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VI FRÄMJAR 
JÄMSTÄLLDHET

Vid social- och hälsovårdsministeriet finns följande 
myndigheter som främjar jämställdheten mellan 
kvinnor och män:
■   Jämställdhetsenheten
■   Jämställdhetsombudsmannen 
■   Delegationen för jämställdhetsärenden 
■   Jämställdhetsnämnden

KONTAKTINFORMATION

Jämställdhetsenheten
PB 33, 00023 Statsrådet
Kyrkogatan 14, 4 vån., 00170 Helsingfors
Tfn 0295 16001 
http://www.stm.fi/sv/jamstalldhet/politik
tasy@stm.fi

Jämställdhetsombudsmannens byrå
PB 33, 00023 Statsrådet
Sjötullsgatan 1, 00170 Helsingfors
Tfn 0295 16001
www.tasa-ar vo.fi/sv
www.facebook.com/tasaarvovaltuutettu
www.twitter.com/tasaarvo_news
tasa-ar vo@stm.fi

Delegationen för jämställdhetsärenden
PB 33, 00023 Statsrådet
Kyrkogatan 14, 1 vån., 00170 Helsingfors
Tfn 0295 16001
www.tane.fi/sv
www.facebook.com/tasaarvo
www.jamstalldhetilarande.fi
tane@stm.fi

Jämställdhetsnämnden/jämställdhetsenheten
PB 33, 00023 Statsrådet
http://www.stm.fi/sv/ministeriet/namnder/jamstalldhetsnamnden

Jämställdhetsinformation sammanställs och förmedlas 
av Centret för jämställdhetsinformation i Finland 
Minna www.minna.fi

Jämställdhet mellan könen är ett viktigt värde i Finland. 

Centrala jämställdhetsteman är :
■   könsbaserad diskriminering 
■   integrering av ett jämställdhetsperspektiv 
■   jämställdhetsfrågor i arbetslivet
■   löneskillnader mellan kvinnor och män
■   jämställdhet i utbildningen
■   förenande av arbete och familjeliv
■   kvinnor och beslutsfattande
■   våld mot kvinnor
■   män och jämställdhet

ISBN 978-952-00-3418-4 (inh.)
ISBN 978-952-00-3419-1 (PDF)
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Jämställdhetsenheten

Jämställdhetsenheten är en enhet vid social- och hälsovårds-
ministeriet. Enheten har som mål att främja jämställdhet 
och undanröja könsbaserad diskriminering. Den bereder  
och genomför regeringens jämställdhetspolitik och utvecklar 
jämställdhetslagstiftningen.

Enheten främjar också integrering av ett jämställdhets-
perspektiv inom statsförvaltningen för att jämställdhet 
mellan kvinnor och män ska beaktas vid beredningen och 
beslutsfattandet i alla frågor. 

Jämställdhetsenheten deltar som Finlands representant 
i arbetet med jämställdhetsfrågor inom EU och i 
internationella sammanhang.

Jämställdhetsombudsmannen

Jämställdhetsombudsmannen är en självständig myndighet 
som övervakar att jämställdhetslagen följs. Jämställdhets-
ombudsmannens byrå ger dig råd och information om 
dina rättigheter, om du misstänker att du blivit utsatt för 
diskriminering på grund av ditt kön.

Ombudsmannen övervakar även diskrimineringsskyddet 
för könsminoriteter och följer hur jämställdhet genomförs 
i samhället. Om ombudsmannen konstaterar brott mot 
jämställdhetslagen, strävar ombudsmannen efter att 
genom anvisningar och råd se till att det lagstridiga 
förfarandet upphör.

Jämställdhetsombudsmannen ska genom initiativ, råd och 
anvisningar bidra till att lagens syfte uppnås.

Delegationen för jämställdhetsärenden 

Delegationen för jämställdhetsärenden (TANE) är en 
rådgivande delegation inom statsförvaltningen. Den utses 
för riksdagens mandatperiod enligt de parlamentariska 
styrkeförhållandena. 

I delegationen ingår representanter för både regerings-
partierna och oppositionen. Som sakkunnigmedlemmar 
deltar representanter för Mansorganisationernas central-
förbund rf, Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS rf, 
Kvinnoorganisationernas Centralförbund rf och Seta rf.

Delegationen påverkar det samhälleliga beslutsfattandet 
och lyfter fram nya jämställdhetsfrågor.

Delegationen främjar jämställdhetssamarbete mellan 
partier, organisationer och forskningen. Därutöver för den 
fram jämställdhetsfrågor på lång sikt som ännu är olösta.

Jämställdhetsnämnden

Jämställdhetsnämnden är en oberoende nämnd vid 
social- och hälsovårdsministeriet som övervakar att 
jämställdhetslagen följs. 

Nämnden ger utlåtanden till domstolar om tillämpning 
av jämställdhetslagen. Den behandlar ärenden om 
jämställdhet som jämställdhetsombudsmannen 
eller arbetsmarknadens centralorganisationer 
har inlett. Nämnden kan vid behov även 
förelägga vite med anledning av ett 
lagstridigt förfarande. 


