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INLEDNING

Jämställdhet mellan kvinnor och män ingår i Finlands centrala samhälleliga värderingar och
mål. Stärkandet av jämställdheten är en förutsättning för att regeringsprogrammets centrala
mål – ökad sysselsättning, kompetens och välfärd – ska uppnås. Statsminister Juha Sipiläs
regerings målsättningar och åtgärder för att främja jämställdheten mellan könen och för att
förebygga diskriminering har samlats i regeringens jämställdhetsprogram. Programmet är ett
redskap för koordinering av jämställdhetspolitiken inom statsrådet, och det innehåller åtgärder
för samtliga ministerier. Programmet är byggt upp så att det förutom åtgärderna som förbättrar
kvinnors och mäns ställning även införs jämställdhetsmål i betydande samhälleliga reformer
och spetsprojekt. Programmet är regeringens sjätte jämställdhetsprogram i Finland.
Beredningen av jämställdhetsprogrammet har grundat sig på forskningsdata om jämställdhet
och på riktlinjerna i statsrådets jämställdhetsredogörelse1. Programmet uppfyller för sin del
förpliktelserna i Förenta Nationernas Konvention om avskaffande av all slags diskriminering
mot kvinnor2 och Europarådets så kallade Istanbulkonvention3. I beredningen har man hört
experter och olika intressentgrupper. Programmets åtgärder har färdigställts i samarbete med
ministerierna. En grupp kommer att tillsättas för att stöda och överse verkställandet av åtgärderna, och den kommer att rapportera till regeringen. Inom statsrådet samordnas arbetet av
social- och hälsovårdsministeriet. Programmets målsättningar och åtgärder kan justeras vid
behov.

2

JÄMSTÄLLDHETEN I ARBETSLIVET
FRÄMJAS

Mål på lång sikt
Kvinnors och mäns sysselsättningsgrad har ökat, och mängden arbetslöshet har minskat. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män har minskat betydligt. Andelen kvinnor och män inom
olika yrken och branscher är allt jämnare. Sysselsättningen bland kvinnor och män som tillhör
etniska och övriga minoriteter har förbättrats och diskrimineringen har minskat. Innan 2020
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kommer antalet kvinnor och män i börsbolags och statsägda bolags styrelser att vara jämlikt
(40–60 %).4

Regeringsperiodens mål
I samarbete med arbetsmarknadsparterna strävar regeringen till att minska löneskillnader mellan kvinnor och män bland annat genom att genomföra ett likalönsprogram. Målet är även att
minska könssegregeringen på arbetsmarknaden, där flera branscher fortfarande delas in i
kvinnoyrken och mansyrken. Regeringen strävar till att förbättra möjligheterna för kvinnor
och män med utländsk bakgrund att få sysselsättning och integreras i det finländska samhället.
Regeringen har som mål att garantera en utveckling som leder till en jämlik representation av
båda könen i stora och medelstora börsbolags styrelser. Regeringen fortsätter programmet som
har som mål att garantera en jämlik representation av båda könen i statsägda bolags högsta
ledning. Programmet utvidgas till att omfatta övriga offentligt ägda bolag.

Åtgärder
2.1

Åren 2016–2019 genomförs ett likalönsprogram på trepartsbasis i syfte att
minska den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män. (SHM)

2.2

Indelningen i mansbranscher och kvinnobranscher lindras på arbetsmarknaden
genom bättre än förr fläta denna synvinkel samman med arbetskrafts- och företagstjänsternas utvecklingsarbete, samt genom att stärka arbets- och näringsförvaltningens experters utbildning i att bryta segregationen. (ANM)

2.3

Utländska mäns och kvinnors sysselsättningsmöjligheter förbättras med hänsyn till könsperspektivet. (ANM)

2.4

Jämställdhetsinnehållet och könsperspektivet stärks inom mottagningstjänsterna för personer som söker internationellt skydd, samt inom servicen och
stödåtgärderna som främjar integrationen av personer som fått internationellt
skydd och övriga invandrare. (UKM, ANM, IM)

2.5

I familjer med utländsk bakgrund stöds en jämlik fördelning av ansvaret för
vården av barn för att främja jämlika sysselsättnings- och studiemöjligheter.
(Ingår i Statens program för integrationsfrämjande, ANM)

2.6

Regeringen har som mål att förbättra den jämlika representationen av båda
könen i börsbolags styrelser. Regeringen övervakar målets förverkligande och
bolagens åtgärder i enlighet med statsrådets principbeslut (19.2.2015) Bolagen
ska fatta beslut om sina mål och åtgärder samt rapportera om sina framsteg.
Regeringen följer med utvecklingen och bedömer behovet av lagstiftning hösten 2018. Regeringen har som mål att jämlik representation ska uppnås i enlighet med Värdepappersmarknadsföreningens kod för bolagsstyrning och genom bolagens egna åtgärder.5 (JM, SHM)
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2.7

Produktionen av statistik gällande ledarskap som delas in enligt kön etableras
i mån av möjlighet. (FM, STM)

2.8

Regeringen fortsätter programmet för att öka kvinnornas andel i styrelserna
och ledningsgrupperna för statsägda bolag enligt tidigare mål6 och statsrådets
principbeslut7 om statens ägarpolitik. Alla ministerier rapporterar årligen i regeringens årsberättelse andelen kvinnor och män i styrelserna och ledningsgrupperna för de bolag som är under det egna ministeriets ägarstyrning. Möjligheterna till att utvidga programmet för statsägda bolag att även gälla den
kommunala sektorn och övriga företag med offentligrättslig bestämmanderätt
utreds. (SRK, alla ministerier)
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STÖD GES FÖR ATT KOMBINERA
ARBETE OCH FAMILJELIV SAMT FÖR
FÖRÄLDRASKAP

Mål på lång sikt
Det går lätt att kombinera arbete och familjeliv under olika skeden i livscykeln. Ansvaret för
vården av barn och närvarande föräldraskap delas allt jämnare i familjerna, och båda föräldrarnas föräldraskap fortsätter att vara starkt även efter en skilsmässa. Det går smidigt att återvända till arbetslivet efter en familjeledighet, och förälderns ställning på arbetsmarknaden
försvagas inte av att hen får barn. Familjeledighetssystemet möter även olika slags familjers
behov. Familjernas välmående har stärkts.

Regeringsperiodens mål
Regeringen förbättrar kvinnors och mäns möjligheter till att kombinera arbete och familjeliv i
olika livsskeden och minskar kostnaderna som familjeledigheter orsakar arbetsgivare. Regeringen stöder föräldraskap genom att stärka tjänsterna som riktar sig till föräldrar som skiljer
sig och förnya lagstiftningen gällande vårdnads- och umgängesrätt.

Åtgärder
3.1

Kvinnors jämlika behandling och sysselsättning främjas genom att jämna ut
kostnaderna som familjeledigheter orsakar arbetsgivare med en engångsersättning om 2 500 euro. (SHM, ANM)

3.2

Innan slutet av 2016 utreds möjligheten till att göra tidpunkten då moderskapspenningperioden inleds mer flexibel. (SHM, ANM)

3.3

Det görs enklare att kombinera arbete och familj genom att stärka familjevänlig praxis på arbetsplatserna. (Ingår i spetsprojektet Program för utveckling av
barn- och familjetjänster, SHM, ANM)
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3.4

Möjligheterna för män och kvinnor i arbetsför ålder att vårda anhöriga förbättras med hänsyn till könsperspektivet. (Ingår i spetsprojektet Hemvård för
äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras,
SHM)

3.5

Könsperspektivet beaktas då man utvecklar tjänster som stöd för föräldrar
som skiljer sig. Man strävar till att genomföra pilotförsök för skilsmässotjänster i några kommuner, och sedan utvidga tjänsterna så att de omfattar hela
landet innan 2018 på basis av utvärderingar och erfarenheter. (Ingår i spetsprojektet Program för utveckling av barn- och familjetjänster, SHM)

3.6

Könsperspektivet beaktas då lagstiftningen gällande vårdnad och umgängesrätt förnyas. Fokus ligger på barnets fördel och på att båda föräldrarnas föräldraskap fortsätter även efter skilsmässan. (JM)
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JÄMSTÄLLDHETEN MELLAN KÖNEN
FRÄMJAS INOM UTBILDNING OCH
IDROTT

Mål på lång sikt
Småbarnsfostran och utbildningen stöder förverkligandet av jämställdheten mellan könen i
samhället. Indelningen av studier i flickors och pojkars ämnen har lindrats. Lika möjligheter
garanteras för alla pojkar och flickor till att utveckla sig själva, till individuellt lärande och en
individuell uppväxt. Skillnaderna mellan könen gällande inlärningsresultat och slutförande av
utbildningen minskar, även med beaktande av studerandenas socioekonomiska bakgrund och
mångfald.

Regeringsperiodens mål
Regeringen har som mål att stärka jämställdhetsmedvetenheten inom småbarnsfostran och
utbildningen samt att stöda jämställdhetsplaneringen i grundskolor och läroanstalter på andra
stadiet. Regeringen strävar till att garantera att utbildningen av personer som arbetar med
undervisning och fostran samt av studiehandledare ger dem redskap för praktiskt jämställdhetsarbete. Målet är att utveckla samarbetet mellan skolorna och arbetslivsaktörerna så att
studerandena i framtiden har möjlighet att bekanta sig med många olika branscher. Regeringen
främjar jämställdheten mellan könen då resurser allokeras till idrott och inom biblioteksverksamheten.

Åtgärder
4.1

Grunderna för planen för småbarnsfostran förnyas och jämställdhetsperspektivet beaktas i beredningen. De nya grunderna tas i bruk den 1 augusti 2017.
Förverkligandet av grunderna för planen för småbarnsfostran följs upp och utvärderas. (UKM)

5

4.2

I grundutbildningen och fortbildningen av personer som arbetar med undervisning och fostran samt av studiehandledare inkluderas genus- och jämställdhetsmedvetna innehåll och metoder. Lärarutbildningsforumet samlar de
centrala riktlinjerna för grundutbildning och fortbildning av lärare innan augusti 2016. Forumet fortsätter sitt arbete och följer upp verkställandet av riktlinjerna fram till slutet av 2018. (UKM)

4.3

Grundskolors och andra stadiets läroanstalters jämställdhetsplanering stöds
med uppdaterade guider, utbildning och uppföljning. Utbildningsstyrelsen
stöder läroanstalterna i deras jämställdhetsarbete och utvärderar förverkligandet av jämställdhetsplaneringen. (UKM)

4.4

Ett kommunförsök inleds om att utveckla studiehandledningen och den praktiska arbetslivsorienteringen (PRAO) så att flickor och pojkar bekantar sig
med branscher med både kvinnlig och manlig majoritet. En av försökets
tyngdpunkter är att stöda ett mångsidigt yrkesval bland flickor med invandrarbakgrund. (UKM)

4.5

Byggnaden av idrottsplatser styrs så att båda könen beaktas. Jämställdheten
mellan könen beaktas allt mer i kriterierna för beviljandet av allmänna understöd till idrottsorganisationer och övriga statsunderstöd för idrott. Statens idrottsråd utvärderar förverkligandet av jämställdheten och likabehandlingen.
(UKM)

4.6

Verksamhet som minskar kompetensskillnaderna mellan könen och som främjar jämställdheten stöds genom att finansiera projekt som motiverar flickor till
att syssla med matematisk-naturvetenskapliga hobbyer och som stärker pojkars läskunnighet. Målet om att främja jämställdheten mellan könen inkluderas i beredningen av bibliotekslagen och i bibliotekens informationsstyrning.
(UKM)

5

VÅLD MOT KVINNOR OCH VÅLD I
NÄRA RELATIONER MINSKAS

Mål på lång sikt
I samhället råder nolltolerans gällande våld. Mängden våld mot kvinnor och våld i nära relationer har minskat. Förebyggandet och bekämpningen av våld mot kvinnor och familjevåld har
genomförts i enlighet med förpliktelserna i Istanbulkonventionen. Social- och hälsovårdsservicen möter de personers behov som utsatts för våld i nära relationer. Även de som utövat våld
erbjuds hjälp. Känslan av trygghet har stärkts i närförhållanden och familjer. I fall av våld mot
kvinnor och våld i nära relationer används medling med eftertanke och i enlighet med internationella konventioner och förpliktelser. Mängden prostitution har minskat.
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Regeringsperiodens mål
Regeringen ser till att Istanbulkonventionen verkställs och att tjänster som riktas till offer för
våld mot kvinnor och våld i nära relationer inkluderas i social- och hälsovårdsservicen. Målet
är att skapa en enhetlig servicekedja för offer för sexuellt våld. Begränsningen av styrningen
till medling och användningen av medling i fall av våld mot kvinnor och våld i nära relationer
preciseras.

Åtgärder
5.1

Fortskridningen av Istanbulkonventionens verkställande, stärkandet av nätverket av skyddshem och öppnandet av en telefonjour som är öppen dygnet
runt säkerställs. (SHM, JM, IM, ANM, UKM, UM)

5.2

En vårdkedja för offer för sexuellt våld etableras som en del av social- och
hälsovårdsservicen. Kedjan innehåller både medicinsk och psykosocial hjälp i
det akuta skedet och stöd över en längre period. (SHM)

5.3

Det utreds under hurdana kriterier fall av våld mot kvinnor och våld i nära
relationer styrs till medling och godkänns för medling samt hur medlingsprocessen framskrider. På basis av utredningen och med beaktande av internationella förpliktelser gör en arbetsgrupp en bedömning av och förtydligar styrningen till medling och anvisningarna för medling samt bedömer eventuella
behov av att ändra på lagstiftningen. (SHM, IM, UM)
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MÄNS VÄLMÅENDE OCH HÄLSA
FÖRBÄTTRAS

Mål på lång sikt
Jämställdheten mellan könen förverkligas allt bättre i samhället, även ur mäns och pojkars
synvinkel. Skillnaderna mellan könen gällande välmående och hälsa har minskat. Mansbilden
har utvidgats och blivit allt mångsidigare.

Regeringsperiodens mål
Regeringen har som mål att mäns och pojkars situation och behov i olika livssituationer ska
tas i beaktande bättre än nu inom social- och hälsovården.
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Åtgärder
6.1

Då hälsosamma levnadssätt främjas läggs en del av tyngdpunkten på de män
och pojkar som har de största hälsoriskerna. (Ingår i spetsprojektet Hälsa och
välfärd ska främjas och ojämlikheten bli mindre, SHM)

6.2

Pappans ställning som en likvärdig förälder stärks inom rådgivningen bland
annat genom en jämställdhetsguide och utbildning till rådgivningspersonalen.
(Ingår i spetsprojektet Program för utveckling av barn- och familjetjänster,
SHM)

6.3

Kompetensen gällande män och pojkar stärks hos personer som arbetar med
barn, ungdomar och familjer. (Ingår i spetsprojektet Program för utveckling
av barn- och familjetjänster, SHM)
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JÄMSTÄLLDHETEN MELLAN KÖNEN
FRÄMJAS GENOM SAMHÄLLELIGT
BESLUTSFATTANDE

Mål på lång sikt
Jämställdheten mellan könen främjas genom statsrådets beslutsfattande. Statsrådets centrala
processer, till exempel budgeteringen och beredningen av regeringens propositioner, stöder
främjandet av jämställdheten. Regeringens propositioners könskonsekvenser bedöms allt oftare och allt grundligare. Bedömningen av budgetens könskonsekvenser utvecklas, och den
ingår i budgetens beredningsprocess.

Regeringsperiodens mål
Regeringen stöder främjandet av jämställdheten i statsrådet. Alla ministerier främjar jämställdheten mellan könen i sin verksamhet. Könsperspektivet integreras i de centrala samhälleliga och administrativa reformerna, till exempel i regeringens spetsprojekt.

Åtgärder
7.1

Ministerierna säkerställer att man strävar efter att fastställa jämställdhetsmål i
kommande centrala samhälleliga reformer och spetsprojekt, att könskonsekvenserna bedöms i reformens olika skeden, och att effekterna för jämställdheten mellan könen rapporteras. Dessutom garanteras en tillräcklig jämställdhetskompetens.
Kompetens och utbildning, Spetsprojekt 1: Nya inlärningsmiljöer och digitala
material för grundskolorna. (UKM)
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Kompetens och utbildning, Spetsprojekt 3: En snabbare övergång till arbetslivet. (UKM)
Välfärd och hälsa, Spetsprojekt 2: Hälsa och välfärd ska främjas och ojämlikheten bli mindre. (SHM)
Välfärd och hälsa, Spetsprojekt 3: Ett program för utveckling av barn- och
familjetjänster. (SHM)
I beredningen, verkställandet och uppföljningen av statens program för integrationsfrämjande beaktas främjandet av jämställdheten mellan könen, och en
särskild målgrupp är kvinnor som vårdar barn hemma. (ANM)
Könskonsekvenserna av social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen bedöms i samband med beredningen, genomförandet och uppföljningen. Ett särskilt mål är att sträva efter att jämställdheten mellan könen realiseras när det gäller förändringar i personalens ställning. (SHM, FM)
7.2

Alla ministerier utför jämställdhetsarbete och utreder de centrala utmaningarna gällande jämställdhet inom sitt eget politiska område. Ministerierna tryggar
de operativa jämställdhetsgruppernas arbetsmöjligheter. En analys av könskonsekvenser införs i lagberedningen. Ministerierna fortsätter att gemensamt
utveckla integreringen av jämställdhet bland annat i de operativa jämställdhetsgruppernas nätverk. (Alla ministerier)

7.3

Alla ministerier ser till att information specificerad enligt kön produceras
inom deras förvaltningsområden, och att denna information används som
grund för beredningsarbete och beslutsfattande. (Alla ministerier)

7.4

Ett projekt där 2016 års budgetförslags inverkan på jämställdheten mellan
könen analyseras genomförs i samband med regeringens halvtidsbedömning
2017. På basis av denna analys fortsätter man utveckla bedömningen av budgetens könskonsekvenser. (SHM, FM)

1

SRR 7/2010 rd.
Förenta Nationernas Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, den
så kallade CEDAW-konventionen (FördrS 67–68/1986).
3
Europarådets konvention (den s.k. Istanbulkonventionen) om förebyggande och bekämpning
av våld mot kvinnor och av våld i hemmet trädde i kraft i Finland i augusti 2015. Konventionen gäller även pojkar och män som utsätts för våld i nära relationer och i hemmet.
2
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4

I en jämförelse mellan EU:s medlemsländer 2015 hade Finland fler kvinnor i stora börsbolags styrelser än genomsnittet (i Europeiska kommissionens klassificering av stora börsbolag
var andelen kvinnor i Finland 30 %, medan den i EU i genomsnitt var 21 %. Om man granskar
alla finländska börsbolag var kvinnornas andel i genomsnitt 24 %).
5
Värdepappersmarknadsföreningens nya finska kod för bolagsstyrning, som trädde i kraft den
1 januari 2016, innehåller en rekommendation (rekommendation 9) att bolaget ska definiera
principerna för styrelsens mångfald. Redogörelser gällande rekommendationen ska alltid inkludera åtminstone målsättningarna för båda könens representation i styrelsen, åtgärderna för
att nå målsättningarna och hur bolaget framskridit i förverkligandet av målsättningarna.
I Europeiska unionen behandlas ett direktivförslag om jämlik representation av båda könen i
börsnoterade företags förvaltningsorgan (kommissionens direktivförslag 2012). Finland har
varit villig at godkänna förslaget.
6
Jämställdhetsmål som berör statsägda bolag har ingått i regeringens jämställdhetsprogram
sedan 2004. Målen har haft så gott som samma innehåll under årens gång, och dessa är:
 I styrelserna för av staten helägda bolag ska finnas minst 40 procent kvinnor respektive män.
 I icke börsnoterade bolags styrelser där staten innehar majoritet ska andelen på 40
procent likaså verkställas om uttryckliga grunder för något annat saknas (bolagsordningsbestämmelser, delägaravtal eller dylika).
 I bolag där staten direkt eller indirekt är minoritetsägare ska staten och aktörer som
representerar staten främja jämställdheten så att de utser styrelsemedlemskandidater
på ett sätt som fullföljer jämställdhetsmålen.
 I börsbolag där staten innehar majoritet är målet att nå en andel på 40 procent kvinnor
respektive män.
 Staten främjar en jämn könsfördelning i bolagens ledningsgrupper och utnämningskommittéer.
7
Statsrådets principbeslut gällande statens ägarpolitik 3.11.2011.

