
Regeringens jämställdhetsprogram 
2016–2019

Jämställdhet ingår i Finlands centrala samhälleliga värderingar och mål. Regeringens viktigaste 
åtgärder för att uppnå detta mål har samlats i regeringens jämställdhetsprogram. Programmet 
omfattar sex olika delområden och ett drygt trettiotal åtgärder. Varje ministerium ska se till 
att verkställa åtgärderna inom sitt respektive förvaltningsområde. Social- och hälsoministeriet 
samordnar programmet.

I jämställdhetsprogrammet ingår bland annat följande åtgärder:

Stöd ges för att kombinera arbete och 
familjeliv samt för föräldraskap

• Kostnaderna som familjeledigheter orsakar 
arbetsgivare jämnas ut.

• Det utreds om tidpunkten då moder-
skapspenningperioden inleds kunde göras 
mer flexibel.

• Familjevänlig praxis på arbetsplatserna 
stärks.

• Könsperspektivet beaktas då man utvecklar 
tjänster som stöd för föräldrar som skiljer 
sig samt då lagstiftningen gällande vårdnad 
och umgängesrätt revideras.

Jämställdheten i arbetslivet främjas

• Den genomsnittliga löneskillnaden mellan 
kvinnor och män minskas med ett likalöns-
program på trepartsbasis.

• Indelningen i mansbranscher och kvin-
nobranscher lindras på arbetsmarknaden.

• Utländska mäns och kvinnors sysselsätt-
ningsmöjligheter förbättras.

• Den jämlika representationen av könen 
i börsbolags styrelser samt i styrelserna 
och ledningsgrupperna för statsägda bolag 
förbättras.



Regeringens jämställdhets-
program 2016–2019 kan läsas i 
sin helhet på

www.stm.fi/sv/
jamstalldhetspolitik

  
Likalönsprogrammet 2016–
2019 innehåller regeringens 
och arbetsmarknadens central-
organisationers gemensamma 
åtgärder för att uppnå lika löner.

www.urn.fi/
URN:ISBN:978-952-00-3829-8 

Jämställdhetsbarometern 
tar fram data om finländarnas 
attityder till och erfarenheter av 
jämställdhet. De tidigare baro-
metrarna (2004, 2008 och 2012) 
samt följande publikation som 
utkommer i maj 2018 finns på 

www.julkari.fi 

Social- och hälsovårdsminis-
teriets jämställdhetsenhet 
ansvarar för utvecklingen av 
jämställdhetslagstiftningen och 
beredningen och samordningen 
av regeringens jämställdhetspo-
litik.

www.stm.fi/sv/jamstalldhet  
tasy@stm.fi 

Centret för jämställdhetsinfor-
mation (Institutet för hälsa och 
välfärd) är en riksomfattande 
informationstjänst som erbjuder 
aktuell och forskningsbaserad 
information om jämställdhet.

www.thl.fi/jamstalldhet 
tasa-arvotieto@thl.fi 

Jämställdheten främjas inom utbildning och idrott

• Grunderna för planen för småbarnsfostran förnyas och 
jämställdhetsperspektivet beaktas i beredningen.

• Jämställdhetsmedvetna innehåll inkluderas i utbildningen 
av personer som arbetar med undervisning och fostran.

• Jämställdhetsplanering stöds i grundskolor och läroan-
stalter på andra stadiet.

• Jämställdheten främjas inom idrott och biblioteksverk-
samhet.

Våld mot kvinnor och våld i nära relationer 
minskas

• Regeringen säkerställer att verkställandet av Istanbulkon-
ventionen fortskrider.

• Nätverket av skyddshem stärks och en telefonjour som 
är öppen dygnet runt startar.

• En vårdkedja för offer för sexuellt våld etableras som en 
del av social- och hälsovårdsservicen.

• Styrningen till medling och anvisningarna för medling vid 
våld mot kvinnor och våld i nära relationer förtydligas 
samt eventuella behov av att ändra på lagstiftningen 
bedöms.

Mäns välmående och hälsa förbättras

• Pappans ställning som en likvärdig förälder stärks inom 
rådgivningen.

• Kompetensen gällande män och pojkar stärks hos per-
soner som arbetar inom social- och hälsovårdsservice.

• Då hälsosamma levnadssätt främjas läggs en del av 
tyngdpunkten på de män och pojkar som har de största 
hälsoriskerna.

Jämställdheten främjas genom samhälleligt 
beslutsfattande

• Könsperspektivet integreras i de centrala samhälleliga 
och administrativa reformerna.

• En analys av könskonsekvenser införs i lagberedningen 
och bedömningen av budgetens könskonsekvenser 
utvecklas.

• Information specificerad enligt kön tas fram och används 
som grund för beredningsarbete och beslutsfattande.

• Ministerierna främjar jämställdhet i sin verksamhet och 
utreder de centrala utmaningarna gällande jämställdhet 
inom sitt eget politiska område.
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