat toimineet aktiivisesti hyvien tulosten saa-

vuttamiseksi. Niitä ei synny itsestään, vaan taustalla on kovaa työtä, jota 

on vaalittava takaiskujen välttämiseksi. On jatkuva prosessi rakentaa ta-

sa-arvoisia ja demokraattisia yhteiskuntia, joissa naisilla ja miehillä on yh-

täläiset mahdollisuudet, oikeudet ja vastuut. Tasa-arvo ei ole irrallinen il-

miö, vaan se liittyy meidän kaikkien elämään.  

 

Pohjoismaisen tasa-arvoyhteistyön päätavoitteet vuosina 2015–2018 ovat 

seuraavat:  
1. Edistetään tehokasta ja monipuolista kansallista tasa-arvotyötä 

Pohjoismaissa, Ahvenanmaalla, Färsaarilla ja Grönlannissa.  

2. Tuetaan maiden kansainvälisiä tasa-arvoalan velvoitteita ja luo-

daan Pohjoismaiden välistä synergiaa.  

3. Edistetään kansalaisten, parlamentaarikkojen ja hallitusten tietä-

mystä tasa-arvosta ja pohjoismaisesta tasa-arvoyhteistyöstä.   

4. Tuetaan kaikkia Pohjoismaiden ministerineuvoston sektoreita tasa-

arvon edistämistyössä. 
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1. Pohjoismaisen tasa-arvoyhteistyön tehtävänä on edistää tehokas-

ta ja monipuolista kansallista tasa-arvotyötä Pohjoismaissa, Ahve-

nanmaalla, Färsaarilla ja Grönlannissa.  

Pohjoismainen tasa-arvoyhteistyö on edistänyt tietämyksen lisäämistä ja 

syvempää yhteistoimintaa maiden välillä. Konferenssien, kokousten, tieto-

koosteiden, raporttien ja tutkimuksen kautta saamme lisätietoa, joka vie 

meitä lähemmäksi tasa-arvoisen Pohjolan tavoitetta. Pohjoismainen tasa-

arvoyhteistyö edistää osaltaan kunkin Pohjoismaan työtä tasa-arvon to-

teutumiseksi ja sillä pyritään myös saavuttamaan tasa-arvo Pohjoismai-

den ministerineuvoston omissa elimissä ja hankkeissa. Pohjoismaat pyrki-

vät yhteistyön kautta opettamaan ja tukemaan toisiaan jakamalla sekä 

hyviä että huonoja kokemuksia.  

 
2. Pohjoismaisen tasa-arvoyhteistyön tehtävänä on tukea maiden 

yhteistyötä kansainvälisten tasa-arvoalan velvoitteiden täyttämi-

sessä ja luoda Pohjoismaiden välistä synergiaa.  

Tasa-arvo on Pohjoismaille profiilikysymys, ja muut maat ovat kiinnostu-

neita kuulemaan Pohjoismaiden kokemuksista tasa-arvotyön parissa. Ko-

kemuksemme mukaan tasa-arvo ei ole ainoastaan oikeudenmukaisuus- ja 

demokratiakysymys, vaan se on myös taloudellinen välttämättömyys ja 

pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien peruspilari. Pohjoismaiden tulee 

jatkossakin toimia kansainvälisesti aktiivisena vastuullisena yhteistyöalu-

eena, joka vuoropuhelun ja keskustelun avulla pyrkii edistämään tasa-

arvoa kansainvälisillä foorumeilla. Pohjoismaisen tasa-arvoyhteistyön teh-

tävänä on myös tukea maiden yhteistyötä kansainvälisten velvoitteiden 

osalta ja luoda synergiaa Pohjoismaiden välillä.  

Pohjoismaat haluavat olla kansainvälisesti aktiivinen vastuullinen yhteis-

työalue ja tekevät sen vuoksi ohjelmakaudella yhteistyötä asianomaisten 

toimijoiden kanssa tarpeen mukaan.  

YK:n puitteissa pohjoismaisen yhteistyön kautta pyritään edelleen tuke-

maan Pohjoismaiden tasa-arvopoliittisia aloitteita ja tekemään pohjois-

maista tasa-arvoyhteistyötä näkyväksi. 

Ohjelmakauden aikana panostetaan yhteistyöhön Pohjolan lähialueiden 

kanssa, painottaen erityisesti Baltian maita, Luoteis-Venäjää ja arktista 

aluetta. Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteistyö perustuu vuoropuhe-

luun ja tasavertaisuuteen. Työtä tehdään Pohjoismaiden ja Baltian maiden 

erillisen yhteistyösopimuksen pohjalta sekä noudattaen Pohjoismaiden 

ministerineuvoston yleisiä suuntaviivoja yhteistyölle Viron, Latvian ja Liet-

tuan kanssa. Luoteis-Venäjän kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on 

kehittää hyviä naapuruussuhteita ja siinä pyritään vahvistamaan demo-

kratiaa ja tasa-arvoa koko alueella. Työtä tehdään Pohjoismaiden ministe-

rineuvoston ja Luoteis-Venäjän yhteistyötä koskevien suuntaviivojen mu-

kaisesti. Yhteistyö arktisella alueella pohjautuu Pohjoismaiden ministeri-

neuvoston arktiseen yhteistyöohjelmaan.  

 
3. Pohjoismaisen tasa-arvoyhteistyön tulee edistää kansalaisten, par-

lamentaarikkojen ja hallitusten tietämystä tasa-arvosta ja tasa-

arvoyhteistyöstä Pohjoismaissa.   

Pohjoismaat ovat vuosien ajan hyödyntäneet yhteisiä vahvuuksiaan ta-

voitteena luoda synergiaa ja vaihtaa kokemuksia tehokkaiden ratkaisujen 

kehittämiseksi eri aloilla Pohjoismaiden sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja 

Grönlannin kansalaisten hyväksi. Tutkimusten mukaan tietämys pohjois-

maisesta yhteistyöstä on heikentynyt Pohjoismaiden kansalaisten parissa. 

Tutkimukset osoittavat myös, että vaikka tasa-arvoa pidetään perusarvo-

na Pohjoismaissa, Ahvenanmaalla, Färsaarilla ja Grönlannissa, ymmärrys 

aktiivisen tasa-arvotyön merkityksestä ja välttämättömyydestä on vähe-

nemässä. Tekemällä Pohjoismaiden tasa-arvoyhteistyötä näkyväksi tuo-

daan selkeämmin esiin myös tasa-arvo-osaamista ja sen merkitystä Poh-
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joismaiden hyvinvointiyhteiskunnille. Pohjoismaisen tasa-arvoyhteistyön 

tulee luoda keskustelumahdollisuuksia kaikkialla Pohjoismaissa, ja asiasta 

poliittisesti vastaavien tulee aktiivisesti osallistua asennemuutostyöhön 

tiedotuksen ja joukkoviestinten kautta.   

 
4. Pohjoismaisen tasa-arvoyhteistyön tulee tukea kaikkia Pohjois-

maiden ministerineuvoston sektoreita tasa-arvon edistämistyössä.  

Pohjoismaisten yhteistyöministerien (MR-SAM) päätös tasa-

arvonäkökulman valtavirtaistamisesta kaikessa Pohjoismaiden ministeri-

neuvoston toiminnassa tarjoaa menetelmän, jolla voidaan luoda parem-

mat edellytykset Pohjoismaiden ministerineuvoston tavoitteelle sukupuol-

ten välisestä tasa-arvosta. Strategian mukaan kaikkien sektorien tulee si-

sällyttää sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulma toimintaansa. Tasa-arvon val-

tavirtaistaminen toteutetaan siten, että yhteistyöalueet hyödyntävät pää-

tösten ja toimenpiteiden sukupuolinäkökulmat esiin tuovia välineitä ja 

menetelmiä. Valtavirtaistamisen edellytyksenä on se, että selvitetään pää-

tösten ja arviointien seurauksia tasa-arvonäkökulmasta ja täytetään sek-

torin asettamat tasa-arvotavoitteet. Kunkin sektorin vastuulla on laatia ja 

toteuttaa omalle yhteistyöalalleen relevantteja konkreettisia ja erityisiä 

tasa-arvotavoitteita. Sektorit raportoivat vuosittain tasa-arvotyöstään. 

Raportit kootaan Pohjoismaiden ministerineuvoston tasa-arvoselontekoon, 

joka annetaan Pohjoismaiden neuvostolle vuotuisen istunnon yhteydessä.  

Vaikka kullakin sektorilla on vastuu tasa-arvon edistämisestä omassa toi-

minnassaan, on tärkeää, että yhteistyöministerit jatkossakin kantavat 

vastuuta aloitteentekijöinä ja kehittävänä asiantuntijaelimenä aktiivisen 

pohjoismaisen tasa-arvopolitiikan edistämistyössä. Vuoropuhelu ja yhteis-

työ eri sektorien ja tasa-arvosektorin välillä on edellytyksenä onnistuneel-

le valtavirtaistamiselle. Tasa-arvosektori toimii valtavirtaistamistyön tuki-

jana ja koordinoijana.  

 

Työn organisointi 

Tasa-arvoasiain ministerineuvostolla (MR-JÄM) on vastuu pohjoismaisesta 

tasa-arvoyhteistyöstä. Tasa-arvoasiain virkamieskomitea (ÄK-JÄM) val-

mistelee asioita ministerineuvostolle ja toteuttaa sen päätöksiä. Puheen-

johtajamaa johtaa työtä ministerineuvostossa ja virkamieskomiteassa. Mi-

nisterineuvoston toimintaa kuvaillaan vuotuisessa sektoriohjelmassa, jos-

sa esitellään kunkin vuoden toimet alan yhteistyöohjelman tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Ministerineuvostolla on yhteistyöelin, Pohjoismainen ta-

sa-arvotiedon keskus (NIKK), jonka tehtävänä on välittää ja tehdä näky-

väksi pohjoismaista tasa-arvoalan tutkimusta, politiikkaa ja tietoa. NIKKin 

tehtävänä on lisäksi järjestää ministerineuvoston rahoittamia hakukierrok-

sia pohjoismaista ja tasa-arvopoliittista lisäarvoa tuottaville hankkeille.  

Tasa-arvotyön tulee perustua luotettavaan tietopohjaan, kuten sukupuo-

len mukaan jaettuihin tilastoihin, sukupuolitutkimukseen ja aktiivisesta ta-

sa-arvotyöstä vastaavien henkilöiden tasa-arvo-osaamiseen.  Käytössä on 

useita eri työmenetelmiä: mielipidevaikuttaminen, hyvien esimerkkien ja-

kaminen, pohjoismainen ja kansainvälinen keskustelu, kannustaminen yh-

teispohjoismaiseen tasa-arvotutkimukseen, tutkimuskatsausten kokoami-

nen, verkostojen koordinointi sekä tiedonvaihto kansallisen lainsäädäntö-

työn osalta.  

Yhteistyö on dynaamista ja sitä mukautetaan jatkuvasti maiden tarpeiden 

sekä Pohjoismaiden, Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin hallitusten 

kannalta ajankohtaisten kysymysten mukaan.   

 

Yhteistyöohjelman kaksi pääteemaa 

Yhteistyöohjelmassa on kaksi pääteemaa: julkinen tila sekä hyvinvointi ja 

innovaatio. Näihin sisältyy osatavoitteita, joihin Pohjoismaiden tasa-

arvoministerit keskittyvät yhteistyökaudella 2015–2018. Nämä kaksi laa-

ja-alaista teemaa korostavat ja selkiyttävät määrätietoisen työn tarvetta 

tasa-arvon edistämiseksi. Tasa-arvoministereillä on ohjelmakaudella myös 
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mahdollisuus priorisoida muita kysymyksiä, jotka kytketään sektoriohjel-

maan. Tasa-arvotyön onnistuminen edellyttää myös monialaista yhteistyö-

tä. 

 

Horisontaaliset teemat: kestävä kehitys sekä miesten ja poikien 

aktiivinen osallistuminen 

Ohjelmassa on kaksi horisontaalista teemaa: kestävä kehitys erityisesti 

monimuotoisuuden näkökulmasta sekä miesten ja poikien aktiivinen osal-

listuminen tasa-arvotyöhön.  

Pohjoismaiden ministerineuvoston kestävän kehityksen strategia on ylei-

nen ohjausasiakirja kaikille Pohjoismaiden ministerineuvoston sektoreille 

ja sen osalta tasa-arvosektori tuo esiin sosiaalisen kestävyyden merkityk-

sen ja siihen sisältyvän monimuotoisuusnäkökulman. Sukupuoli, ikä, us-

konto, seksuaalinen suuntautuminen, toimintakyky ja etninen tausta vaih-

televat. Yhteiskunnan normit ja arvot saattavat helposti rajoittaa ihmisiä 

ja johtaa siihen, että yksilöiden eri ominaisuudet, valmiudet ja osaaminen 

jäävät ottamatta huomioon. Tasa-arvosektori pyrkii sen vuoksi kestävän 

kehityksen strategian avulla sisällyttämään monimuotoisuusnäkökulman 

toimintaansa tarvittavissa yhteyksissä.  

Miesten ja poikien näkökulma on keskeinen osa tasa-arvotyötä. Aiemmin 

miehet ja tasa-arvo oli alue, jossa miehet osallistuivat naisten taisteluun 

tasa-arvon puolesta. Nykyään on kyse myös miehiin erityisesti liittyvistä 

tasa-arvo-ongelmista, jotka koskevat esimerkiksi terveyttä ja hyvinvoin-

tia, koulutusta, syrjäytymistä ja isyyttä tai yhteenkuuluvuutta. Sukupuoli 

ei ole ainoa selitys naisten ja miesten välisiin eroihin, eivätkä erot itses-

sään välttämättä ole tasa-arvo-ongelmia. Tasa-arvon edistämiseksi on 

kuitenkin tärkeää selvittää ja tarkkailla miesroolia eri tilanteissa yhteis-

kunnassa, työmarkkinoilla ja perheessä. Hoivatyön tasa-arvoisempi jakau-

tuminen perheessä edistää sekä naisten mahdollisuuksia työmarkkinoilla 

että miesten roolia isinä. Miesten työskentely perinteisillä naisvaltaisilla 

aloilla murtaa sukupuolen mukaan jakautuneita työmarkkinoita ja edistää 

molempien sukupuolten ura- ja työmahdollisuuksia sekä pienentää suku-

puolittuneisuudesta aiheutunutta palkkakuilua naisten ja miesten välillä. 

 

Julkinen tila  

Naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet osallistua politiikan muotoi-

luun ja yhteiskunnan kehittämiseen ovat demokraattisen julkisen tilan pe-

rusta.  Naisilla ja miehillä sekä tytöillä ja pojilla on oikeus osallistua ja an-

taa panoksensa julkiseen keskusteluun sekä mediassa, politiikassa, talou-

dessa että päätöksenteossa. Julkisessa tilassa rakenteet ja stereotyyppiset 

käsitykset naisista ja miehistä sekä tytöistä ja pojista voivat vahvistua, 

mikä saattaa rajoittaa naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia osal-

listua demokraattiseen keskusteluun. Julkinen tila kattaa median eri tyypit 

ja osa-alueet, kuten tiedotusvälineet, mainokset, tietokonepelit ja sosiaa-

lisen median. 

 

Pohjoismaiden, Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin tavoitteena on, 

että: 

 

Naisilla ja miehillä on samat lähtökohdat ja mahdollisuudet vaikuttamiseen 

ja valtaan osallistuessaan pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien pää-

tösprosesseihin ja yhteiskunnan muovaamiseen.  

Pohjoismaat tunnetaan naisten suhteellisen korkeasta osuudesta parla-

menteissa ja hallituksissa. Tämä on seurausta yli satavuotisesta prosessis-

ta, jossa kunkin Pohjoismaan tavoitteena on ollut lisätä naisedustusta se-

kä maiden poliittisessa järjestelmässä että sen ulkopuolella. Tästä huoli-

matta valta, vastuu ja sosiaaliset resurssit jakautuvat edelleen epätasai-

sesti naisten ja miesten välillä Pohjoismaissa. Naisilla ja miehillä tulee olla 

yhtäläiset mahdollisuudet osallistua päätösprosesseihin yhteiskunnan eri 

osa-alueilla Pohjoismaissa. Yhteiskunnan koostumuksen tulee heijastua 

päätösprosesseihin demokratian ja sen toiminnan edistämiseksi. Ennakko-
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käsitykset, stereotypiat ja sosiaaliset normit eivät saa rajoittaa naisia ja 

miehiä saamasta samoja mahdollisuuksia muovata ja luoda politiikkaa, 

käytäntöjä ja taloutta.   

 

Pohjoismaissa naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet käyttää 

mediaa ja vaikuttaa mediassa. 

Median keskeisenä tehtävänä on heijastella yhteiskunnan monimuotoi-

suutta. Useat eri tutkimukset osoittavat, että naiset ja miehet ovat epäta-

saisesti edustettuina mediassa, ja lisäksi uutisten laatijoiden ja välittäjien 

sukupuolijakauma on epätasainen Pohjoismaissa. Myös naisten osuus me-

dia-alan päättävissä tehtävissä on miehiä alhaisempi, ja naiset ovat ali-

edustettuja uutisten asiantuntijoina ja kohteina.  

 

Torjutaan julkisen tilan seksualisoitumista.  

Naisten ja miesten esittäminen julkisessa tilassa sukupuolittuneesti ja ste-

reotyyppisesti murentaa tavoitetta tasa-arvoisesta yhteiskunnasta. Kapea-

alaiset mediakuvat naisista ja miehistä, tiukat vaatimukset kehon, ulko-

näön ja kilpailukykyisen käyttäytymisen osalta sekä kasvava julkisen tilan 

seksualisoituminen tuottavat tytöille ja pojille rajoittuneita ja yksipuolisia 

roolimalleja ja esikuvia. Tapa, jolla naisia ja miehiä sekä tyttöjä ja poikia 

tuodaan esille joukkoviestimissä, kulttuurissa ja viestinnässä, vaikuttaa 

ihmisen identiteettiin. Keskeinen kysymys onkin, miten stereotyyppisiä 

sukupuolikäsityksiä välitetään ja mahdollisesti vahvistetaan mediassa, so-

siaalinen media mukaan lukien.  

 

Tasa-arvon vastustus ja sukupuoleen perustuvat vihanilmaukset torju-

taan. 

Tasa-arvoa ja feminismiä vastaan ilmenee vastustusta sekä kansainväli-

sesti että Pohjoismaissa. Pohjoismaissa keskustellaan rakenteellisesta 

epätasa-arvosta naisen ja miesten sekä poikien ja tyttöjen välillä ja siitä, 

ovatko erot jo tasoittuneet, tai kuka epätasa-arvosta hyötyy. Keskustelui-

hin liittyy usein ennakkoluuloja. Tasa-arvon vastustus ilmenee muun mu-

assa nimettöminä vihaviesteinä, jotka on suunnattu naisille. Julkinen kes-

kustelu, joka korostaa ja toistaa kielteisiä ja stereotyyppisiä kuvia muun 

muassa naisista, lisää vastustusta entisestään. Vastustuksen voi kohdata 

tuomalla esiin molempien sukupuolten oikeuksia, velvollisuuksia ja mah-

dollisuuksia sekä keskustelemalla tasa-arvosta ja parantamalla tietämystä 

rakenteellisesta epätasa-arvosta.  

 

Hyvinvointi ja innovaatio 

Pohjola on innovatiivinen alue useilla osa-alueilla, kuten hyvinvoinnin, 

koulutuksen, luovuuden, kestävän kehityksen, yrittäjyyden ja tutkimuksen 

saralla. Pohjoismaiden yhteiskunnille on tunnusomaista pitää esillä seu-

raavia kysymyksiä: naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet osallistua 

työmarkkinoille ja koulutukseen, perhe- ja työelämän yhdistäminen, ter-

veyspalvelujen saanti ja fyysinen koskemattomuus. Tasa-arvo on sekä in-

novaatioiden että hyvinvoinnin perusta. Innovatiiviset tasa-arvoa edistä-

vät sosiaaliset ratkaisut ovat vahvistaneet Pohjoismaiden hyvinvointiyh-

teiskuntien kehitystä.  

 

Pohjoismaiden, Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin tavoitteena on, 

että: 

 

Pohjoismaissa naisilla ja miehillä sekä tytöillä ja pojilla on yhtäläiset mah-

dollisuudet koulutukseen, oppimiseen ja tutkimukseen sekä yksilöllisten 

tavoitteiden, kiinnostusten ja kykyjen kehittämiseen. 

Pohjoismaissa on nykyään enemmän korkeasti koulutettuja naisia kuin 

miehiä. Tytöillä ja pojilla tulee olla yhtäläinen pääsy koulutukseen, eivätkä 

stereotyyppiset sukupuolikäsitykset saa vaikuttaa opintojen valintaan. 

Lasten sukupuoliroolit muotoutuvat varhain, ja siksi on tärkeää sisällyttää 

tasa-arvonäkökulma opintosuunnitelmiin. On välttämätöntä pyrkiä aktiivi-
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sesti siihen, että päiväkodit ja koulut antavat tytöille ja pojille samat pe-

rustaidot ja yhtäläiset mahdollisuudet. Siten vältetään sukupuolen aiheut-

tamia eroja tyttöjen ja poikien taidoissa ja valmiuksissa koulun päättyes-

sä. Toinen tärkeä näkökulma koulujen tasa-arvotyötä koskien on pääsy 

perinteisistä stereotyyppisistä käsityksistä vapaaseen opintojen ohjauk-

seen. Se luo pohjan koulutus- ja ammatinvalinnoille, joita sukupuoli ei ra-

joita. Yhteistyö vanhempien ja kansalaisjärjestöjen (mukaan lukien nuori-

sojärjestöt), kuntien, aluehallinnon ja yksityisen sektorin kanssa on rat-

kaisevaa tasa-arvotyön onnistumiseksi kouluissa.  

 

Pohjoismaissa naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua 

työmarkkinoille ja saavuttaa taloudellinen riippumattomuus. 

Yhtäläiset mahdollisuudet ansiotyöhön, palkkatuloon ja sen myötä talou-

delliseen riippumattomuuteen ovat välttämätön edellytys naisten ja mies-

ten väliselle tasa-arvolle. Sama palkka samasta työstä on lakisääteinen 

oikeus kaikissa Pohjoismaissa ja myös tasa-arvopoliittinen tavoite. Talo-

uskasvun perusedellytyksenä on molempien sukupuolten laaja osallistu-

minen työmarkkinoille. 

Yksi Pohjoismaiden tasa-arvopoliittisista tavoitteista on kauan ollut luoda 

naisille ja miehille yhtäläiset edellytykset työmarkkinoilla. Naisilla ja mie-

hillä tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet valita ammattinsa ja päästä kor-

keisiin virkoihin. Pohjoismaiden työmarkkinoille tunnusomaista on myös 

eri alojen jakautuminen sukupuolen mukaan. Naisvaltaisilla aloilla on 

usein matalat palkat ja miesvaltaisilla aloilla taas korkeat palkat. Tunnus-

omaista on myös naisten ja miesten epätasainen jakautuminen eri tehtä-

vätasoilla, minkä seurauksena saatavilla olevia voimavaroja ei hyödynnetä 

optimaalisesti.  

 

Pohjoismaissa naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet yhdistää 

perhe- ja työelämä.  

Pohjoismaissa naisilla on nykyään miehiä suurempi vastuu perheestä ja 

kodista, ja suurissa osissa Pohjolaa miesten on edelleen naisia vaikeam-

paa jäädä vanhempain- tai hoitovapaalle. On edistettävä sekä naisten että 

miesten mahdollisuuksia toimia vanhempina, osallistua lastenkasvatuk-

seen ja antaa panoksensa perheen ansiotuloihin. Pohjoismaissa naiset 

työskentelevät nykyään myös miehiä useammin osa-aikaisesti, usein voi-

dakseen yhdistää työ- ja perhe-elämän. Tämä vaikuttaa sekä yhteiskun-

nan talouteen että yksilöllisellä tasolla niin palkka- ja urakehitykseen kuin 

eläkkeen suuruuteen. Tasapainon saavuttaminen työ- ja perhe-elämän 

välillä on haaste sekä naisille että miehille. Tasaisempi vastuun- ja työnja-

ko sekä palkkatyön että palkattoman työn osalta on tavoiteltavaa myös 

siksi, että se loisi naisille ja miehille yhtäläisiä mahdollisuuksia vapaa-ajan 

toimintaan ja vapaaehtoistyöhön.  

 

Nollatoleranssi sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa kohtaan Pohjoismaissa.  

Sukupuoleen perustuva väkivalta kaikissa muodoissaan vaikuttaa enim-

mäkseen naisiin. Sukupuoleen perustuva väkivalta kattaa esimerkiksi ko-

tiväkivallan, lähisuhdeväkivallan, seksuaalisen väkivallan eri muodoissaan, 

pakkoavioliitot, naisten sukupuolielinten silpomisen, kunniaväkivallan ja 

painostuksen sekä seksuaalisessa hyväksikäyttötarkoituksessa käytävän 

ihmiskaupan.  Sukupuoleen perustuva väkivalta rikkoo ihmisoikeuksia ja 

on syrjinnän muoto sekä lisäksi merkki naisten ja miesten historiallisesti 

epätasa-arvoisista valtasuhteista. Sukupuoleen perustuva väkivalta vaa-

rantaa uhrin turvallisuuden, toimii tasa-arvon esteenä ja aiheuttaa lisäksi 

suuria taloudellisia kuluja yhteiskunnalle. Sukupuoleen perustuvan väki-

vallan riskiryhmään joutuvia tulee suojella, ja uhrien oikeudet ovatkin 

keskeisellä sijalla sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumistyössä. Työ 

sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseksi vaatii myös ennaltaehkäi-

seviä toimia, joihin kuuluvat asenteiden ja stereotyyppisten sukupuoliroo-

lien muuttaminen. Työhön osallistetaan kaikki asianomaiset toimijat, ku-
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ten viranomaiset, yksityinen sektori, tiedotusvälineet ja kansalaisyhteis-

kunta.  

 

Lisätään tietämystä naisten ja miesten sekä tyttöjen ja poikien terveydes-

tä ja taataan yhtäläinen pääsy terveys- ja sosiaalipalveluihin sekä yhtäläi-

set mahdollisuudet terveyteen ja hyvinvointiin.  

Kaikilla on sukupuolesta riippumatta oikeus parhaimpaan mahdolliseen 

fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin, terveyteen sekä ter-

veydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin, jotta jokaisella olisi mahdollisuus 

osallistua julkisen ja yksityisen elämän kaikkiin tasoihin. Sukupuolten vä-

lillä on eroja sekä elinajanodotteessa että pääsyssä terveydenhuoltoon, 

sosiaalipalveluihin, tarvittaviin lääketieteellisiin tutkimuksiin ja sairaus-

poissaoloihin. Terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä tulee tar-

kastella tasa-arvonäkökulmasta, jotta voidaan turvata tasavertainen ter-

veys naisille ja miehille sekä tytöille ja pojille. 

 

 


