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EUROOPAN NEUVOSTO
COUNCIL OF EUROPE

• Perustettu 1949
• Jäseninä lähes kaikki Euroopan demokraattiset 

maat=47  maata (Suomi 1989)
• Tehtävä: ihmisoikeuksien, moniarvoisen demokratian 
ja oikeusvaltioperiaatteen turvaaminen ja kehittäminen
• Keinot: laatii normeja eri aloilla (mm. kulttuuri, 
sosiaaliasiat, terveys, hyvä hallinto, rikostentorjunta, 
tasa-arvo)
• Myös sitovia sopimuksia, monenkeskisiä 
valtiosopimuksia on laadittu 190
• Lisäksi useita satoja suosituksia ja osittaissopimuksia

Taustaa



EUROOPAN NEUVOSTON TOIMIELIMET

• Ministerikomitea tekee päätökset
-koostuu jäsenmaiden ulkoministereistä tai heidän 
pysyvistä edustajistaan, suurlähettiläistä

• Parlamentaarinen yleiskokous PACE
-neuvoa antava ja aloitteita tekevä toimielin
-koostuu jäsenmaiden nimeämistä kansanedustajista

• Paikallis- ja aluehallinnon kongressi CLARE
-neuvoa antava elin,  jäsenet jäsenmaiden paikallis- ja 
aluehallinnon edustajista

• Lisäksi: Asiantuntijaryhmät
-26 johtokomiteaa, mm. tasa-arvoasioiden johtokomitea
-joka jäsenmaalla edustaja
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MITEN EUROOPAN NEUVOSTO EDISTÄÄ 
TASA-ARVOA?

• Tasa-arvoasioiden johtokomitea GEC 
-komitea koostuu 47 jäsenmaan edustajasta, tukena 
sihteeristö
-valmistelee aloitteita ja sopimuksia sekä tukee sukupuolten 
tasa-arvon edistämistä ja valtavirtaistamista jäsenmaissa sekä 
Euroopan neuvoston sisällä (esim. muissa johtokomiteoissa)
-Tasa-arvosuosituksia on annettu mm. seuraa

• Tasa-arvoraportoijat
-jokaiseen 25 johtokomiteassa raportoija joka seuraa ja tukee 
tasa-arvonäkökulman sisällyttämistä komitean työhön

• Tasa-arvostrategia
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EUROOPAN NEUVOSTON TUORE TASA-
ARVOSTRATEGIA 2018-2023

Strategiassa kuusi painopistettä
• sukupuoleen liittyvien stereotypioiden ja seksismin 

torjuminen
• naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan 

poistaminen
• Varmistetaan naisten pääsy oikeussuojakeinoihin (access

to justice)
• sukupuolten tasapuolinen edustus poliittisessa ja julkisessa 

päätöksentossa
• siirtolais-, pakolais- ja turvapaikanhakijanaisten oikeuksien  

turvaaminen 
• sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen kaikkiin toimiin ja  

toimintalohkoihin

Linkki strategiaan: www.coe.int -> human rights -> gender
equality -> gender equality strategy
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SUOMEN PUHEENJOHTAJUUS EUROOPAN
NEUVOSTOSSA 

• Puheenjohtajuuskauden painotuksissa sukupuolten tasa-
arvo mukana

• Lisäksi sukupuolten tasa-arvon näkökulma huomioon 
puheenjohtajuuskauden ohjelmassa poikkileikkaavana 
teemana

• Sukupuolistereotypioiden ja seksismin kitkemisestä 
maaliskuussa 2019 kansainvälinen konferenssi Suomessa 
-ajankohtainen aihe
- liittyy Euroopan neuvoston tasa-arvostrategian 
painotuksiin
-lisäksi seksismin torjumisesta valmisteilla EN:n suositus 
(valmistuu viim. keväällä 2019)

• Muuta: EN:n tasa-arvokomission GECin kokoukset 
(joulukuu 2018 ja huhtikuu 2019, Strasbourg)
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LISÄTIETOJA:

Päivi Yli-Pietilä paivi.yli-pietila@stm.fi

KIITOS!


