
I Finland deltar kvinnor och män i ungefär lika stor 
utsträckning i arbetslivet, men arbetsmarknaden är i stor 
grad uppdelad, dvs. segregerad, enligt kön. Kvinnor och män 
arbetar i huvudsak inom olika branscher, yrken och uppgifter. 
Skillnaden i lönenivå mellan kvinnor och män är fortfarande 
betydande på arbetsmarknaden som helhet. Kvinnornas 
pensioner är också i genomsnitt lägre än männens pensioner. 

I Finland är utbildningsnivån bland kvinnor i yrkesverksam 
ålder högre än bland männen. Andelen kvinnor på 
ledande positioner är dock mindre än andelen män. Av 
företagarna är över 30 procent kvinnor. När det gäller 
arbetslöshetsgraden finns det ingen större skillnad mellan 
kvinnor och män. 

Deltidsjobb och visstidsanställningar är vanligare bland 
kvinnor än bland män. Att arbeta deltid eller ha en 
visstidsanställning är ofta inget som arbetstagaren själv har 
valt. Det offentliga dagvårdssystemet och familjeledigheterna 
gör det lättare att kombinera arbete och familjeliv. Största 
delen av familjeledigheterna tas ut av mammorna.

Jämställdhet i arbetslivet

CENTRET FÖR 
JÄMSTÄLLDHETS-
INFORMATION 
(INSTITUTET FÖR HÄLSA 
OCH VÄLFÄRD) 
är en riksomfattande 
informationstjänst som 
erbjuder aktuell och 
forskningsbaserad information 
om jämställdhet.
www.thl.fi/sv/web/jamstalldhet
 

SOCIAL- OCH 
HÄLSOVÅRDS-
MINISTERIETS 
JÄMSTÄLLDHETSENHET
ansvarar för utvecklingen av 
jämställdhetslagstiftningen 
och beredningen och 
samordningen av regeringens 
jämställdhetspolitik.

www.stm.fi/sv/jamstalldhet

www.thl.fi/sv/web/jamstalldhet
www.thl.fi/sv/web/jamstalldhet
www.stm.fi/sv/jamstalldhet


EN ARBETSPLATS 
JÄMSTÄLLDHETSPLAN 
SKA INNEHÅLLA 

• en redogörelse för        
jämställdhetslägen på       
arbetsplatsen 

• en lönekartläggning

•  åtgärder för att främja  
jämställdhet

•  en utvärdering av resultaten 
av tidigare åtgärder.

LIKALÖNSPROGRAMMET 
2016–2019 
innehåller regeringens 
och arbetsmarknadens 
centralorganisationers 
gemensamma åtgärder för att 
uppnå lika löner.

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

JÄMSTÄLLDHETS-
OMBUDSMANNEN
ger anvisningar och övervakar att 
jämställdhetslagen följs.

www.tasa-arvo.fi/web/SV/

Löneskillnaden mellan könen ett centralt 
jämställdhetsproblem

Att arbetsmarknaden är könsuppdelad inverkar på skillnaden 
i lönenivå mellan kvinnor och män. I kvinnodominerade 
branscher är lönerna ofta lägre, och kvinnor avancerar mer 
sällan än män till ledande positioner. Kvinnors karriär- och 
löneutveckling påverkas också negativt av visstidsanställningar, 
en ojämn fördelning av vårdnadsansvaret och långa 
familjeledigheter.

För att främja jämställda löner har regeringen och 
arbetsmarknadens centralorganisationer redan länge följt 
ett likalönsprogram. Utgångspunkten i programmet är 
strävan att minska den genomsnittliga löneskillnaden mellan 
kvinnor och män och att genomföra jämställdhetslagens 
likalönsprincip på arbetsplatserna. 

Lika löner kan främjas bland annat genom

• löne- och avtalspolitiken

• lönesystemen och arbetsplatsens jämställdhetsplaner 
och lönekartläggningar

• minskad könssegregering i arbetsliv och utbildning 

• möjlighet att kombinera arbete och familjeliv.

Diskriminering i arbetslivet förbjuden 

Enligt jämställdhetslagen är diskriminering på grund av 
kön, könsidentitet och könsuttryck förbjuden. I arbetslivet 
förekommer fortfarande diskriminering på grund av 
kön. Jämställdhetsombudsmannen kontaktas framför allt 
vid misstankar om diskriminering med anknytning till 
graviditet och familjeledigheter, i samband med rekrytering 
och lönediskriminering. I arbetslivet förekommer också 
diskriminering av människor som tillhör könsminoriteter eller 
sexuella minoriteter. 

Enligt jämställdhetslagen är arbetsgivare skyldiga 
att 

• förebygga diskriminering på grund av könsidentitet eller 
könsuttryck 

• främja jämställdhet i arbetslivet 

• utarbeta en jämställdhetsplan och göra en                 
lönekartläggning, om arbetsgivaren har minst 30       
anställda. 
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