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Suomi on sitoutunut sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen allekirjoitettuaan YK:n Pekingin
toimintaohjelman vuonna 1995 ja liityttyään Euroopan unioniin, jonka perustamissopimus edellyttää sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamista. Tästä lähtien valtionhallinnossa on pohdittu sitä, miten valtavirtaistamista viedään parhaiten eteenpäin. Aiemmin samasta asiasta on
Suomessa puhuttu nimellä läpäisyperiaate.
Miesten ja naisten välinen tasa-arvo on suomalaisen sosiaalipolitiikan tärkeimpiä päämääriä. Kaikilla tulisi olla samat oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet kaikilla elämän alueilla. Tasaarvon päämääränä ei kuitenkaan missään nimessä ole kaikkien ihmisten muuttaminen samanlaisiksi. Miesten ja naisten sekä poikien ja tyttöjen väliset eroavaisuudet on otettava huomioon.
Eroavaisuudet eivät saa johtaa toisten epätasa-arvoiseen sosiaaliseen asemaan tai kohteluun.
Pääministeri Vanhasen hallituksen hallitusohjelmaan on erityisesti kirjattu, että tasa-arvon edistäminen kuuluu koko hallitukselle, vaikka tasa-arvoasiat hallinnollisesti sijoittuvatkin sosiaali- ja
terveysministerin alaan. Oikeastaan jo tämä sisältää valtavirtaistamisen ajatuksen. Lisäksi hallitusohjelmassa todetaan erikseen, että hallitus toimeenpanee sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamisen koko valtionhallinnossa. Tämä merkitsee sitä, että sukupuolivaikutusten arviointimenetelmiä kehitetään ja arviointi otetaan osaksi lainsäädännön ja valtion talousarvion valmistelua. Valtavirtaistaminen tasa-arvotyön näkökulmana on lisääntymässä myös kuntasektorilla.
Valtavirtaistamisen tavoitteena valtionhallinnossa on kehittää sellaisia hallinto- ja toimintatapoja,
jotka tukevat tasa-arvon edistämistä osana ministeriöiden ja viranomaisten normaalia toimintaa.
Valtavirtaistamisen tarkoituksena on murtaa sukupuolineutraalit, osittain jopa sukupuolisokeat,
menettelytavat ja toimintakulttuuri. Tämä edellyttää hallintoprosessien ja hallintokulttuurin muu-
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tosta sekä uusien yhteistyösuhteiden ja kuulemistahojen mukaan vetämistä. Valtavirtaistaminen ei
kuitenkaan korvaa vaan täydentää tasa-arvopolitiikkaa ja erillisiä tasa-arvo-organisaatioita.
Valtavirtaistamista sovelletaan valtionhallinnossa seuraavilla alueilla:
1) sukupuolivaikutusten arviointi lainsäädännön valmistelussa
2) tasa-arvon edistäminen hankkeissa, kuten erilaisten ohjelmien valmistelussa
3) tasa-arvon edistäminen henkilöstöpolitiikassa
4) ministeriöiden hallinnonalojen virastojen ja laitosten tulosohjauksessa
5) talousarvion valmistelussa
Sukupuolivaikutusten arviointi on valtavirtaistamisen menetelmä. Valtavirtaistamisella tarkoitetaan sukupuolisokean kulttuurin murtamista niin, että sukupuolten tasa-arvopyrkimys sisältyisi
kaikkiin poliittisiin ja hallinnollisiin tekemisiin kaikissa vaiheissa. Lainvalmistelun sukupuolivaikutusten arvioinnin päämääränä on sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen lainvalmistelun
avulla.
Valtavirtaistamista on kehitetty sosiaali- ja terveysministeriössä vuosituhannen vaihteesta lähtien.
Sosiaali- ja terveysministeriössä on ollut valtavirtaistamisprojekti käynnissä pilottihankkeena
vuodesta 2002, ennen käytäntöjen laajentamista muihin ministeriöihin. Tarkoituksena on ollut
luoda valtavirtaistamismalli, jota muu valtionhallinto voisi soveltaa omaan toimintaansa.
Valtavirtaistamisen yksi väline on sukupuolivaikutusten arviointi eli suvaus. Ensimmäinen askel
on ollut sukupuolivaikutusten arviointi lakeja valmisteltaessa. Sukupuolineutraaleilta vaikuttavat
päätökset saattavat vaikuttaa miehiin ja naisiin eri tavoin, eriarvoisuutta vahvistaen, vaikka tällaisia vaikutuksia ei olisi suunniteltukaan. Toimenpiteiden tai esitysten sukupuolivaikutukset ovat
vain harvoin suoria ja välittömiä, kuten esimerkiksi kiintiösäädöksissä. Sukupuolivaikutusten arviointi suoritetaan ei-haluttujen vaikutusten estämiseksi.
Naisten ja miesten välisistä todellisista eroista todistavat muiden muassa taloudellisesta asemasta,
työmahdollisuuksista, terveydestä ja sairastavuudesta kerätyt tiedot. Miehet tienaavat enemmän
kuin naiset ja nauttivat näin myös suurempia sosiaaliturvan ansiosidonnaisia etuuksia, kuten eläkkeitä ja päivärahoja. Naiset kouluttautuvat edelleen naisten, miehet miesten töihin. Perhevapaita
käyttävät edelleen lähinnä naiset. Miehet syrjäytyvät sosiaalisesti ja jäävät asunnottomiksi useammin kuin naiset.
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Esimerkiksi vanhempainvapaita koskeva, neutraalilta vaikuttava säädös, voi vahvistaa eriarvoisuutta. Käytännössä äidit käyttävät valtaosan perhevapaista, mikä puolestaan heikentää naisten
työmarkkina-asemaa. Perhevapaasäädöksiin liittyy myös eroisiä syrjivä kohta: isällä ei ole oikeutta pitää perhevapaita, jos hän ei elä samassa taloudessa lapsen äidin kanssa.
Tähän mennessä suvauksen eli sukupuolivaikutusten arvioinnin ovat käyneet läpi mm. työsopimuslaki, eläkepaketti sekä työsuojelulaki.
Työsuojelulakia uudistettaessa sukupuolinäkökulma otettiin huomioon lainvalmistelun alusta lähtien. Suvauksen yhteydessä käytiin läpi 90-luvulla esiintyneitä työtapaturmia. Havaittiin, että
miehillä työ-tapaturmia ja korvattavia ammattitauteja esiintyi enemmän. Naiset puolestaan kärsivät enemmän tuki- ja liikuntaelinvaivoista, työuupumuksesta, väkivallasta tai sen uhasta. Suvauksen myötä tajuttiin, että työntekijöitä voidaan suojella muidenkin rasitusvammojen tai kuormittavien tekijöiden kuin korvattavien ammattitautien varalta. Näin myös naisille tyypilliset vammat
tulivat ehdotuksessa huomioon otetuiksi. Uusitun työsuojelulain mukaan työnantajan tehtävänä
on ryhtyä toimeen kuormittavien tekijöiden välttämiseksi.
Osana valtavirtaistamista, sen yhtenä erityisalueena, on julkisten varojen käytön tarkasteleminen
siltä kannalta, miten tasapuolisesti ne kohdistuvat eri sukupuolten hyväksi. Puhutaan budjetin sukupuolivaikutusten arvioinnista tai budjetin valtavirtaistamisesta.
Sosiaali- ja terveysministeriön 2004 alkaneessa pilottihankkeessa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus tekee selvityksen talousarvion sukupuolivaikutuksista sosiaali- ja terveysministeriön pääluokan osalta. Hankkeessa käydään läpi ministeriön hallinnonalan budjetti ja selvitetään sen suorat ja piilossa olevat sukupuolivaikutukset. Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö
aloittivat vuonna 2004 valtion talousarvioesityksen valtavirtaistamisen hyödyntäen pilottihankkeessa kertynyttä tietoa. Tavoitteena on, että vuoden 2008 valtion talousarvio valmisteltaisiin uusien, sukupuolinäkökulman huomioonottavien ohjeiden mukaan.
Valtavirtaistamisen toteuttaminen valtionhallinnossa edellyttää, että virkamiehet ovat riittävän
perehtyneitä aiheeseen. Ministeriöt ovat järjestäneet yhdessä koulutusta valtavirtaistamisesta ja
sukupuolivaikutusten arvioinnista vuodesta 2004 alkaen. Tavoitteena on, että vuoteen 2007 mennessä tasa-arvonäkökulma on sisällytetty ministeriöiden sisäisiin koulutusohjelmiin perehdyttämisestä lähtien.
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Valtavirtaistaminen vaatii tekijöiltään useita ahaa-elämyksia ja paljon uuden oppimista. Valtion
virkamiehet ja muut tasa-arvon valtavirtaistajat ovat huomanneet kuinka mielenkiintoista on kyseenalaistaa ja katsoa asioita hieman uudella tavalla.

Tämä kirjoitus on julkaistu Minnassa joulukuussa 2004.
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