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REFERAT 

 
 
 
 
 

 Regeringen förband sig i sitt program för 2007–2011 att främja jämställdheten mellan 
kvinnor och män i allt beslutsfattande. Som ett verktyg för jämställdhetspolitiken utarbetade 
regeringen ett jämställdhetsprogram för åren 2008–2011 som samordnar och sammanställer 
regeringens jämställdhetsåtgärder. Programmet godkändes som statsrådets principbeslut 
17.7.2008. Programmets delrapport diskuterades i regeringens aftonskola 25.11.2009 och då 
kompletterades programmet med jämställdhetsåtgärder som gäller medierna. 

Regeringens jämställdhetsprogram 2008–2011 är tväradministrativt och det innehåller 
åtgärder i alla ministerier. Programmet innefattar sammanlagt 31 åtgärder under åtta 
jämställdhetsteman: integreringen av könsperspektivet inom statsförvaltningen ska främjas, 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska minskas, kvinnors karriärutveckling ska främjas, 
segregationen ska minskas och jämställdhetsmedvetenheten i skolorna ska ökas, kombinatio-
nen av arbete och familjeliv ska förbättras, våld mot kvinnor ska minskas, resurserna för 
jämställdhetsarbete ska förstärkas och jämställdhetsåtgärder som gäller media och reklam ska 
inledas. Dessutom antecknades i programmet regeringens beslut att bereda en redogörelse om 
jämställdheten mellan kvinnor och män. 

En uppföljningsarbetsgrupp som är gemensam för ministerierna har stött och följt upp 
genomförandet av programmet samt sammanställt slutrapporten. Enligt en självutvärdering 
som ansvarsministerierna och uppföljningsgruppen har gjort har programmet genomförts 
relativt väl (betyg 3 på skalan 1–5). Utvecklingen har varit bra speciellt i integreringen av 
könsperspektivet. Undervisningssektorn har målmedvetet utvecklat åtgärder för att minska 
segregationen. Regeringen har också slutfört en omfattande jämställdhetsredogörelse. Minst 
utveckling har skett i de programmets åtgärder som gäller stora samhällsutmaningar, 
minskning av löneskillnaderna och kombination av arbete och familjeliv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: jämställdhet, kön, integrering av ett könsperspektiv, löneskillnader,  

karriärutveckling, segregation, arbetsliv, kombination av arbete och familjeliv, föräld-
raledighet, våld mot kvinnor 
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TIIVISTELMÄ 

 

 Hallitus sitoutui ohjelmassaan 2007-2011 edistämään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa 
kaikessa päätöksenteossaan. Tasa-arvopolitiikkansa välineeksi hallitus laati hallituskaudelle 
tasa-arvotoimia koordinoivan ja kokoavan tasa-arvo-ohjelman (vuosille 2008–2011), joka 
hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä 17.7.2008. Ohjelman väliraporttia käsiteltiin 
hallituksen iltakoulussa 25.11.2009 ja siinä yhteydessä ohjelmaa täydennettiin mediaan liitty-
villä tasa-arvotoimilla.  

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2008–2011 on poikkihallinnollinen ja se sisältää toimenpi-
teitä kaikissa ministeriöissä. Ohjelmassa on yhteensä 31 toimenpidettä kahdeksassa tasa-
arvoon liittyvässä teemassa: sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen edistäminen valtionhal-
linnossa, sukupuolten välisten palkkaerojen kaventaminen, naisten urakehityksen edistäminen, 
segregaation lieventäminen ja tasa-arvotietoisuuden lisääminen kouluissa, työn ja perheen 
yhteensovittamisen parantaminen, naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen, tasa-arvotyön 
resurssien vahvistaminen sekä mediaan ja mainontaan liittyvien tasa-arvotoimien aloittaminen. 
Lisäksi ohjelmaan kirjattiin hallituksen päätös valmistella naisten ja miesten välistä tasa-arvoa 
koskeva selonteko.  

Ministeriöiden yhteinen seurantatyöryhmä on tukenut ja seurannut ohjelman toteuttamista 
sekä koonnut loppuraportin. Vastuuministeriöiden ja seurantatyöryhmän tekemän itsearvioin-
nin mukaan ohjelma on toteutunut melko hyvin (arvosana 3 asteikolla 1-5). Hyvää kehitystä 
on tapahtunut erityisesti valtavirtaistamisessa. Opetussektorilla on määrätietoisesti kehitetty 
segregaation lieventämistoimia ja laaja tasa-arvoselonteko valmistui. Ohjelman hitaimmin 
edenneet toimenpiteet liittyvät suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin, palkkaerojen kaventami-
seen sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiasanat: tasa-arvo, sukupuoli, sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen, 

palkkaerot, urakehitys, segregaatio, työelämä, työn ja perheen yhteensovittaminen, 
vanhempainvapaa, naisiin kohdistuva väkivalta 
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FÖRORD MÅLINRIKTAT ARBETE FÖR ATT 
FRÄMJA JÄMSTÄLLDHET 

 Regeringens jämställdhetsprogram 2008–2011 baserar sig på de jämställdhetsmål som 
fastställts i regeringsprogrammet. I samarbete mellan ministerierna har 27 åtgärder utkristalli-
serats utifrån målen. I samband med lägesrapporten kompletterades programmet med fyra 
åtgärder som anknyter till media. En gemensam uppföljningsgrupp bestående av företrädare 
för ministerierna tillsattes att genomföra och följa upp det tväradministrativa programmet. 
Såväl programmet som den tvärsektoriella arbetsgruppen har visat sig vara nyttiga verktyg att 
genomföra regeringens jämställdhetspolitik.   

Vi kan vara relativt nöjda med hur programmet genomförts. Exempel på lyckade resultat är 
bl.a. det ökade antalet kvinnor inom statsförvaltningen och styrelserna för statsägda bolag, 
åtgärder för att lindra segregationen som utvecklats inom utbildningssektorn och förstärkt 
könsperspektiv inom undervisningsarbetet samt färdigställande av programmet för att 
förebygga våld mot kvinnor. På det hela taget kan det konstateras att jämställdhetsprogrammet 
fungerar som ett utmärkt jämställdhetsverktyg för samliga ministerier och att det behövs även 
i framtiden.  

Ministerierna har kommit väl i gång med sitt jämställdhetsarbete, och det är viktigt att 
fortsätta arbetet. Det har skett en bra utveckling i synnerhet när det gäller att integrera 
jämställdhetsperspektivet. I enlighet med jämställdhetsprogrammet har varje ministerium valt 
ett viktigt projekt där bedömningen av könskonsekvenser har fästs särskild uppmärksamhet 
när projektet beretts. Med tanke på integreringen av könsperspektivet har de operativa 
jämställdhetsgrupper som enligt målen för programmet tillsatts vid ministerierna haft en viktig 
roll. Det är av största vikt att säkerställa att dessa grupper kan fortsätta sitt arbete. 
Arbetsgrupperna gör främjandet av jämställdheten till en integrerad del av tjänstemannaarbetet 
vid ministerierna, såsom jämställdhetslagen förutsätter.   

Kvinnor och män ska ha lika möjligheter att avancera i karriären och delta i 
beslutsfattandet i ledande positioner inom både samhället och ekonomin. Det är också viktigt 
och förnuftigt att utnyttja alla resurser vid beslutsfattandet. Inom politiken, förvaltningen och i 
företag som delvis eller helt ägs av staten har man ju åstadkommit bra resultat genom 
målinriktad verksamhet. I företag där staten inte har bestämmanderätt har kvinnornas andel 
trots ändring av förvaltningskoden ökat långsamt. Om utvecklingen inte påskyndas behöver 
könskvoter övervägas också i Finland. Också företagen inom den privata sektorn ska 
effektivera sina åtgärder för att skapa en mer jämställd beslutandestruktur.  

De åtgärder i programmet som genomförts långsammast anknyter till stora samhälleliga 
utmaningar: minskning av löneskillnader och förenande av arbete och familjeliv. 
Löneskillnaderna mellan kvinnor och män har minskat i långsammare takt än målet i 
trepartsprogrammet för lika lön förutsätter. Vi anser det viktigt att arbetet för att uppnå målet 
om lika lön effektiveras. Den helhetsbedömning av programmet som nyligen färdigställts ger 
bra vägkost för det fortsatta arbetet. Det arbete som utförts av arbetsgruppen för 
familjeledigheter, som överlämnade sin rapport i mars 2011, ger ett bra underlag för nästa 
regerings beslutsfattande som gäller familjeledigheter. När systemet för familjeledigheter 
reformeras är det med tanke på jämställdheten viktigt att tydligt förlänga 
föräldraledighetsperioden för pappor.   

Läget för jämställdheten och jämställdhetspolitiken beskrivs och utvärderas ingående i 
regeringens första redogörelse om jämställdhet, som färdigställdes hösten 2010. Riksdagen 
gav sitt betänkande om redogörelsen i mars 2011.  
 
 
 
Mari Kiviniemi  Stefan Wallin 
Statsminister Minister vid social- och hälsovårdsministeriet 
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1   SAMMANDRAG AV GENOMFÖRANDET 
AV JÄMSTÄLLDHETSPROGRAMMET 
2008-2011  

1.1 PROGRAMMETS BAKGRUND OCH 
BEHANDLINGSSKEDEN 

Regeringens jämställdhetsprogram 2008–2011 bereddes vintern 2007–2008 i samarbete mel-

lan alla ministerier och godkändes som statsrådets principbeslut 17.7.2008.  Medborgarorgani-

sationerna hördes i samband med beredningen av programmet i april 2008 och i samband med 

mellanrapporten i oktober 2009.  

Utgångspunkten för programmets innehåll har varit statsminister Matti Vanhanens II reger-

ings regeringsprogram samt de riktlinjer som regeringen beslutade om i aftonskolan 

7.11.2007. Regeringens jämställdhetsprogram är tväradministrativt och omfattar åtgärder av 

alla ministerier. Den regering som statsminister Kiviniemi utnämnde sommaren 2010 fortsatte 

genomförandet av jämställdhetsprogrammet.  

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte i början av oktober 2008 en arbetsgrupp för att 

följa programmet (mandatperiod 15.10.2008–31.3.2011). Kanslichef Kari Välimäki från soci-

al- och hälsovårdsministeriet har varit ordförande för arbetsgruppen och den har haft en med-

lem från varje ministerium. Arbetsgruppens uppgift har varit att följa upp och rapportera om 

genomförandet av åtgärderna i programmet. Varje ministerium har svarat för genomförandet 

av åtgärderna inom sitt förvaltningsområde, men arbetsgruppen har möjliggjort en diskussion 

över gränserna mellan förvaltningsområdena, ett försnabbande av genomförandet och samar-

bete. Det ministerium som svarar för åtgärden och ministeriets avdelning/enhet har angetts för 

varje åtgärd.  

Uppföljningsarbetsgruppen har fäst särskild uppmärksamhet vid integreringen av könsper-

spektivet som varit ett gemensamt tema för alla ministerier i detta program. Integrering inne-

bär att könsperspektivet integreras som en del av all förvaltningsverksamhet i ministerierna, 

inklusive servicen. En ytterligare satsning på integreringen av könsperspektivet och utveck-

lingsarbetet fick vi 2008–2009 genom projekten ”Könsglasögon” som fick delfinansiering av 

Europeiska unionens program Progress.  

Slutrapporten innehåller inte någon omfattande analys av jämställdhetssituationen som 

bakgrund till åtgärderna utan koncentreras på att följa upp de praktiska åtgärderna. Orsaken 

till detta är att jämställdhetspolitiken beskrivs och utvärderas i detalj i regeringens första jäm-

ställdhetsredogörelse, som blev klar hösten 2010. 

Åtgärderna presenteras i samma ordning i slutrapporten som i jämställdhetsprogrammet. 

Rapporten innehåller en numerär och verbal bedömning av hur väl man framskridit med åt-

gärderna. Bedömningen inriktas på åtgärderna i jämställdhetsprogrammet, inte allmänt på hur 

detta politikområde genomförts under regeringsperioden. 

Regeringen beslöt i samband med mellanrapporten komplettera programmet med åtgärder 

som gäller jämställdheten i medier och reklam. De nya åtgärderna presenteras i avsnitt 3.9.  
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1.2 SAMMANDRAG ÖVER GENOMFÖRANDET AV 
ÅTGÄRDERNA I PROGRAMMET 

Programmet består av åtta tematiska helheter, i vilka ingår sammanlagt 31 åtgärder.  

Programmets teman är: 
Integrering av ett könsperspektiv 
Minskning av löneskillnaderna 
Främjande av karriärutveckling och kvinnligt ledarskap 
Kombinering av arbete och familjeliv 
Ökning av jämställdhetsmedvetenheten i skolorna och minskning av segregationen  
Minskning av våldet mot kvinnor 
En jämställdhetsredogörelse och resurser för jämställdhetsarbete 
Medierna och jämställdheten 

 
Enligt de ansvariga ministeriernas och uppföljningsarbetsgruppens självutvärdering har ge-

nomförandet av programmet lyckats ganska väl (vitsordet 3 på skalan 1-5). Utvecklingen har 

gått framåt särskilt när det gäller integrering av könsperspektivet. Inom utbildningssektorn har 

åtgärder för att minska segregationen målmedvetet utvecklats. De åtgärder där framgången 

varit svagast har att göra med stora samhälleliga utmaningar, minskning av löneskillnaderna 

samt kombinering av arbete och familjeliv.  

Integrering av könsperspektivet (bedömning 3,4) 
Jämställdhetslagen förutsätter att varje myndighet systematiskt främjar jämställdheten mellan 

män och kvinnor. Åtgärderna för integrering av könsperspektivet i jämställdhetsprogrammet 

konkretiserar detta krav. Åtgärderna ökar kunskapen och skapar förfaringssätt som säkerställer 

att jämställdhetsperspektivet beaktas i ministeriernas centrala processer: i lagberedningen, 

budgeteringen, projekt- och programarbetet samt i resultatstyrningen.  

Av central betydelse för genomförandet av integreringen är de jämställdhetsgrupper som i 

enlighet med programmets mål tillsatts i 11 ministerier. I utrikesministeriet har ingen jäm-

ställdhetsgrupp tillsatts även om jämställdhetsarbete bedrivits aktivt inom vissa centrala sekto-

rer och avdelningar. I finansministeriet har jämställdhetsfrågorna hört till avdelningschefsmö-

tet ända till slutet av 2010.  

Centret för jämställdhetsinformation Minna har grundats som en bestående verksamhet vid 

Samhällsvetenskapliga dataarkivet. 

Enligt bedömningen har målen för integreringen genomförts ganska väl även om ministerierna 

framskrider i olika takt. Miljöministeriet har inte rapporterat om integreringen i samband med 

slutrapporten. Utvecklingsarbetet har kommit väl i gång och det bör fortsättas både i ministe-

rierna och gemensamt på statsrådsnivå.  

Minskning av löneskillnaderna (bedömning 2,5) 
Regeringens mål har varit att klart minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor under 

regeringsperioden. En helhetsbedömning av likalönsprogrammet på trepartsbasis gjordes hös-

ten 2010. I bedömningen konstateras att löneskillnaden mellan kvinnor och män minskat lång-

sammare än uppnåendet av målet (fem procentenheter från 2006 till 2015) förutsätter. Med 

den nuvarande utvecklingstakten skulle löneskillnaden minska med cirka tre procentenheter, 

d.v.s. till 16–17 procent år 2015. Denna bedömning påverkas av många osäkerhetsfaktorer i 

den internationella ekonomin och av problemen i stats- och kommunekonomin. 
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Främjande av kvinnors karriärutveckling (bedömning 3) 
Inom statsförvaltningen har andelen kvinnliga chefer i den högsta ledningen under åren 2006–

2010 ökat med 3,1 procentenheter. Kvinnornas andel av alla som hör till ledningen i statsför-

valtningen har 2006–2009 ökat med 4,7 procentenheter. Över 40 % av de styrelsemedlemmar 

som staten utnämnt har under de senaste åren varit kvinnor. Kvinnornas andel i alla börsbolags 

styrelser har ökat långsamt under de senaste åren (07/2010 17 %). För att könsfördelningen i 

bolagens styrelser ska utjämnas måste också de andra ägarna föreslå kvinnor för styrelseplat-

ser. Statistikcentralen utvecklar sin statistikföring om ledarskap så att man i framtiden får 

mera exakt och heltäckande information om könsfördelningen bland ledarna. 

Ökning av jämställdhetsmedvetenheten i skolorna och minskning 
av segregationen (bedömning 3,5) 
Inom utbildningssektorn har genomförts projekt för att bland annat utveckla könssensitiv lä-

rarutbildning, fortbildning, läromedelsproduktion och universitetens jämställdhetsplaner och 

dessutom har nätverk av sakkunniga understötts. Hösten 2009 tillsatte UKM en arbetsgrupp 

för att dryfta hur segregationen kan minskas. 

Den har berett förslag till åtgärder på kort sikt och lång sikt för att minska segregation en-

ligt kön. Dessa är avsedda att genomföras dels i samband med att läroplanerna för den grund-

läggande utbildningen revideras, dels i övrigt inom undervisning och utbildning. Det är nu 

nödvändigt att förankra och befästa projektens resultat och arbetsgruppens förslag. 

Bättre möjligheter att kombinera arbete och familj (bedömning 2) 
Åtgärderna i jämställdhetsprogrammet gäller utvecklande av föräldraledigheterna. Även om 

allt fler fäder tar ut familjeledighet utnyttjade de 2009 endast 6,7 % av alla föräldraledighets-

dagar. En arbetsgrupp för reformering av familjeledighet som tillsatts av SHM bereder en 

mera omfattande reform av systemet med familjeledigheter, bl.a. med målet att stödja föräld-

raskapet, uppmuntra papporna att ta ut mera familjeledighet och förbättra ersättningarna till 

arbetsgivarna för de kostnader som föräldraskap för med sig. I detta skede finns inte informa-

tion om denna arbetsgrupps förslag.  

Minskning av våldet mot kvinnor (bedömning 3) 
De ansvariga ministerierna (JM, IM, SHM, UM) har tryggat och stärkt sakkunskapen om 

förebyggande av våld mot kvinnor i dessa ministerier. En tjänstemanna arbetsgrupp som till-

satts av social- och hälsovårdsministeriet koordinerar samverkan mellan ministerierna för att 

förebygga våld i nära relationer och inom familjen. Vid Institutet för hälsa och välfärd har 

utnämnts en utvecklingschef för viss tid för området förebyggande av könsrelaterat våld och 

under Institutet för hälsa och välfärds ledning har beretts ett program för minskat våld, som 

den utvidgade ministergruppen för inre säkerhet godkände i juni 2010. Ministerierna bereder 

handlingsplaner för att genomföra åtgärderna i programmet.  

Jämställdhetsredogörelsen och resurserna för jämställdhetsarbe-
tet (bedömning 3,5) 
Statsrådet har till riksdagen gett en redogörelse för jämställdheten mellan kvinnor och män i 

enlighet med regeringens jämställdhetsprogram.   

Regeringen har förbättrat kvinnoorganisationernas verksamhetsbetingelser genom att göra 

finansieringen för vissa kvinnoorganisationer permanent (2008). SHM har fått tilläggsresurser 
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för koordinering av likalönsprogrammet för 2008–2011. År 2011 höjdes anslagen för jäm-

ställdhetsmyndigheterna med 136 000 euro.  

Medierna och jämställdheten  
Våren 2010 kompletterades programmet med jämställdhetsåtgärder som gäller medierna. Två 

av dessa är på Undervisnings- och kulturministeriets och en på Kommunikationsministeriets 

ansvar.  Dessa nya åtgärder har inte utvärderats numeriskt.  

 

 

 

 

2  JÄMSTÄLLDHETSPROGRAMMET SOM 
VERKTYG FÖR REGERINGENS 
JÄMSTÄLLDHETSPOLITIK  

2.1 BAKGRUND 
Under de senaste 10-15 åren har jämställdhetsprogrammet blivit ett viktigt verktyg för att koor-

dinera regeringens jämställdhetspolitiska åtgärder. Sedan mitten av 1990-talet har alla regeringar 

utom en gjort upp ett jämställdhetsprogram. Jämställdhetsprogrammen har konkretiserat reger-

ingsprogrammens allt fler, men ibland mycket allmänt formulerade jämställdhetsmål.  

2.2 OM UPPBYGGNADEN AV 
JÄMSTÄLLDHETSPROGRAMMET 

Jämställdhetspolitiken är tväradministrativ och hör till alla ministeriers förvaltningsområde. 

Jämställdhetsprogrammet har visat sig vara ett fungerande och viktigt verktyg för koordine-

ringen. Processen för uppgörandet och uppföljningen av jämställdhetsprogrammet utgör också 

en arena där man kan föra diskussion om jämställdhetspolitiken på statsrådsnivå. På så sätt 

kan man utveckla den till sin natur tväradministrativa jämställdhetspolitiken och dess verktyg 

och sprida god praxis mellan ministerierna.  

Grunden för uppgörandet av detta jämställdhetsprogram har varit regeringsprogrammet och 

de aktuella jämställdhetsfrågorna. Det har uppgjorts i samarbete mellan ministerierna och letts 

av jämställdhetsenheten vid social- och hälsovårdsministeriet. Under beredningen har med-

borgar- och andra organisationer hörts och utlåtanderundor har ordnats.  

Innehållet i jämställdhetspolitiken utvecklas under beredningsprocessens gång. Som av-

slutning på beredningen godkänner regeringen utkastet till jämställdhetsprogram och beslutar 

därmed vilka åtgärder som tas med i programmet. Till exempel de två senaste (Vanhanens I 

och II regerings jämställdhetsprogram) har omfattat målsättningarna i det s.k. jämställdhetska-

pitlet i regeringsprogrammet, men under beredningen har urvalet av åtgärder kompletterats. I 

Vanhanens I regerings program ingick många jämställdhetsmål och redan på basis av dem 

blev programmet omfattande. Dessutom kompletterades programmet under beredningen så att 

det svarade mot förpliktelserna i handlingsprogrammet från Peking att göra upp ett åtgärds-

program som innehåller 12 prioriterade områden. I Vanhanens II regerings program ingick en 

mycket kort notering om våld mot kvinnor utanför det s.k. jämställdhetskapitlet, men under 

beredningen konstaterades att det fanns behov av mera omfattande åtgärder. Mot Finland 

riktades från internationellt håll krav på att efter en lång paus göra upp tett nationellt program 
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för att minska våld mot kvinnor. Bland annat CEDAW-kommittén, det organ som övervakar 

FN-konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, rekommenderade 

detta för Finland. Regeringen godkände som ett mål att bereda ett program för minskning av 

våld mot kvinnor, vilket medtogs i regeringens jämställdhetsprogram.  

2.3 UTMANINGAR MED 
JÄMSTÄLLDHETSPROGRAMMET 

Beredningen och genomförandet av programmet kan i bästa fall engagera och hjälpa ministe-

rierna att främja jämställdheten inom sitt eget förvaltningsområde. Särskilt integreringen av 

könsperspektivet är ett mål som alla ministerier kan och bör genomföra.  

Vid uppgörandet av programmet är det avgörande om förpliktelsen att programmet ska om-

fatta tolv prioriterade områden vilket handlingsprogrammet från Peking ålägger regeringarna 

följs. På denna grund blir programmet lätt mycket omfattande och det kan bli arbetsdrygt att 

genomföra och följa upp programmet. Lipponens I regerings jämställdhetsprogram, som utar-

betades 1997, efter FN:s fjärde världskongress som hölls 1995 i Peking, gjordes upp i samar-

bete med ministerierna och medborgarorganisationerna och det innehöll åtgärder från alla 

prioriterade områden i handlingsprogrammet från Peking. Dessa prioriterade områden är: 

fattigdom, utbildning, hälsovård, våld mot kvinnor, väpnade och andra konflikters inverkan på 

kvinnor, ekonomi och ekonomisk politik, maktfördelning och beslutsfattande, mekanismer för 

främjande av jämställdhet, stereotyper och medier, kontroll av naturresurser och miljöskydd 

samt flickors ställning.  

Under beredningen diskuterar man i ministeriernas gemensamma grupp hur regeringspro-

grammets jämställdhetsmål kan konkretiseras, omvandlas till åtgärder som kan följas upp. 

Beredningsprocessen är viktig, eftersom då slås fast med vilka metoder regeringen kommer att 

försöka genomföra sina mål.  

Under beredningen måste man avväga vad allt som ska tas med. Särskilt bedömningen av 

effekterna av integreringen av könsperspektivet är en utmaning. Detta beror delvis på att inte-

greringen innebär att ministeriets interna processer utvecklas och detta leder endast långsamt 

till resultat.  

Inga egna resurser har reserverats för jämställdhetsprogrammet, utan ministerierna finansie-

rar åtgärderna inom ramen för sina egna budgetar. Detta ställer strama gränser för åtgärderna 

och kan minska deras effekt.  

På grund av jämställdhetsprogrammets tväradministrativa natur är det svårt att genomföra. 

För att jämställdheten mellan könen ska kunna förbättras inom ministerierna är det nödvändigt 

att ministeriernas ledning klart ger sitt stöd och tar sitt ansvar. Jämställdhetsprogrammets 

profil är inte entydig. Det täcker nästan aldrig alla regeringens åtgärder för att främja jäm-

ställdheten, även om man på basis av namnet kunde tro så. Därför kan man inte enbart på 

denna grund bedöma hur en regering med sina åtgärder har främjat jämställdheten. I samband 

med godkännandet av statsrådets första jämställdhetsredogörelse i Finland hösten 2010 kartla-

des regeringens övriga åtgärder för att främja jämställdheten vilka inte ingick i jämställdhets-

programmet. I detta sammanhang kom det fram att det utanför jämställdhetsprogrammet finns 

ett stort antal åtgärder och beslut som främjar jämställdheten. Å andra sidan är det bra att 

komma ihåg att man inom andra politikområden också kan fatta beslutar som strider mot jäm-

ställdheten, i synnerhet om könskonsekvenserna inte utvärderas på förhand.  

Uppföljningen av jämställdhetspolitiken bör stärkas enligt de andra nordiska ländernas fö-

rebild. Detta har också uppställts som ett mål i statsrådets jämställdhetsredogörelse. Förutom 

uppföljning av åtgärderna under regeringsperioden behövs långsiktiga mål som sträcker sig 

över regeringsperioderna och strategisk syn på hur dessa mål kan nås. I jämställdhetsredogö-

relsen ställs för första gången i Finland sådana långsiktiga jämställdhetsmål. 
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 Allt som allt kan man dra den slutsatsen att regeringens jämställdhetsprogram är ett funge-

rande sätt att koordinera regeringens jämställdhetspolitik. Det har också visat sig vara ett vär-

defullt forum för samarbete mellan ministerierna för främjande av jämställdheten mellan kö-

nen.  
 

 

3  LÄGET NÄR DET GÄLLER 
GENOMFÖRANDET AV ÅTGÄRDERNA 
I REGERINGENS 
JÄMSTÄLLDHETSPROGRAM (12/2010) 

Genomförandet av åtgärderna beskrivs både verbalt och numerärt. Bedömningarna har gjorts 

som självutvärdering i de ansvariga ministerierna och i ministeriernas gemensamma uppfölj-

ningsgrupp.  
 

Bedömningen av utfallet av en åtgärd: 
 1 = i ringa mån eller oklart  
 2 = utvecklingen går i rätt riktning 
 3 = betydande utveckling inom något delmål  
 4 = betydande utveckling för hela åtgärden 
 5 = åtgärden har genomförts/verksamheten har befästs 

3.1 ÅTGÄRDER SOM GÄLLER INTEGRERINGEN AV 
KÖNSPERSPEKTIVET 

 

Regeringsprogrammet 

Jämställdheten mellan könen är en central värdering i det finländska samhället. Regeringen 

förbinder sig som helhet att målmedvetet främja jämställdheten i allt beslutsfattande. 

Regeringen säkerställer att könsperspektivet integreras i lagberedningen, budgetprocessen 

och i andra viktiga projekt redan i inledningsfasen. Ministerierna ordnar utbildning för främ-

jande av frågan. 

När det gäller tjänsterna inom social- och hälsovården och arbetet för att minska hälsoskill-

naderna beaktas även könsperspektivet. 

 
Ministerierna har numerärt utvärderat sina framsteg när det gäller åtgärder för att integrera 

könsperspektivet. Syftet med självutvärderingen är att få ett medeltal för hur ministerierna 

lyckats med olika integreringsåtgärder. Med hjälp av bedömningen kan man se i vilka delar 

man gjort framsteg med att integrera könsperspektivet och i vilka avseenden utvecklingen inte 

gått så mycket framåt.  

Miljöministeriet har inte lämnat in de begärda uppgifterna om integreringsåtgärderna för 

slutrapporteringen. 



15 
 

 

 
 

3.1.1  Könsperspektivet i politikprogrammen 
Regeringens jämställdhetsprogram: 
De ministerier som ansvarar för tväradministrativa politikprogram ska se till att könsperspek-
tivet beaktas i planeringen och genomförandet av politikprogrammen (ANM, UVM, SHM). 

Åtgärder och utvärdering 
I de tväradministrativa politikprogrammen har könsperspektivet beaktats på olika sätt. I poli-

tikprogrammet för arbete, företagande och arbetsliv (ANM) har könsperspektivet beaktats 

bl.a. med hjälp av kvalitetsindikatorer indelade enligt kön för analys av arbetslivet. I politik-

programmet för hälsofrämjande (SHM) har könsperspektivet beaktats i könsspecifika projekt. 

Bäst har könsperspektivet beaktats i politikprogrammet för barns, ungas och familjers välfärd 

(UVM), där det tagits med som ett genomgående tema på alla delområden. Könet har beaktats 

bl.a. i uppföljningsindikatorerna, i politikprogrammets material och i utvärderingen av pro-

grammets resultat.  

3.1.2 Könsperspektivet i projekt  
Regeringens jämställdhetsprogram:  
Ministerierna ska integrera könsperspektivet i åtminstone ett viktigt projekt. (Alla ministerier)  

Åtgärder och utvärdering (3,4) 
Integrering av könsperspektivet innebär att förvaltningens centrala processer identifieras och 

ändras så att könsperspektivet beaktas i dem på ett bestående sätt. Strävan är att identifiera de 

centrala tillvägagångssätten i förvaltningen och ta med könsperspektivet som en del av arbetet 

inom förvaltningen. I enlighet med regeringens jämställdhetsprogram har alla ministerier in-

tegrerat könsperspektivet i minst ett viktigt projekt. Könsperspektivet har på olika sätt ingått i 

projektens strategier, bakgrundsuppgifter, statistik och uppföljning. Ministerierna har utvärde-

rat könskonsekvenserna under projektens gång och dessutom har de inom projekten utvecklat 

numerära och kvalitativa indikatorer.  

Ett bra exempel på lyckad integrering av könsperspektivet är planeringen av Krishanter-

ingscentrets verksamhet, som genomfördes i inrikesministeriet, där man lyckats integrera 

könsperspektivet i nästan all verksamhet. Andra goda exempel är jord- och skogsbruksmini-

steriets Nationella skogsprogram 2015 samt försvarsministeriets direktiv till försvarsförvalt-

ningen om verkställande av Finlands nationella handlingsprogram 2008-2011 enligt resolution 

1325 gällande Krishanteringsstyrkornas utbildning och verksamhet både i Finland och i desti-

nationslandet. I bägge har könsperspektivet beaktats på ett mångsidigt sätt i planeringen och 

uppföljningen av verksamheten.  

För vissa ministeriers del är det svårt att utvärdera noggrannare effekter av integreringen av 

könsperspektivet för det valda projektet eftersom projektet ännu pågår. Dessutom har några 

ministeriers projektval inte lyckats därför att projekten redan fortskridit ganska långt då beslu-

tet om valet fattades. På grund av dessa hade integreringen av könsperspektivet inte några 

betydande effekter.  

De operativa jämställdhetsgrupperna har följt upp, stött och utvärderat integreringen i pro-

jekten i de flesta ministerier. På basis av uppföljningen verkar det som om arbetsgruppernas 

stöd för integreringen av könsperspektivet i projekten skulle ha varit viktigt, men det har inte 

utnyttjats i fråga om alla projekt.  

Pilotprojektens betydelse när det gäller integrering av könsperspektivet i projekt varierar i 

olika ministerier. I vissa ministerier har man beslutat att den operativa jämställdhetsgruppen 
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också i fortsättningen ska behandla integreringen av könsperspektivet. Exempelvis i justitie-

ministeriet väljer jämställdhetsgruppen årligen 1-2 projekt, vars integrering följs upp. I några 

ministerier har man gjort upp direktiv om att könsperspektivet ska integreras i ministeriernas 

projekt.  

Ministeriernas självutvärdering om hur de lyckats/hur verksamheten genomförts varierade 

mellan siffrorna 3 och 4, medan medeltalet på statsrådsnivå var 3,4. Miljöministeriet var inte 

med i utvärderingen. 

3.1.3 Operativa jämställdhetsgrupper 
Regeringens jämställdhetsprogram:  
I varje ministerium ska tillsättas en operativ jämställdhetsgrupp (Alla ministerier)  

Åtgärder och utvärdering (3,5) 
Operativa jämställdhetsgrupper grundades i enlighet med regeringens jämställdhetsprogram i 

11 ministerier. I utrikesministeriet har ingen operativ jämställdhetsgrupp grundats även om 

jämställdhetsarbete utförts aktivt inom vissa centrala segment och avdelningar. I finansmini-

steriet har jämställdhetsärenden hört till avdelningschefsmötet till slutet av 2010.  

De operativa jämställdhetsgrupperna har till uppgift att stödja och följa upp integreringen 

av könsperspektivet i ministeriets verksamhet. Ministeriernas operativa jämställdhetsgrupper 

ska påverka ministeriernas praxis och förvaltningsprocesser så att det sker en permanent för-

ändring av dessa. Det är viktigt att den operativa jämställdhetsgruppen sammankommer regel-

bundet och har direkt kontakt till ministeriets ledningsgrupp. Arbetsgruppernas mandatperiod 

är i medeltal tre år.  

Arbetsgruppernas storlek varierar. Arbetsgruppernas medlemmar har i olika ministerier 

valts på olika grunder. Exempelvis i justitieministeriet har medlemmarna i den operativa jäm-

ställdhetsgruppen valts särskilt utgående från att de på arbetets vägnar har möjligheter att 

utvärdera könskonsekvenser och främja integreringen av könsperspektivet. I inrikesministeriet 

består den operativa jämställdhetsgruppen åter av avdelnings- och enhetschefer och vid sidan 

av jämställdhetsgruppen har grundats ett sekretariat på fem personer som stöder och bereder 

arbetsgruppens arbete.  

I försvarsministeriet representerar medlemmarna i de operativa jämställdhetsgrupperna oli-

ka avdelningar och enheter. Förtroendemännen och arbetsgivarens representanter hör till 

gruppen och också Försvarsmakten och Försvarsförvaltningens byggverk har utsett sina repre-

sentanter. Ordförande för försvarsministeriets operativa jämställdhetsgrupp är ministeriets 

kanslichef. 

I social- och hälsovårdsministeriet roterar ordförandeskapet för den operativa jämställd-

hetsgruppn från början av 2011 så att avdelningschefen för varje avdelning i ministeriet kom-

mer att fungera som ordförande för arbetsgruppen ett år i sänder. 

De operativa jämställdhetsgruppernas mandat varierar ministerievis, men det ingår i allas 

uppgifter att stödja integreringen av könsperspektivet. Grupperna är i mycket olika skeden i 

olika ministerier, i vissa har gruppens mandatperiod börjat 2010 (KM, JM) och den egentliga 

verksamheten är först i sin början.  

Ministeriernas självutvärdering om hur de lyckats/hur verksamheten genomförts varierade 

mellan siffrorna 1 och 5, medan medeltalet på statsrådsnivå var 3,5. Miljöministeriet är inte 

med i utvärderingen. 
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3.1.4 Könsperspektivet i budgetförslagen 
Regeringens jämställdhetsprogram: 
Ministerierna ska bereda sina budgetförslag med beaktande av könsperspektivet (Alla mini-
sterier.)  

Åtgärder och utvärdering (3,5) 
Alla ministerier har på något sätt beaktat könsperspektivet i sina budgetförslag. Exempelvis 

justitieministeriet har säkerställt att könsperspektivet beaktas i verksamheten och lagbered-

ningen genom att justitieministeriets jämställdhetsgrupp regelbundet går igenom verksamhets- 

och ekonomiplanen samt förteckningen över lagberedningsprojekt utgående från jämställdhe-

ten så att den kan identifiera viktiga frågor och ta upp dem till granskning.  

Undervisnings- och kulturministeriet följer med hjälp av statistik och utredningar med 

könskonsekvenserna av sitt förvaltningsområdes verksamhet och beaktar dessa vid uppgöran-

det av budgeten. I motiveringarna till huvudkapitlen i försvarsministeriets förvaltningsområde 

har sedan 2008 i enlighet med finansministeriets direktiv medtagits en granskning i samman-

drag av sådan verksamhet inom förvaltningsområdet som är viktig med tanke på könskonse-

kvenserna. Innehållet i sammandraget har utvecklats årligen och från och med 2010 har i mo-

tiveringarna tagits med ett stycke med rubriken ”Jämställdheten mellan könen". Budgetförsla-

get 2011 för försvarsministeriets förvaltningsområde innehåller fyra mål och verksamhetsprin-

ciper som stöder jämställdheten.  

Ministerierna har inte reserverat separata anslag för genomförande av jämställdhetsmålen.  

I statens bokslutsberättelse 2009 utvärderades effekterna av jämställdhetspolitiken som en 

tväradministrativ helhet.  

Ministeriernas självutvärdering av hur de lyckats/hur verksamheten genomförts varierade 

mellan siffrorna 1 och 5, medan medeltalet på statsrådsnivå var 3,5. Miljöministeriet är inte 

med i utvärderingen. 

3.1.5 Analys av könskonsekvenser i samband med 
lagstiftningsprojekt 

Regeringens jämställdhetsprogram:  
En analys av könskonsekvenserna ska utföras i samband med lagstiftningsprojekt könsper-
spektivet (Alla ministerier)  

Åtgärder och utvärdering (2,4) 
Analys av könskonsekvenserna av lagstiftning har varit ett av de 
klart prioriterade områdena inom integreringen av könsperspektivet. Analys av 

könskonsekvenserna i lagberedning betyder att man på förhand försöker utreda vilka verk-

ningar lagen har för kvinnor och män, för att tillämpningen av lagen inte ska leda till könskon-

sekvenser som är indirekt diskriminerande. Som helhet är det inte ännu särskilt vanligt att en 

analys av könskonsekvenserna görs i regeringspropositionerna. Enligt uppföljningsuppgifterna 

för 2007–2009 analyseras könskonsekvenserna i färre än en tiondedel av propositionerna. Ett 

omnämnande om analys av könskonsekvenser eller om könskonsekvenser saknas helt i cirka 

85 procent av propositionerna. Som en del av utvecklingsarbetet inom lagberedningen har 

under 2007–2009 sammanställts en gemensam handbok för konsekvensbedömning för statsrå-

det. I den ingår också en analys av könskonsekvenserna. När statsrådet stöder utvecklingen av 

lagberedningen torde detta också öka analysen av könskonsekvenser.  
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Könskonsekvenserna kan diskuteras som en del av konsekvensbedömningen under lagbered-

ningsprocessens olika skeden, men resultaten av dessa diskussioner skrivs inte alltid in någon-

stans. Det skulle dock vara nyttigt att beskriva könskonsekvenserna mera omfattande. Det är 

viktigt att också komma ihåg könsperspektivet när man går igenom andra konsekvenser.  

I de operativa jämställdhetsgrupperna ingår ministeriets lagberedningskoordinatorer och flera 

ministeriers operativa jämställdhetsgrupper går igenom listorna över lagberedningsprojekt.  

I ministerierna har lagberedningens planmässighet, ledningen av lagprojekten, lagbered-

ningsprocessen och lagberedarnas kunnande utvecklats under de senare åren. I detta samman-

hang har uppmärksamhet också fästs vid en effektivering av analysen av konsekvenserna.  

Könskonsekvenser av lagberedningsprojekt har analyserats under en längre tid än t.ex. 

könsperspektivet beaktats vid beredningen av budgetförslag. På grund av detta är ministerier-

nas förväntningar i detta hänseende olika.  

Ministeriernas självutvärdering av hur de lyckats/hur verksamheten genomförts varierade 

mellan siffrorna 1 och 4, medan medeltalet på statsrådsnivå var 2,4. Miljöministeriet var inte 

med i utvärderingen. 

3.1.6 Könsperspektivet i resultatstyrningen 

 
Regeringens jämställdhetsprogram:  
Könsperspektivet ska integreras i resultatstyrningen av ämbetsverk och inrättningar 
inom förvaltningsområdet. (Alla ministerier)  

Åtgärder och utvärdering (2,4) 
Ministerierna har i varierande grad gjort framsteg i denna fråga. Integreringen av resultatstyr-

ningen utvecklas fortfarande. Flera ministerier har dock tagit viktiga steg framåt i integrering-

en av resultatstyrningen. Resultatavtalets uppföljningsindikatorer utvecklades med beaktande 

av jämställdhetsperspektivet. Försvarsministeriet och inrikesministeriet har i resultatförhand-

lingarna klart tagit upp könsperspektivet. Social- och hälsovårdsministeriets operativa jäm-

ställdhetsgrupp har behandlat resultatstyrningen vid sina möten. Ämbetsverken och inrättning-

arna inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde bildar under ministeriets 

ledning ett nätverk för integrering av könsperspektivet och det har som syfte att stödja integre-

ringen av könsperspektivet i ämbetsverk och inrättningar.  

Arbets- och näringsministeriet har gått vidare mycket systematiskt vid integreringen i resul-

tatstyrningen i ämbetsverken och inrättningarna inom sitt förvaltningsområde. Ministeriet 

gjorde 2008 en enkät till ämbetsverken och inrättningarna om integreringen av könsperspekti-

vet. På basis av denna enkät beaktar en del av dem redan mycket väl könsperspektivet i sin 

verksamhet.  

Efter detta har det ordnats informationsmöten och utbildning för ämbetsverkens och inrätt-

ningarnas jämställdhetskontaktpersoner. De tjänstemän som är ansvariga för ministeriets re-

sultatstyrning har fått utbildning för att kunna beakta könsperspektivet i resultatförhandlingar-

na. Könsperspektivet i resultatstyrningen har behandlats i ministeriets operativa jämställdhets-

grupp. År 2010 inleddes med ESR-finansiering projekt för att stödja integreringen av könsper-

spektivet i regionförvaltningsverken och i närings-, trafik- och miljöcentralerna.  

Ministeriernas självutvärdering av hur de lyckats/hur verksamheten genomförts varierade 

mellan siffrorna 1 och 4, medan medeltalet på statsrådsnivå var 2,4. Miljöministeriet och stats-

rådets kansli är inte med i utvärderingen. 
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3.1.7 Utbildning om hur könsperspektivet integreras 

 
Regeringens jämställdhetsprogram:  
Ministerierna ska ordna utbildning om integreringen av ett könsperspektiv för sin ledning och 
personal. (Alla ministerier)  

Åtgärder och utvärdering (3,5) 
Alla ministerier har anordnat egna utbildningar tillsammans med utbildningsprojektet På med 

könsglasögonen, som har finansierats av EU:s Progress-program. Vidare har alla ministerier 

deltagit i ”Könsglasögonen”-seminarier. De utbildningar som har producerats inom ramen för 

de EU delfinansieradeDe utbildningar som har producerats inom ramen för de EU delfinansie-

rade”Könsglasögonen”-projekten till stöd för integreringen av könsperspektivet,  avslutades i 

september 2009.  

Största delen av ministerierna har dessutom erbjudit egen utbildning (undervisnings- och 

kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, justitieministeriet, försvarsministeriet, inri-

kesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, statsrådets 

kansli). Social- och hälsovårdsministeriet har stött ministerierna bl.a. genom att ordna utbild-

ning om integreringen av könsperspektivet och genom att sammanställa handboken Könsglas-

ögonen i bruk, som ett stöd för ministeriernas jämställdhetsarbete.  

I utrikesministeriet har material för ledning och personal producerats för intranät. I utbild-

ningen har man dock koncentrerat sig mera på brister i jämställdhet än på egentlig integrering 

av könsperspektivet.  

Integreringen av könsperspektivet har i allmänhet inte ännu inkluderats som en del av ut-

bildningen om innehållet i ministeriernas verksamhet. Arbets- och näringsministeriet förefaller 

vara en föregångare eftersom det i början av 2011 gjorde upp en plan för hur jämställdhetsper-

spektivet ska tas med i koncernens personalutbildning och ett utbildningspaket om främjande 

av jämställdheten mellan könen inom ministeriets förvaltningsområde, vilket lämpar sig för 

olika sammanhang. Ungefär 800 personer har deltagit i den utbildning som arbets- och när-

ingsministeriet anordnat. 

Ministeriernas självutvärdering av hur de lyckats/hur verksamheten genomförts varierade 

mellan siffrorna 2 och 5, medan medeltalet på statsrådsnivå var 3,5. Miljöministeriet är inte 

med i utvärderingen. 

3.1.8 Informationstjänst för jämställdhet 
Regeringens jämställdhetsprogram:  
Regeringen ska se till att informationstjänsten för jämställdhet inleder sin verksamhet senast 
2009. (SHM)  

Åtgärder och utvärdering (5) 
Projektet för en informationstjänst för jämställdhet inleddes i maj 2009 och genomfördes av 

Tammerfors universitets samhällsvetenskapliga dataarkiv.  

För inledningsprojektet anställdes två personer, en informationsspecialist (från 15.5.2009) 

och en chef för informationstjänsten (från 1.8.2009).  

Under uppstartningsprojektet beslöts att informationstjänstens namn blir Minna- centret för 

jämställdhetsinformation i Finland, en ny webbportal byggdes upp på adressen 

http://www.minna.fi, de bestående centrala verksamhetslinjerna för centret drogs upp och 

tjänstens målgrupper och samarbetsparter kartlades. De uppställda målen genomfördes under 

uppstartningsprojektet och en bestående verksamhet säkerställdes i anslutning till Samhällsve-
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tenskapliga dataarkivet. Uppstartningsprojektet avslutades och verksamheten, som är avsedd 

att bli bestående, inleddes våren 2010.  

3.2 HUR STRUKTURERNA OCH AKTÖRERNA INOM 
INTEGRERINGEN UTVECKLATS UNDER 
PROGRAMMETS GÅNG 

Under regeringens jämställdhetsprogram 2008–2011 har ministerierna fått allt större ansvar 

för att könsperspektivet integreras i verksamheten. Med tanke på verkställandet av detta börjar 

de operativa jämställdhetsgrupper som inrättats vid ministerierna få en central roll liksom 

också den stärkta strukturen för integreringen. En operativ jämställdhetsgrupp tillsattes i en-

lighet med regeringens jämställdhetsprogram i 11 ministerier. I utrikesministeriet har ingen 

operativ jämställdhetsgrupp tillsatts, även om jämställdhetsarbete bedrivits aktivt inom vissa 

centrala segment och avdelningar. I finansministeriet har jämställdhetsärenden hört till avdel-

ningschefsmötet till slutet av 2010.  

De operativa jämställdhetsgrupperna stärker verkställandet av integreringen och uppfölj-

ningen i ministerierna. De överför också koordineringsansvaret för integreringen från SHM:s 

jämställdhetsenhet och de enskilda tjänstemännen vid ministerierna till hela organisationen. På 

basis av uppföljningen verkar det som om de operativa jämställdhetsgrupperna har en central 

roll i ministeriernas åtgärder för att integrera könsperspektivet.  

Hösten 2009 beslöts att integreringen ska behandlas regelbundet både i ministerarbetsgrup-

pen för förvaltning och regional utveckling och vid kanslichefernas möten. Detta förbättrar 

betydligt den tväradministrativa styrningen av integreringen av könsperspektivet och förstär-

ker verkställandet. Dessa ändringar i aktörsstrukturen förutsätter i fortsättningen också ett 

förtydligande av jämställdhetsenhetens roll.  

I regeringens nuvarande jämställdhetsprogram har överenskommits att varje ministerium 

integrerar ett könsperspektiv förutom i politikprogrammen också i minst ett viktigt projekt. 

Under programtiden genomfördes detta mål i alla ministerier. I samband med de projekt där 

könsperspektivet integreras följde i de flesta ministerier de operativa jämställdhetsgrupperna 

med hur integreringen framskred. På detta sätt har erfarenheterna av ministeriernas pilotpro-

jekt kopplats samman med utvecklingsarbetet när det gäller integrering av ett könsperspektiv.  

De centrala förvaltningsprocesser där integreringen av könsperspektivet tillsvidare utveck-

lats är lagstiftningen, budgeten, projekt och program, resultatstyrningen samt statistikföring 

och datainsamling. Strävan har varit att stärka könsperspektivet också i personalpolitiken, men 

det har mera varit ett kärnområde inom jämställdhetsplaneringen än inom integreringen av 

könsperspektivet.  

Beredningen av lagstiftningen och uppgörandet av budgeten är de av processer där man 

gått mest framåt på statsrådsnivå. För dessa finns direktiv på statsrådsnivå samt erfarenhet av 

hur de tillämpas. I andra processer håller direktiv, praxis och metoder ännu på att utvecklas. 

Också den systematiska uppföljningen har hittills utvecklats och genomförts endast för lag-

stiftningen och budgeten.  
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3.3  MINSKNING AV LÖNESKILLNADERNA MELLAN 
KÖNEN  

Regeringsprogrammet 

Regeringens mål är en klar minskning av löneskillnaderna mellan kvinnor och män under 

denna valperiod. Regeringen binder sig till ett likalönsprogram på trepartsbasis med åtgärder 

som genomförs under valperioden. Tillräckliga resurser tryggas för genomförandet av pro-

grammet.  

    Regeringen stödjer arbetsmarknadsorganisationernas ömsesidiga åtgärder för främjande av 

jämställdhet mellan könen och lika lön. Regeringen är beredd att genom en förhöjd statsandel 

stödja en löneuppgörelse inom den kommunala sektorn som främjar konkurrenskraftiga löner 

inom kvinnodominerade branscher. Storleken på den förhöjda statsandelen beror på hur väl 

löneuppgörelsen inom den kommunala sektorn kan inriktas på kvinnodominerade branscher 

med utbildad arbetskraft där lönerna inte motsvarar arbetets krav. 
 

3.3.1 Fortsättning av likalönsprogrammet 
Regeringens jämställdhetsprogram:  
Regeringen ska fortsätta genomförandet av likalönsprogrammet.(SHM/ Förvaltnings- och 
planeringsavdelningen/Jämställdhetsenheten) 

Åtgärder och utvärdering (5) 
Målen i likalönsprogrammet på trepartsbasis har samband med flera tyngdpunkter i jämställd-

hetsprogrammet. Det övergripande målet är att den genomsnittliga löneskillnaden mellan 

kvinnor och män ska minska så att den är högst 15 procent år 2015. Delmålen är att främja 

jämställdheten genom avtalspolitiken, att utveckla lönesystemen, minska ogrundade visstids-

anställningar, öka pappornas andel av alla utnyttjade föräldradagpenningsdagar, öka antalet 

jämställdhetsplaner och höja kvaliteten på dessa, utveckla lönesystemen och minska segrega-

tionen. 

Det bedrivs ett aktivt likalönsprogram samtidigt som det genomförs en rad åtgärder och på-

går ett flertal utredningar. En ny uppföljningsgrupp på hög nivå har tillsatts för programmet 

för 2007–2011. Regeringen har anvisat 200 000 euro per år till programmet under en period på 

fyra år. Tyngdpunkten för programmet 2008 var löne- och avtalspolitiken. Hösten 2008 an-

ordnades ett seminarium kring temat på hög nivå. Minskning av segregationen var ett av de 

prioriterade områdena 2009. Om detta tema ordnades på våren en expertworkshop och på 

hösten ett seminarium avsett för en bred publik. År 2010 var arbetsplatsernas jämställdhets-

planering och utvecklandet av lönesystemen prioriterade teman. I november 2010 ordnades ett 

stort seminarium om avtalspolitiken och lönesystemen. 

Likalönsprogrammet beställde en utredning av den inkomstpolitiska utredningskommissio-

nen om vilka konsekvenser föregående avtalsrörelse hade för löneskillnaderna mellan könen. 

Höjningarna i avtalslönerna var något högre för kvinnor än för män. Våren 2010 beställde 

programmet av utredningskommissionen en kompletterande utredning om vilka konsekvenser 

arbets- och tjänstekollektivavtalen 2007–2010 haft på kvinnors och mäns löner och på löne-

skillnaden. I utredningen konstateras att en granskning av hela arbetsmarknaden visar att 

kvinnornas inkomstnivå i slutet av 2006 var i medeltal 81 procent och i slutet av 2009 i medel-

tal 82 procent av männens inkomstnivå. 

Just nu pågår två stora projekt kring utveckling av lönesystemen: ”Lika lön, jämställdhet 

och nya lönesystem” (SATU) samt ”Jämställdhet i lönesättningen: bedömning av arbetets 
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kravnivå samt kompetens och arbetsprestationer i Finland” (TAPAS). Löntagarnas forsknings-

institut och Tekniska Högskolan producerar hösten 2010 täckande statistiska rapporter om de 

nya lönesystemen för en period på cirka tio år och om deras inverkan på lönerna inom olika 

sektorer. Dessutom pågår projektet Bryt segregationen stegvis. Dess syfte är att främja uppgö-

randet av jämställdhetsplaner i gymnasier och yrkesläroanstalter och att skapa ett nätverk av 

kontaktpersoner för jämställdhet vid läroanstalterna. Uppgifterna om detta finns på Utbild-

ningsstyrelsens webbsidor. 

Likalönsprogrammet har publicerat två forskningsrapporter om läget när det gäller jäm-

ställdhetsplaner och lönekartläggningar. Rapporterna har publicerats i social- och hälsovårds-

ministeriets utredningar (SHM 2009:11 och 2010:7). Utredningarna gjordes av Forskningscen-

tralen för arbetslivet vid Tammerfors universitet. 

Likalönsprogrammets webbplats, Samapalkka.fi (På väg mot lika lön), har utvecklats till en 

fungerande informationskanal. 

3.3.2 Utvärdering av minskningen av löneskillnaderna 

 
Regeringens jämställdhetsprogram: 
Regeringen ska utvärdera minskningen av löneskillnaderna mellan kvinnor och män och ar-
betsmarknadsorganisationernas lösningar med tanke på uppnåendet av målen för likalöns-
programmet. Utifrån utvärderingen beslutar regeringen om nödvändiga åtgärder för att mins-
ka löneskillnaderna (SHM/jämställdhetsenheten) 

Åtgärder och utvärdering (2) 
Det övergripande målet med likalönsprogrammet är att minska löneskillnaden mellan män och 

kvinnor från cirka 20 procent 2006 med minst fem procentenheter fram till år 2015. År 2010 

var kvinnornas medellön 82 procent av männens.  

Enligt den utredning som gjorts av utredningskommissionen för inkomst- och kostnadsut-

vecklingen steg kvinnornas avtalslöner snabbare än männens både under föregående och under 

pågående förhandlingsrunda. Åren 2006–2009 hade löneskillnaden mellan könen minskats 

både genom de genomförda åtgärder som skrivits in i kollektivavtalen och av kravfaktorerna. 

För att målet för minskningen av löneskillnaden ska uppnås borde skillnaden minska med 

cirka 0,7 procentenheter/år. Det har skett en positiv utveckling i minskningen av löneskillna-

den men takten är för långsam.  

Programmet genomförde en helhetsbedömning av hur programmet lyckats och om tillväga-

gångssätten. Utvärderingen gjordes av en utomstående och oberoende bedömare och i den 

utvärderades programmets huvudmål och åtta delmål. Utvärderingen blev klar i slutet av 2010. 

I helhetsbedömningen konstateras att minskningen av löneskillnaden mellan kvinnor och 

män med fem procentenheter från 2006 till 2015 har gått långsammare framåt än uppnåendet 

av målet skulle förutsätta. Med den nuvarande utvecklingstakten skulle löneskillnaden minska 

med cirka tre procentenheter, d.v.s. till 16–17 procent 2015. Denna bedömning påverkas av 

många osäkerhetsfaktorer i den internationella ekonomin och av problemen i stats- och kom-

munekonomin. Förutom målet att minska löneskillnaden mellan könen presenteras i helhets-

bedömningen slutledningar och rekommendationer för varje delmål.  

I början av 2011 bedömer regeringen och arbetsmarknadens centralorganisationer på basis 

av helhetsbedömningen hur likalönsprogrammets mål har uppnåtts och framtiden. 
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Delmålen: 
– öka antalet jämställdhetsplaner samt höja kvaliteten på dem 

– utveckla lönesystemen 

– minska segregationen 

– minska omotiverade visstidsanställningar 

– öka pappornas andel av alla utnyttjade föräldradagpenningsdagar  
  

Jämställdhetsplaneringen (bedömning 3): 
Det utredningsprojekt för uppföljning och bedömning av jämställdhetslagen som har genom-

förts på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet visar att 62 procent av de arbetsgivare 

som har ålagts att upprätta en jämställdhetsplan hade upprättat en sådan 2008. 60 procent av 

de arbetsgivare som har ålagts att göra en lönekartläggning har utfört en sådan. Enligt utred-

ningen har jämställdhetsplaneringen blivit mer allmänt förekommande och mångsidigare, men 

planernas kvalitet och samarbetet med personalen behöver utvecklas. Enligt en enkät som 

utfördes av Statens arbetsmarknadsverk 2009 hade 86 procent av ämbetsverken upprättat en 

plan, medan 79 procent hade gjort en lönekartläggning i samband med planen. 

Uppföljningsgruppen för likalönsprogrammet har beslutat främja arbetsplatsernas jäm-

ställdhetsplanering och lönekartläggningar. Åtgärderna består av att hitta bra exempel från 

arbetsplatserna och sprida dem genom en artikelserie samt att planera utbildning om jäm-

ställdhetsplanerna för aktörer på arbetsplatserna. Åtgärderna har delvis genomförts, några är 

ännu på gång.  

Lönesystemen (bedömning 3)  
Forsknings- och utvecklingsprojekten som rör lönesystemen har genomförts. Målet med pro-

jekten är att främja lika lön och rättvis och motiverande lönesättning inom hela avtals-, före-

tags- och verksamhetsfältet. 

I projektet Lika lön, jämställdhet och nya lönesystem fås med hjälp av omfattande statistis-

ka material information om hur de nya lönesystemen påverkar löneskillnaderna mellan könen. 

Enligt de preliminära forskningsresultaten från projektet har införandet av lönesystemen 

minskat löneskillnaderna särskilt bland högt utbildade kvinnor och män med krävande uppgif-

ter. Utvecklingen mot en minskning av löneskillnaderna är mer markant inom den offentliga 

än inom den privata sektorn. Projektets resultat kommer att utnyttjas vid utvecklandet av poli-

tikåtgärderna och särskilt jämställdhetsplaneringen och lönekartläggningen. 

I det andra forsknings- och utvecklingsprojektet Jämställdhet i lönesättningen: bedömning 

av arbetets kravnivå samt kompetens och arbetsprestationer i Finland” kommer man att pro-

ducera information och ge förslag om hur man i lönesystemen i praktiken kan beakta grunder-

na för en jämställd lönesättning.  

Bedömning:  
På arbetsmarknaden är (Resultaten av undersökning av arbetsförhållandena 2008) arbetstagar-

na med i motiverande lönesystem som baserar sig på kraven i arbetet och på bedömning av 

den individuella arbetsprestationen:  

– I resultatpremiesystem inom privata sektorn 44 %, i kommunerna 12 %, hos staten 23 % 

– I utvärdering som baserar sig på den individuella arbetsprestationen inom privata sektorn 
36 %, i kommunerna 38 % och hos staten 83 %  
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– I utvärdering av kraven i arbetet inom den privata sektorn 41 %, i kommunerna 47 % och 
hos staten 86 %.  

 
Av arbetsgivarna har staten mest ökat utvärderingen av kraven i arbetet. När det gäller utvär-

dering av den individuella arbetsprestationen är skillnaden mellan staten och de övriga sekto-

rerna stor. Resultatpremier utbetalas mest inom den privata sektorn och också hos staten till en 

femtedel, men i kommunerna endast till en dryg tiondedel.  

Minskad segregation (bedömning 2): 
I likalönsprogrammet är målet med att bryta segregationen att andelen förvärvsarbetande i 

jämställda yrken ska öka. Ett annat mål är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att 

avancera till mer krävande arbetsuppgifter och att andelen kvinnor i ledande befattningar ska 

öka. För att båda målen ska uppnås har det inletts åtgärder och tagits fram indikatorer som 

beskriver läget. 

Social- och hälsovårdsministeriet genomförde tillsammans med utbildningsstyrelsen och 

jämställdhetsombudsmannen projektet Bryt segregationen stegvis, där man i gymnasier och 

yrkesläroanstalter inrättade ett nätverk av kontaktpersoner för jämställdhetsarbetet och försök-

te säkerställa att läroanstalterna gjort upp en operativ jämställdhetsplan. Projektet anordnade 

för rektorer och lärare samt andra jämställdhetskontaktpersoner fem fortbildningsdagar och 

producerade dessutom stödmaterial på webben för jämställdhetsplaneringen.  

Likalönsprogrammet inbjöd 2009 sakkunniga till en workshop vars mål var att sammanstäl-

la forskningsresultat och exempel på åtgärder och projekt för att bryta segregationen. Lika-

lönsprogrammets seminarium på hög nivå 2009 granskade olika aktörers roll och möjligheter 

att påverka utbildnings- och yrkesval.  

Under senare år har kvinnornas andel i ledande uppgifter ökat och utvecklingen har varit 

positiv i synnerhet inom den statliga sektorn. Således kan man bedöma att den vertikala segre-

gationen håller på att minska.  

Likalönsprogrammet har medverkat till att undervisnings- och kulturministeriet 28.9.2009 

tillsatte en arbetsgrupp för minskad segregation för att utreda metoder att minska segregatio-

nen i skolor och arbetsliv. Arbetsgruppens slutrapport blev färdig i december 2010. Betänkan-

det från arbetsgruppen för minskad segregation innehöll förslag bl.a. om utveckling och utvär-

dering av samt kvalitetsindikatorer för utbildningen och grunderna för läroplanen. Arbets-

gruppen föreslog också åtgärder för effektivare studiehandledning och utnyttjande av data- 

och kommunikationsteknik. Arbetsgruppen fäste uppmärksamhet vid elevernas och de stude-

randes medvetenhet om rättigheter och plikter i arbetslivet.  

Arbetsgruppens arbete och förslag beskrivs närmare i stycke 3.5 i denna rapport.  

Segregationen är ett centralt fenomen på arbetsmarknaden, och minskningen av den har 

gått långsamt både i utbildningen och i arbetslivet. Det behövs flera åtgärder och de ska vara 

effektfullare. Förslagen från arbetsgruppen för minskad segregation för utvecklingen framåt, 

men man måste satsa på att genomföra åtgärderna. Effekterna av de åtgärder för att minska 

segregationen som ingår i likalönsprogrammet utvärderas i ganska liten utsträckning. 

Omotiverade visstidsanställningar (bedömning 1):  
Andelen visstidsanställda har minskat något sedan 2000-talets första år. En bedömning är att 

den lagstiftning som har utvecklats för att minska visstidsanställningar har börjat ge effekt. Å 

andra sidan minskar lågkonjunkturen antalet visstidsanställningar. År 2009 var de visstidsan-

ställdas andel av alla löntagare 18,4 procent kvinnor och 10,6 procent män. Inom den offentli-

ga sektorn används mycket visstidsanställningar. 
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 Pappornas och mammornas andel av alla utnyttjade föräldra-
dagpenningsdagar (bedömning 2): 
Det har skett en positiv, om än långsam utveckling. Andelen föräldradagpenningar som utnytt-

jas av papporna har på tre år ökat med en procentenhet. Antalet pappor som utnyttjar föräldra-

dagpenningen har ökat, utmaningen är att öka antalet dagar.  
 

Tabell 1. Pappornas och mammornas andel av alla utnyttjade föräldradagpenningsdagar:  

 
År Pappor Mammor
2006 5,7 % 94,3 %
2007 6,1 % 93,9 %
2008 6,6 % 93,4 %
2009 6,7 % 93,3 %

3.3.3 De nya lönesystemen och lika lön 
Regeringens jämställdhetsprogram: 
En utredning som omfattar hela statsförvaltningen om vilka konsekvenser de nya lönesystemen 
har när det gäller lika lön ska inledas under loppet av 2008 (FM).  

Åtgärder och utvärdering (2) 
Konsekvenserna av de nya lönesystemen har utretts bland annat genom fem forskningsprojekt, 

av vilka en del också innehåller utvecklingsåtgärder. Löneskillnaderna har minskat tack vare 

både reformen av lönesystemen och likalönspotten.  

Lika lön, jämställdhet och nya lönesystem (Satu-projektet):  
SATU-projektet har utrett hur införandet av de nya lönesystemen har påverkat löneskillnader-

na mellan män och kvinnor. När det gäller det statliga materialet genomfördes utredningen 

under år 2009 av Statistikcentralen. Hela projektet avslutades i slutet av 2010.  

Ett seminarium riktat till allmänheten ordnades 3.12.2009. Där presenterades bl.a. statens 

resultat, som i huvudsak var positiva med tanke på minskningen av löneskillnaderna. Vid den 

tidpunkt då statens lönesystem togs i bruk placerade sig kvinnor med samma utbildningsnivå i 

mindre krävande uppgifter än männen, men på längre sikt utjämnas skillnaderna och löne-

skillnaderna minskar tydligt. En utvärdering av arbetets kravnivå spelar en viktig roll när det 

gäller att minska löneskillnaderna mellan könen. Projektets slutrapport utkom i slutet av 2010. 

 ”Jämställdhet i lönesättningen: bedömning av arbetets kravnivå 
samt kompetens och arbetsprestationer i Finland” (TAPAS-
projektet): 
Projektet utreder hur de lönesystem som bygger på arbetets kravnivå och bedömning av pre-

stationer beaktar grunderna för en jämställd lönesättning.  

Från statens sida deltar tre organisationer och i två av dem används statens lönesystem 

(Gränsbevakningsväsendet och Försvarshögskolan). I båda dessa har gjorts en inledande kart-

läggning och utvecklingsarbetet och informationen har påbörjats. Ett fortsättningsprojekt 

”Spridning av god praxis” planeras. Projektet blir i sin helhet klart i december 2011. 

Statens avtalsparter har genomfört tre utredningar som gäller lönesystem och jämställdheten 

mellan könen.  

På basis av resultaten av utredningarna utdelades i februari 2010 en likalönspott som ut-

gjorde totalt 0,2 % av statens lönesumma. Pottens storlek varierade mellan de olika ämbets-



26 
 

 

 
 

verken (0,0–0,53 %) beroende på skillnader i likalönsindex. Potten förbättrade kvinnors löne-

mässiga ställning med 0,24 procentenheter.  

3.3.4 Förenhetligande av statsrådets lönesystem 
 
Regeringens jämställdhetsprogram: 
Könsperspektivet ska beaktas när statsrådets lönesystem förenhetligas. Vilka konsekvenser 
förenhetligandet har för löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska utredas och rapporte-
ras senast våren 2010 (FM). 

Åtgärder och utvärdering (1) 
År 2009 beräknade man att avtalet om det nya lönesystemet skulle ingås före utgången av 

oktober 2009. Avsikten var att konsekvenserna skulle bedömas på våren 2010. Under 2010 

blev det dock klart att inget avtal skulle komma att ingås mellan parterna. Därigenom blev det 

alltså ingenting av förenhetligandet av statsrådets lönesystem och utvärderingen av det från 

likalönsperspektiv. 

Den åtgärd som avtalats i programmet har inte kunnat genomföras eftersom förenhetligan-

det inte förverkligats.  

3.4 FRÄMJANDE AV KVINNORS 
KARRIÄRUTVECKLING 

 
Regeringsprogrammet 
Regeringen främjar systematiskt kvinnors karriärutveckling och kvinnligt 
ledarskap inom såväl den offentliga som den privata sektorn 

 

3.4.1 Arbetsgruppen för främjande av kvinnors 
karriärutveckling 

Regeringens jämställdhetsprogram 
Den av finansministeriet tillsatta arbetsgruppen för främjande av kvinnors karriärutveckling 
ska före utgången av 2008 bereda förslag på åtgärder för att öka andelen kvinnor i chefsställ-
ning och på ledande poster inom statsförvaltningen (FM/Personalavdelningen, Statens ar-
betsmarknadsverk). 

Åtgärder och utvärdering (2) 
Inom statsförvaltningen har andelen kvinnor i den högsta ledningen 2006–2010 ökat med 3,1 

procentenheter. Kvinnornas andel av alla som ingår i ledningen har 2006–2009 ökat med 4,7 

procentenheter (uppgiften för 2010 saknas). (Tabell 2 Utvecklingen av andelen kvinnor på 

ledande poster inom statsförvaltningen)  

Den arbetsgrupp som finansministeriet tillsatte för att främja kvinnors karriärutveckling 

överlämnade sin rapport till minister Kiviniemi 15.1.2009. I rapporten presenterades 16 för-

slag till åtgärder när det gäller rekrytering, utbildning, karriärvägar och uppföljning. Statens 

arbetsmarknadsverk (SAMV) har informerat om de rekommenderade åtgärderna i en broschyr, 

som delades ut till ämbetsverk i april 2009. 

För att andelen kvinnor på ledande poster ska öka måste andelen kvinnliga sökande och ut-

nämnda öka. Fram till 2009 har det dock inte funnits tillgång till uppgifter om rekryterings-

processerna uppdelade efter kön. Kvinnornas och männens andel av de sökande och de ut-
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nämnda inom samtliga statliga chefs- och ledningsuppgifter har börjat följas upp systematiskt 

med hjälp av Statskontorets Heli-system från början av 2010.  

I den internationella ”Crossing the Boundaries ”-utbildningen för kvinnliga chefer deltar år-

ligen 1–3 personer från Finland. Det planeras en ledarskapsutbildning som riktar sig enbart till 

kvinnor. 

 
Tabell 2. Utvecklingen av andelen kvinnor på ledande poster inom statsförvaltningen  
 

År Av den högsta 
ledningen 

*  % 

Av ledningen 
 

** % 

Av övriga 
 chefer 

 
***  % 

Av hela  
personalen 

% 

2006 25,1 29,1 23,6 49,1 
2007 26,2 29,9 23,9 49,8 
2008 27,5  31,0 25,3 49,6 
2009 27,6 33,8 27,3 49,6 
2010 28,2       

 
* Till den högsta ledningen hör:  
1) ministeriernas högsta ledning, d.v.s. statssekreterarna, kanslicheferna, understatssekreterar-
na, avdelningscheferna och motsvarande samt 
2) ämbetsverkens högsta ledning (generaldirektörer, överdirektörer som ämbetsverkschefer, 
landshövdingarna, justitiekanslern, biträdande justitiekanslern, försvarsmaktens kommendör, 
riksåklagaren och andra motsvarande, som är i verkschefs ställning) 

** Till ledningen hör ämbetsverkens och inrättningarnas chefer på högre och mellannivå 
samt resultatenheternas chefer. Vilka tjänster/uppgifter som hör till ledningen fastställs på 
basis av arbetsordningen och den fungerande organiseringen 

*** Till övriga chefer hör sådana befattningsbeskrivningar, där arbetsledning och förmans-
uppgifter utgör mer än hälften av arbetstiden 

3.4.2 Utvecklande av statistiken 
Regeringens jämställdhetsprogram 
Finansministeriet ska avtala med Statistikcentralen om att centralen regelbundet ska produce-
ra noggrannare statistikuppgifter än för närvarande om kvinnors karriärutveckling och kvinn-
ligt ledarskap (FM/Personalavdelningen, Förvaltningens utvecklingsavdelning)  

Åtgärder och utvärdering (3)  
De tillgängliga uppgifterna om hur ledningsuppgifterna i näringsliv och organisationer förde-

lar sig mellan kvinnor och män har inte varit tillräckliga till alla delar, vilket har gjort det 

svårare att bilda sig en helhetsuppfattning samt att inrikta utvecklingsåtgärderna. Statistikens 

omfattning och noggrannhet behöver utvecklas för att man ska få fram uppgifter som även är 

internationellt jämförbara. Det behövs sektorsvisa uppgifter om andelen kvinnliga chefer på 

olika nivåer liksom även statistiska uppgifter om andelen kvinnliga chefer i förhållande till 

kvinnodominansen inom branschen och sektorn. I mars 2009 gjorde Statistikcentralen en ut-

redning för finansministeriet om nuläget och utvecklingsmöjligheterna. Utifrån promemorian 

fattas det beslut om eventuella förändringar för att statistikföringen ska kunna förbättras. 

Statistikcentralens specialpublikation Vallan tasa-arvoa (Maktens jämställdhet) som utkom 

2009 presenterar både indikatorer som gäller könsfördelning i beslutsfattandet och läget och 

utvecklingen under de senare åren.  

Statistikföringen av ledarskap kommer att förbättras genom den nya globala ISCO-

klassificeringen. I Finland tas uppdateringen i bruk 2010. I slutet av 2010 utkom publikationen 

Anställningsförhållanden och arbetstider 2009, som innehåller information om dem som har 
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förmansuppgifter. I framtiden blir det en del av arbetskraftsundersökningens årsrapportering. 

Statistikcentralen utreder om det är möjligt att på basis av det lönematerial som arbetsgivarna 

lämnar in årligen producera information om dem som är i förmansställning. Som bäst utveck-

las också för den regelbundna statistikproduktionen longitudinellt material, genom vilket kar-

riärutvecklingen på individnivå kan beskrivas.  

Statistikcentralen producerar årligen: 
Antalet chefer enligt kön publiceras årligen på yrkesklassificeringens 5-siffernivå på Inter-

netsidorna för sysselsättningsstatistik (såsom nu). Yrkena kommer in i sysselsättningsstatistik 

med ett par års fördröjning. De senaste uppgifterna är från 2007 och de publicerades i decem-

ber 2009. Antalet grunduppgifter om kvinnligt ledarskap har utvecklats under senare år både 

tack vare ibruktagandet av ett yrkesregister och metodutvecklingen för den och genom att 

förpliktelserna gällande arbetskraftsundersökningen enligt förordningen utvidgats. Statistikens 

kvalitet har förbättrats genom projektet Förenhetligande av yrkesuppgifter i statistiken, vars 

mål var att utreda koherensproblem som gällde definition av personer i ledande ställning i 

register- och intervjustatistik. Statistikföringen av ledarskap kommer i den närmaste framtiden 

att påverkas också av den nya yrkesklassificering 2008 (ISCO), vilken tas i bruk globalt bl.a. i 

folkräkningarna 2010. Den nationella yrkesklassificering som nu används inom statistiken i 

Finland (AML 2001), som baserar sig på ISCO-88(COM)-klassificeringen förnyas enligt 

ISCO-08. Den nya klassificeringen tas i bruk bl.a. i statistiken för lönestrukturen 2010. 

Andelen personer i förmansställning produceras årligen genom arbetskraftsundersök-

ningen. Uppgifterna produceras både i arbetskraftsstatistiken och i fickpublikationen över 

jämställdhetsstatistik. Uppgifterna om andelen löntagare med förmansuppgifter har sedan 

2008 fåtts ur arbetskraftsundersökningen. Uppgifterna publicerades första gången i den nya 

publikationen Anställningsförhållanden och arbetstider 2009, som utkom som en del av rap-

porteringen av arbetskraftsundersökningens årsuppgifter sommaren 2010.  

Avsikten är att uppgifterna om manliga och kvinnliga arbetstagare i förmansuppgifter i 

framtiden tas med som en bestående del av årsrapporten. Uppgifterna om förmän tas också 

med i följande fickbroschyr med jämställdhetsstatistik Kvinnor och män i Finland, som ut-

kommer 2011. Det är då möjligt att presentera en tre års tidsserie över detta ämne.  

Statistikcentralen producerar regelbundet: 
Undersökningen om anställningsförhållanden som görs med 5–10 års intervall innehåller ett 

frågepaket som gäller förmansställning. Ända sedan 1984 har i undersökningen frågats om 

förmansuppgifter, den senaste undersökningen om anställningsförhållanden gjordes 2008.  

Resultaten av undersökningen om anställningsförhållanden har behandlats bland annat i 

Anna-Maija Lehtos artikel Naiset valtaavat esimiespaikkoja (Hyvinvointikatsaus 3/2009). 

(Kvinnorna erövrar förmansuppgifter). Också i fickpublikationen med jämställdhetsstatistik 

Kvinnor och män i Finland 2009 ingår tre figurer över förmansuppgifter som baserar sig på 

uppgifterna i undersökningen om anställningsförhållanden.  

3.4.3 Andelen kvinnor i statsbolagens styrelser 
 
Regeringens jämställdhetsprogram:  
Programmet för ökande av andelen kvinnor i styrelserna för statliga bolag och statliga intres-
sebolag ska fortsätta (Statsrådets kansli/Avdelningen för ägarstyrning) 
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Åtgärder och utvärdering (4)  
Statsrådets kanslis avdelning för ägarstyrning har efter att ägarstyrningen centraliserats årligen 

gjort upp en lägesöversikt över medlemmarna i styrelserna i de statsägda bolag som är verk-

samma på marknadsvillkor och om hur regeringens jämställdhetsprogram genomförts.  

De bolag som är verksamma på marknadsvillkor har indelats i fem olika grupper på basis av 

tidigare registrering enligt följande: 

 
1.  Det ska finnas minst 40 procent kvinnor och män i styrelserna för bolag som är helägda 

av staten. 

2.  I bolag som inte är börsbolag och där staten är majoritetsägare följs samma mål som för 
grupp 1, om det inte finns andra begränsningar med stöd av delägaravtal, bolagsord-
ningsbestämmelser, branschens särdrag etc. 

 3.  I bolag som inte är börsbolag och där staten är minoritetsägare ska staten i sista hand 
sträva efter att främja jämställdheten genom att utse sina egna kandidater till styrelserna i 
överensstämmelse med jämställdhetsmålen  

4.  I börsbolag där staten är majoritetsägare eller utövar faktisk bestämmanderätt är målet att 
uppnå ovannämnda nivå på 40 procent. 

5.  I börsbolag där staten inte utövar faktisk bestämmanderätt strävar staten (numera utövas 
ägarstyrningen av Solidium Oy som är helägd av staten) efter att främja jämställdheten 
genom att utse sina egna kandidater till styrelserna i överensstämmelse med jämställd-
hetsmålen. 

 
Av kandidaterna till styrelseplatser i de statsägda bolagen förutsätter staten oberoende av kön 

som mest centrala valkriterier i tillämpliga delar tidigare erfarenhet av styrelsearbete, erfaren-

het av resultatansvar, specialkunnande inom respektive bolags bransch, erfarenhet av företags-

arrangemang och förmåga att självständigt analysera bolagens ekonomi samt samarbetsförmå-

ga. Den styrelsebankkonsult som staten väljer efter konkurrensutsättning utför i regel gransk-

ningen av medlemskandidaternas färdigheter.  

Under den period som granskas har det grundats nya statsägda bolag, bolag har återgått till 

att vara bolag med specialuppgifter, bolag har sålts eller överförts för att skötas av Solidium 

Oy. Därför varierar antalet bolag och de styrelseplatser som ska besättas och könsfördelningen 

årligen. 

I de bolag som granskades 2007 fanns sammanlagt 229 styrelseplatser, av vilka 65, d.v.s. 

28,4 % innehades av kvinnor. Med beaktande av ovannämnda begränsningar hade staten rätt 

att utnämna innehavare av 132 styrelseplatser, och av dessa innehades 56, d.v.s. 42,4 % av 

kvinnor. År 2010 var motsvarande siffror 177 styrelsemedlemmar, av vilka 61, d.v.s. 34,5 % 

var kvinnor och staten hade rätt att utse 122 styrelsemedlemmar, av vilka 53, d.v.s. 43,4 % var 

kvinnor.  

Allmänt taget har alltså de mål som ställts för statens ägarpolitik förverkligats. Det är vik-

tigt att kontinuerligt fästa uppmärksamhet vid denna fråga för att läget ska förbli bra. För att 

könsfördelningen ska bli jämnare borde också de andra ägarna fås med att föreslå kvinnor till 

styrelseplatserna. För närvarande har de kvinnliga styrelsemedlemmarna i huvudsak utnämnts 

av staten.  
 

Bilaga 2: Andelen kvinnor i de statsägda bolagens styrelser 



30 
 

 

 
 

3.4.4 Dialog mellan regeringen och företagen 

 
Regeringens jämställdhetsprogram:  
Regeringen ska fortsätta dialogen med företagssektorn för stödjande av kvinnors karriärut-
veckling (SHM/Förvaltnings- och planeringsavdelningen/Jämställdhetsenheten).  

Åtgärder och utvärdering (3)   
Finland placerar sig tillsammans med de andra nordiska länderna i toppskiktet i världen när 

det gäller könsfördelningen i alla börsbolags styrelser, även om  männen är i en klar majoritet 

i börsbolagens styrelser. Utvecklingen i företagen inom den privata sektorn har under senare 

år varit mycket positiv. Kvinnornas andel av alla börsbolags styrelseplatser är nu 17 %, medan 

andelen 2008 var cirka 12 %. 

Det finns färre uppgifter tillgängliga om bolagens operativa ledning. 

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick andelen kvinnliga chefer till 

cirka 30 procent 2008. Det finns skillnader i kvinnornas andel så att den högre ledningen och 

den privata sektorn i regel är mer mansdominerade. Kvinnornas andel av generaldirektörerna 

och de verkställande direktörerna uppgick till 13 procent 2008, medan de utgjorde så mycket 

som 42 procent av organisationsledarna.  

Regeringen har i samarbete med den privata sektorn under senare år bl.a. gått in för att på-

verka attityderna i media, utrett statistik och förbättrat statistikföringen samt spritt information 

om god praxis. I framtiden bör i synnerhet en ökning av antalet kvinnor i mellan- och linjeled-

ningen säkerställas, eftersom man i dessa uppgifter skaffar sig kompetens för att avancera till 

högra ledningsuppgifter. 

I arbetet för att främja företagens mångfald – och således också kvinnligt ledarskap – kunde 

företagen effektivare än nu utnyttja till exempel jämställdhetsplaneringen.  

Den nya kod för bolagsstyrning av börsnoterade företag (Corporate governance code) som 

godkändes av Värdepappersmarknadsföreningen 2008 ger på ett mer förpliktande sätt än tidi-

gare anvisningar till företag för att säkerställa att det finns både män och kvinnor i företagens 

styrelser. De företag som inte följer denna rekommendation utreder orsaken till avvikelsen i 

sin årsrapportering. 

Enligt undersökningen Kön och makt finns det många olika orsaker till den manliga domi-

nansen i företagsledningen, såsom företags- och ledarskapskultur som gynnar män eller in-

grodda attityder och traditioner. En av slutsatserna av undersökningen är att det lönar sig att 

använda många olika metoder för att främja jämställdheten och dessa bör basera sig på en 

analys av respektive samhälle och företag.  

Också inom Europeiska unionen kommer man under de kommande åren att diskutera jäm-

ställdheten i det ekonomiska beslutsfattandet utgående från Strategin för jämställdhet mellan 

kvinnor och män 2010–2015 som kommissionen nyligen godkänt. Av medlemmarna i EU:s 

största börsnoterade bolags direktioner utgör kvinnorna endast tio procent och av ordförande-

na för direktionerna endast tre procent. Kommissionen ämnar under de närmaste åren utreda 

initiativ och sprida god praxis för att utjämna balansen mellan könen i beslutsfattandet. I flera 

europeiska länder har könskvoter för börsbolagens styrelser tagits i bruk eller möjligheterna 

att införa sådana håller på att utredas.  

I Finland har målen för fördelningen av styrelseplatser i de statsägda bolagen delvis redan 

uppnåtts. Också könsfördelningen i alla börsbolags styrelser har utvecklas i positiv riktning.  

Eftersom utvecklingen går långsamt bör man ge akt på situationen och vid behov överväga 

aktivare utvecklingsåtgärder Det torde finnas goda förutsättningar för en konstruktiv dialog 

och effektiva utvecklingsåtgärder. 
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3.5 ÖKNING AV JÄMSTÄLLDHETSMEDVETENHETEN I 
SKOLORNA OCH MINSKNING AV 
SEGREGATIONEN 

 
Regeringsprogrammet 
Jämställdhetsmedvetenheten ökas i grundskolorna och lärarutbildningen och  
könsmedveten undervisning inkluderas i barnträdgårdslärarutbildningen. 
     Regeringen främjar åtgärder som minskar könssegregationen på arbetsmarknaden. 

 

3.5.1 Könsmedveten lärarutbildning 

 
Regeringens jämställdhetsprogram  
Det ska säkerställas att könsmedveten undervisning inkluderas i all lärarutbildning, och ett 
projekt för främjande av könsmedveten lärarutbildning ska genomföras och tilldelas resurser 
(UVM/Högskole- och vetenskapsenheten). 

Åtgärder och utvärdering (4) 
Vid de universitet som ger lärarutbildning har genomförts ett stort projekt ”Jämställdhets- och 

könsmedvetenhet i lärarutbildningen (TASUKO 2008–2010). Projektet riktade sig till de 

finsk- och svenskspråkiga barnträdgårds- och klasslärarutbildningarna, speciallärar- och äm-

neslärarutbildningarna, studiehandledarutbildningen samt universitetens övningsskolor. 

För beredningen av projektet anvisade undervisningsministeriet 2008 ett planeringsanslag 

till Helsingfors universitets beteendevetenskapliga fakultet. Fakulteten hade i samarbete med 

ett expertnätverk som representerar nio universitet berett en verksamhetsplan för genomföran-

det av projektet. 

I projektet deltog alla universitet som anordnar lärarutbildning och för koordineringen sva-

rade Helsingfors universitet. Projektets finansiering 2008–2010 har uppgått till 600 000 euro. 

Projektet ”Jämställdhets- och könsmedvetenhet i lärarutbildningen” har innehållit bl.a. följan-

de åtgärder: 

– utredningar om bl.a. följande ämnen: nuläget när det gäller könsmedveten lärarutbildning 
och dess effekter, effekterna av jämställdhetsprojekt, könsbunden praxis inom slöjdunder-
visningen, de studerandes uppfattningar om jämställdhet 

– produktion av material för nätet och tryckta publikationer bl.a. för användning som läro-
medel 

– kompletteringsutbildning till lärarutbildningen och produktion av en webbkurs som betjä-
nar detta 

– utveckling av lärarutbildningens läroplaner och produktion av en finsk- och svenskspråkig 
webbkurs för detta ändamål 

– utveckling av universitetens jämställdhetsplaner  

– stödjande och stärkande av expertnätverk 

– riksomfattande evenemang och universitetsevenemang 

– i slutskedet av projektet utvärdering av genomförandet och särskilt av projektets inverkan. 
 

Projektets slutrapport med utvärdering blev klar i slutet av 2010. För att denna åtgärd inom 

jämställdhetsprogram ska lyckas väl och ha inverkan är det viktigt att också i framtiden se till 

att resultaten av projektet utnyttjas i lärarutbildningen.  
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3.5.2 Könsmedvetenhet i fortbildning för lärare 

 
Regeringens jämställdhetsprogram  
Fortbildningen av lärare ska kompletteras med utbildningar som främjar könsmedvetenhet 
och jämställdhet senast från och med 2009 UKM/Utbildnings- och forskningspolitiska avdel-
ningen, Utbildningsstyrelsen) 

Åtgärder och utvärdering (2)  
Staten har i samband med denna åtgärd inom jämställdhetsprogrammet finansierat Personalut-

bildning för undervisningsväsendet 2009-2010. Utbildningen ”Könsmedveten undervisning 

och styrning som en nyckel till ett jämställt arbetsliv” som var avgiftsfri för deltagarna har 

anordnats av Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingscenter Palmenia. Utbild-

ningen har riktats till 600 deltagare i gymnasier och yrkesläroanstalter (undervisningspersonal, 

ledning och stödpersonal för undervisningen). Lärarna har inte deltagit i utbildningen i önsk-

värd omfattning och utbildningen år 2009 måste därför inhiberas. Sedan hösten 2010 kan 

utbildningen delvis avläggas på nätet. Förhoppningsvis kommer reformen att öka deltagarakti-

viteten och -möjligheterna. 

3.5.3 Stereotyper i läromedel 
 
Regeringens jämställdhetsprogram  
Undervisningsministeriet ska tillsammans med förlagen försäkra sig om att läromedlen utfor-
mas så att de inte upprätthåller stereotypa uppfattningar om flickor och pojkar, män och kvin-
nor (UKM/ Utbildnings- och forskningspolitiska avdelningen). 

Åtgärder och utvärdering (4) 
Ministrarna Virkkunen och Wallin träffade i juni 2009 läromedelsförläggare. Vid mötet kom 

man överens om att en handbok ska utarbetas för läromedelsförfattarna om hur könsperspekti-

vet ska beaktas i läromedelsarbetet. Dessutom konstaterades att det är skäl att utreda kvinno- 

och mansbilden i de läroböcker som nu används. 

 Undervisningsministeriet och Utbildningsstyrelsen kom vid revideringen av resultatavtalet 

överens om att Utbildningsstyrelsen producerar anvisningar för dem som sammanställer läro-

medel om hur könsperspektivet ska beaktas i läromedelsarbetet 2010. Handboken har blivit 

klar som planerat. Lärarutbildningsinstitutionen vid Helsingfors universitet har gjort en utred-

ning om kvinno- och mansbilden i läromedlen.  

Enligt slutrapporten från arbetsgruppen för minskning av segregationen ska man gå in för 

att i allt undervisningsmaterial öka jämställdheten mellan könen och likställdheten. För att 

minska segregationen bör man också i framtiden följa med och granska undervisningsmaterial. 

Förläggarna, och via dem läromedelsförfattarna borde ifrågasätta traditionella sätt och model-

ler att presentera olika ämnen och fenomen.  

 

Arbetsgruppen för minskning av segregationen blir en del av re-
geringens arbete för minskad segregation 
Regeringen har under regeringsperioden utvecklat åtgärder för att minska segregationen också 

med hjälp av den arbetsgrupp för minskad segregation som tillsattes inom ramen för likalöns-

programmet (se också avsnitt 3.3). Denna arbetsgrupp som tillsattes av undervisnings- och 

kulturministeriet färdigställde till 1.5.2010 ett förslag om åtgärder som ska genomföras i sam-

band med förnyandet av läroplanerna inom den grundläggande utbildningen och  
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till 29.10.2010 förslag om andra undervisnings- och utbildningsrelaterade åtgärder, på kort 

och lång sikt, för att minska segregationen enligt kön.  

Arbetsgruppen för minskad segregation presenterade i sin promemoria som överlämnades i 

december 2010 åtgärdsförslag som syftar till att minska segregationen inom utbildningen och 

undervisningen. Dessa mål gäller alla utbildningsformer.  
 

 Skolornas och läroanstalternas undervisningspraxis ska utvecklas så att de stöder elever-
nas och studerandenas jämställda och individuella lärande och växande, med beaktande av 
den sociala och kulturella konstruktionen av kön.  

 
 Utbildningsarrangörerna ska följa upp jämställdhetslagens och jämställdhetsplaneringens 

allmänna inverkan på läroanstalternas verksamhetskultur, utbildningsval och undervis-
ningen inom den grundläggande utbildningen samt inom all annan utbildning. Dessutom 
ska jämställdhetsplaneringen i läroplans- och examensarbetet stärkas genom att resurser 
tryggas. 

 
 En köns- och jämställdhetsmedveten handledning och undervisning bör bli befäst så att 

den blir normal praxis ända från småbarnsfostran så att könsrelaterade stereotyper bryts. 
Jämställdhetsperspektivet borde vara en bestående del av förvaltningens planeringssy-
stem.  

 
 Undervisningen, växelverkan mellan skolsamfundet och hemmen, särskilt stödtjänster och 

handledningspraxis, bör utvecklas med beaktande av olika uttryckssätt för kön.  
 
 Flickor och pojkar, vilkas beteende strider mot de stereotypa föreställningarna om kön får 

inte bli diskriminerade och inte bli mobbade i skolan. Det bör fås mera forskningsresultat 
om varför det finns skillnader mellan flickor och pojkar när det gäller trivseln i skolan. 
Nya lösningsmodeller bör tas fram för att förebygga mobbning i skolan och förbättra triv-
seln i skolan. Dessutom bör man satsa på fostran i tolerans och stödja elever och stude-
rande som gör icke-typiska val. 

3.5.4 Minskad segregation genom åtgärder för att främja 
sysselsättning och företagsamhet 

Regeringens jämställdhetsprogram  
Uppdelningen av arbetsmarknaden i kvinno- och mansyrken och kvinno- och mansbranscher 
ska minskas bl.a. genom åtgärder som främjar sysselsättning och företagsamhet. 
(ANM/Strategi- och prognostiseringsenheten, Sysselsättnings- och företagsavdelningen) 

Åtgärder och utvärdering (4) 
Även om kvinnornas och männens ställning på arbetsmarknaden numera i många avseenden 

är relativt lika finns det dock fortfarande skillnader. Lika lön för kvinnor och män förverkligas 

inte i praktiken och det finns fler män än kvinnor i ledande ställning. Kvinnorna har två tred-

jedelar av visstidsanställningarna. Vissa kvinnogrupper, bl.a. invandrare och romer, är i sämre 

ställning på arbetsmarknaden än män från samma grupp. Ett könsneutralt tillvägagångssätt har 

konstaterats upprätthålla ojämlika strukturer och därför borde man t.ex. i sysselsättningspoli-

tiska åtgärder i framtiden försöka utveckla ett könssensitivt arbetssätt.  

Indelningen av arbetsmarknaden i kvinno- och mansyrken och kvinno- och mansbranscher 

kan lindras bland annat genom åtgärder för att främja sysselsättning och företagsamhet. För att 

förbättra utvärdering och prognostisering av tjänsters (såsom sysselsättningspolitiska åtgär-

ders) verkningar utbildas i enlighet med regeringsprogrammet personal för att kunna integrera 

könsperspektivet.  

Kvinnornas andel av arbetsförmedlingens arbetslösa arbetssökande har på 2000-talet varit i 

medeltal cirka hälften (under 2009 var 49 % kvinnor och 51 % män). De unga männens ar-
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betslöshetsgrad 2009 var 24,1 %, medan de jämnåriga kvinnornas arbetslöshetsgrad var 19,0 

%. De unga männens möjligheter att komma in på arbetsmarknaden bör därför förbättras.  

De sysselsättningspolitiska åtgärderna fördelar sig relativt jämnt enligt kön. Traditionellt har 

dock kvinnorna deltagit aktivare i sysselsättningsutbildning än männen. Under hela 2000-talet 

har i genomsnitt 51–52 % av dem som inlett sysselsättningspolitisk vuxenutbildning varit 

kvinnor. Särskilt det försämrade sysselsättningsläget i de mansdominerade branscherna har 

dock förändrat situationen och antalet män som påbörjade sysselsättningsutbildning översteg 

2009 antalet kvinnor. Männens andel av de arbetslösa har enligt arbetslöshetsstatistiken stigit 

till 54 % (juli 2010). År 2009 var kvinnornas andel av dem som påbörjade sysselsättningsut-

bildning 46 %, vilket nästan motsvarade deras andel av de arbetslösa arbetssökandena (49 %).  

I de mansdominerade branscher där en strukturförändring är på gång har i samband med 

omställningsskyddet bl.a. utbildning med inriktning på kvinnodominerade branscher. När det 

gäller andra sysselsättningsåtgärder är majoriteten som omfattas av åtgärderna fortfarande 

kvinnor. Exempelvis i arbete med lönestöd och arbetspraktik/arbetslivsträning är kvinnornas 

andel större än deras andel av de arbetslösa arbetssökandena. År 2009 var cirka 55 % av dem 

som var i arbete med lönestöd kvinnor. Större än genomsnittet var kvinnornas andel inom 

kommunsektorn (cirka 58 %). I arbetspraktik/arbetslivsträning med sysselsättningsstöd var 

kvinnornas andel cirka 55 %. Då arbetsplatser med lönestöd och praktik-

/arbetslivsträningsplatser skaffas strävar man efter att börja fästa mera uppmärksamhet vid 

jämställdhetssynpunkter. Av dem som fick deltidstillägg var kvinnornas andel cirka 88 %, 

vilket beror på att deltidstillägg inom kommunsektorn används mest i uppgifter inom social- 

och hälsovården, där majoriteten av de anställda är kvinnor. Av dem som fick startpeng var 46 

% kvinnor och 54 % män.  

I utvecklingsprogrammet Valtava som genomförs med stöd av EU:s strukturfonder utbildas 

arbetslösa kvinnor för yrken inom teknologiindustrin i Birkaland.  

Med hjälp av den skräddarsydda utbildningen och träning på utvalda arbetsplatser stöds 

kvinnorna i att få arbete i teknologiyrken och mansdominerade arbetsplatser främjas att för-

ändra sig så att de sysselsätter båda könen och blir könssensitiva. Dessutom utbildas män för 

vårdsektorn inom utvecklingsprogrammet.  

Inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde är främjandet av kvinnors företa-

gande i en central ställning. Antalet kvinnliga företagare har ökat under hela 2000-talet. I 

slutet av 2009 fanns det 83 000 kvinnliga företagare, d.v.s. en tredjedel av alla företagare, om 

man inte tar med lant- och skogsbruket. Strävan är att öka andelen kvinnliga företagare i hela 

företagsbeståndet till 40 procent fram till 2011. Till TE-centralerna skaffas sakkunskap inom 

företagsrådgivning för kvinnor. Till de speciallån som Finnvera Oyj beviljar hör lån till kvinn-

liga företagare, vilka beviljas för företag där kvinnorna är i majoritet som delägare och där en 

av de kvinnliga delägarna leder företaget som huvudsyssla. Det beräknas att i kvinnoföretagar-

lån 2011 kommer att beviljas cirka 25 miljoner euro. 

Arbets- och näringsministeriets sysselsättnings- och företagssektion har tillsatt en koncern-

intern styrgrupp för att fortsätta verkställandet av förslagen från arbetsgruppen för främjande 

av kvinnligt företagande, som avslutade sitt arbete 31.10.2009. Styrgruppen bereder ett förslag 

om att grunda en kapitalinvesteringsfond för att finansiera företagsverksamhet inom service-

branschen och kreativa branscher samt ett förslag om att utveckla statistikföring och forskning 

om kvinnligt företagande. Kvinnors företagande stöds även bl.a. genom strukturfondernas 

program och kvinnliga företagare styrs även att söka sig till icke-typiska och tillväxtbranscher. 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland administrerar 2010–2012 ett projekt 

för utvecklande av en servicehelhet som stöder kvinnliga företagares välbefinnande i arbetet 

och företagens framgång. Dessutom skapas ett samarbetsnätverk för kvinnligt företagande och 

det system med vikarietjänster för företagare som tidigare utvecklats körs nu i gång. 
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3.6  BÄTTRE MÖJLIGHETER ATT KOMBINERA 
ARBETE OCH FAMILJ 

 
Regeringsprogrammet 
Möjligheterna att kombinera arbete och familj främjas i allt beslutsfattande, och män upp-
muntras att ta ut familjeledigheter. 
    Faderskapsledigheten förlängs med två veckor. Reformen genomförs i budgeten för 2010. 
Under valperioden utreds möjligheten till en mer omfattande reform av systemet med föräldra-
ledigheter. 
    För att kvinnornas faktiska jämställdhet i arbetslivet skall bli verklighet ersätts arbetsgivar-
nas kostnader för arbetstagarnas föräldraskap bättre än hittills. Kostnaderna för familjeledighe-
ter delas jämnare än hittills mellan arbetsgivarna inom mans- och kvinnodominerade bran-
scher, och samhällets finansiella bidrag utökas. 

 

3.6.1  Utvecklande av ett föräldraledighetssystem som 
främjar jämställdheten  

Regeringens jämställdhetsprogram:  
I enlighet med regeringsprogrammet ska en utredning inledas gällande en reform av systemet 
med föräldraledigheter där jämställdhetsperspektivet är starkt närvarande och vars mål är att 
uppmuntra pappor att i högre grad än för närvarande ta ut familjeledigheter. Målet är också 
att åstadkomma en jämnare fördelning av arbetsgivarnas kostnader för familjeledigheter 
mellan arbetsgivarna inom kvinno- och mansdominerade branscher 
(SHM/Försäkringsavdelningen).  

Åtgärder och utvärdering (2) 
Den regeringsproposition om en förlängning av faderskapsledigheten (med två veckor) som 

har avtalats i regeringsprogrammet har överlämnats till riksdagen under höstsessionen 2009 

och trädde i kraft 2010.  

För dem som arbetar hos staten har pappaledighetsförmånerna förbättrats: 

Till de tjänstemän och arbetstagare som beviljats pappaledighet betalas från början av pap-

paledigheten lön för sex vardagar.   

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte 27.8.2009 en arbetsgrupp för att bereda en reform 

av familjeledigheterna. Arbetsgruppens uppgift är att utreda en mera omfattande reform av 

systemet med föräldraledigheter med målet att stödja föräldraskapet, uppmuntra papporna att i 

högra grad än för närvarande ta ut familjeledigheter samt förbättra ersättningen åt arbetsgivar-

na för de kostnader som föräldraskapet för med sig.  

Vid utredningsarbetet borde arbetsgruppen beakta regeringsprogrammets mål att förbättra 

ersättningen till arbetsgivarna för de kostnader föräldraskap ger upphov till, att fördela kostna-

derna jämnare mellan arbetsgivare inom mans- och kvinnodominerade branscher och att öka 

samhällets andel av finansieringen. Utgångspunkterna för utredningsarbetet borde också vara 

att förbättra möjligheterna att kombinera familj och arbete, att stödja föräldraskapet och främja 

barnens välfärd. Dessutom ska de senaste forskningsrönen om barns välbefinnande och om 

den internationella utvecklingen samt om hur pappakvoten påverkar utnyttjandet av föräldra-

ledighet och hur mammornas familjeledigheter påverkar kvinnornas ställning på arbetsmark-

naden beaktas.  

Arbetsgruppen bör i sitt utredningsarbete beakta regeringens jämställdhetsprogram samt 

politikprogrammet för arbete, företagande och arbetsliv, politikprogrammet för barns, ungas 

och familjers välfärd, förslag av kommittén för reform av den sociala tryggheten samt berör-

ingspunkter med reformen av dagvårdslagstiftningen.  
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På basis av utredningsarbetet ger arbetsgruppen förslag om linjedragningarna för reformen. 

Arbetsgruppen fick två månader förlängning på sin mandatperiod som gick ut 31.12.2010. I 

slutrapporten över regeringens jämställdhetsprogram kan således inte ingå någon rapport om 

arbetsgruppens resultat eller om vilken betydelse gruppens förslag har för jämställdheten mel-

lan könen.  

3.6.2  SATA-kommitténs förslag om utredning av systemet 
med föräldraledigheter 

Regeringens jämställdhetsprogram:  
I utredningsarbetet gällande systemet med föräldraledigheter ska eventuella förslag av den 
kommitté som har i uppdrag att reformera den sociala tryggheten beaktas 
(SHM/Försäkringsavdelningen) 

Åtgärder och utvärdering (2) 
De grundläggande riktlinjerna för reformen av den sociala tryggheten blev klara den 27 janua-

ri 2009 (SHM:s rapporter 2009:10). I de grundläggande riktlinjerna presenteras tre familjepo-

litiska förslag (punkterna 4.8–4.10). De rör bl.a. ett förenhetligande av de olika nivåerna på 

föräldradagpenningen till mammor och en höjning av hemvårdsstödets grunddel för barn un-

der ett och ett halvt år.  

Reformen av föräldraledigheten bereds av social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp 

för familjeledighet (se föregående punkt). 
  

3.7 MINSKNING AV VÅLDET MOT KVINNOR 
 

Regeringsprogrammet 
Regeringen fastställer tväradministrativt de centrala målen och åtgärderna för den inre säker-
heten i programmet för den inre säkerheten. Tyngdpunkterna i programmet utvidgas till att 
också gälla bl.a.... anhörigvåld samt förhindrande av ... människohandel. En långsiktig plan för 
personalbehoven, i synnerhet inom polisen, uppgörs. 

 

3.7.1 Sakkunskap om förebyggande av våld i ministerierna 
Regeringens jämställdhetsprogram: 
Kontinuiteten i berörda ministerier beträffande sakkunskapen om förebyggande av våld mot 
kvinnor ska tryggas (som en del av arbetet för att förebygga våld i nära relationer och inom 
familjen) (JM, IM, SHM, UM) 

Åtgärder och utvärdering (3) 
En tjänstemannaarbetsgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet samordnar mini-

steriernas verksamhet när det gäller förebyggandet av våld i nära relationer och inom familjen 

under perioden 1.4.2008–31.12.2011 Tjänstemannaarbetsgruppen har representanter från 

justitie-, inrikes-, social- och hälsovårdsministeriet samt utrikesministeriet och Utbildningssty-

relsen. Tjänstemannaarbetsgruppen är mycket viktig för samarbetet mellan ministerierna, för 

att öka sakkunskapen och för informationsutbytet 

Vid sekretariatet för rådet för brottsförebyggande (JM) har en tjänsteman ansvaret för de 

ärenden som hänför sig till minskningen av våldet mot kvinnor (beräknad andel av arbetstiden 

ca 25 procent). 
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Vid inrikesministeriets enhet för polisverksamhet (IM/PA/enheten för polisverksamhet) 

finns det en tjänsteman som har i uppdrag att samordna polisens åtgärder för att minska våldet, 

inklusive våldet mot kvinnor (beräknad andel av arbetstiden ca 10 procent).  
Vid social- och hälsovårdsministeriet (avdelningen för främjande av välfärd och hälsa) har 

förebyggandet av våld i nära relationer och inom familjen fastställts som en del av arbetsbe-

skrivningen för en tjänsteman (beräknad andel av arbetstiden ca 25–30 procent). Vid jäm-

ställdhetsenheten ingår dessutom frågor som rör våldet mot kvinnor i arbetsbeskrivningen för 

en tjänsteman (beräknad andel av arbetstiden ca 15 procent). För förebyggandet av våld i nära 

relationer och inom familjen svarar inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområ-

de huvudsakligen Institutet för hälsa och välfärd, där en ordinarie tjänsteinnehavare ansvarar 

för uppgiftsområdet (beräknad andel av arbetstiden 100 procent). Institutet för hälsa och väl-

färd fick ökade resurser för en period på tre år i samband med att en ny utvecklingschef till-

trädde (1.9.2009–31.8.2012). 
När det gäller förebyggandet av våld mot kvinnor och våld i nära relationer har de totalt 

fyra ansvariga ministerierna tillgång till knappt en persons arbetsinsats (0,80 årsverken). 

Dessutom har Institutet för hälsa och välfärd framöver tillgång till två personers arbetsinsatser, 

av vilka den ena är anställd på viss tid. 
Det tväradministrativa arbetssättet har varit nyttigt, men är tidvis också ett krävande arbets-

sätt som överskrider ministeriernas ansvarsområden och -gränser. Därför borde man i framti-

den ytterligare utveckla det tväradministrativa arbetets metoder och samarbetet mellan olika 

nivåer inom förvaltningen.  

3.7.2 Samordning och resurser för förebyggande av våld i 
nära relationer och inom familjen 

Regeringens jämställdhetsprogram: 
Samordningen av och resurserna för förebyggandet av våld i nära relationer och inom famil-
jen ska stärkas (SHM/Avdelningen för välfärd och hälsofrämjande). 

Åtgärder och utvärdering (2) 
Enligt resultatavtalet (2009–2011) mellan social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för 

hälsa och välfärd stärkte institutet samordningen av förebyggandet av våld i nära relationer 

och inom familjen och samordnar programmet för förebyggande av våld mot kvinnor. Vid 

Institutet för hälsa och välfärd utnämndes en utvecklingschef på viss tid (1.9.2009–31.8.2012) 

för området förebyggandet av könsrelaterat våld. Experten har i uppdrag att på bred bas stude-

ra och utveckla verksamhet som motverkar könsrelaterat våld samt att samordna genomföran-

det och uppföljningen av ett tväradministrativt handlingsprogram för att minska våldet mot 

kvinnor. Tidigare har en person vid Institutet för hälsa och välfärd haft hand om förebyggan-

det av våld i nära relationer och inom familjen. 

3.7.3 Program för minskning av våldet mot kvinnor 
Regeringens jämställdhetsprogram: 
Ett tväradministrativt program för att minska våldet mot kvinnor ska göras upp. I samband 
med att programmet görs upp ska man höra organisationer och i programmet beakta beslut 
som regeringen fattar angående åtgärder inom programmet för den inre säkerheten(IM, JM, 
SHM, UM). 

Åtgärder och utvärdering (4)  
Utarbetandet av programmet inleddes hösten 2009. Programmet bereddes i samarbete mellan 

inrikesministeriet, justitieministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och utrikesministeriet. 
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Institutet för hälsa och välfärd samordnar beredningen. Under beredningen av programmet 

ordnades bland annat ett möte för hörande av organisationerna och sju tematiska processwork-

shopar och kommunerna hördes. Vid beredningen av programmet beaktades de internationella 

avtal och förpliktelser som är bindande för Finland, Europarådets avtal som är under bered-

ning (det s.k. Cahvio), de rekommendationer som övervakningsorganet för FN:s konvention 

för avskaffande av allt slags våld mot kvinnor, CEDAW-kommittén, gett Finland och statsrå-

dets skrivningar i redogörelser för mänskliga rättigheter. Som ledningsgrupp för programmet 

verkar ministergruppen för inre säkerhet (förstärkt med jämställdhets-, utrikes- och immigra-

tions- samt europaministrarna). Beredningen leddes av en tväradministrativ tjänstemannaar-

betsgrupp för våld i nära relationer och inom familjen. 

Den utvidgade ministergruppen för inre säkerhet godkände programmet i juni 2010. De 59 

åtgärderna i programmet koncentreras på att förebygga att våld i  parrelationer upprepas, på att 

minska sexuellt våld och på att skydda kvinnor i utsatt ställning (invandrare, handikappade, 

sexuella minoriteter och könsminoriteter). Ministergruppen förpliktade ministerierna att göra 

upp verkställighetsplaner för genomförandet av åtgärderna. Det har inte reserverats särskilda 

resurser för programmet och därför utreder varje ansvarigt ministerium resurseringen inom 

ramen för sina egna ramar. Institutet för hälsa och välfärd samordnar verkställigheten av pro-

grammet i samarbete med ovan beskrivna tväradministrativa tjänstemannaarbetsgrupp. 

Åtgärderna i programmet genomförs stegvis under 2010–2015. Behovet av anslag för pro-

grammet uppskattas till 14,5 miljoner euro (under fem års tid). Enligt de uppgifter som tjäns-

temannagruppen samlat in har av programmets 59 åtgärder inletts 2/3 (december 2010).  

 

3.8  FÖRSTÄRKNING AV RESURSERNA FÖR 
JÄMSTÄLLDHETSARBETET OCH UPPGÖRANDET 
AV EN JÄMSTÄLLDHETSREDOGÖRELSE 

 
Regeringsprogrammet: 
Verksamhetsbetingelserna och resurserna för myndigheter och kvinnoorganisationer som utför 
jämställdhetsarbete stärks. 
Regeringen lämnar under valperioden en redogörelse till riksdagen om jämställdheten mellan 
kvinnor och män. 

 

3.8.1  Resurserna för jämställdhetsarbetet  

 
Regeringens jämställdhetsprogram:  
Regeringen har stärkt verksamhetsförutsättningarna för kvinnoorganisationerna genom att 
överlämna en proposition till riksdagen om att finansieringen av vissa kvinnoorganisationer 
ska göras permanent. Lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer trädde i kraft den 
1 januari 2008. År 2008 var statsbidraget till kvinnoorganisationer en tredjedel större än år 
2007. Det finns skäl att i enlighet med regeringsprogrammet utreda möjligheterna att stärka 
verksamhetsförutsättningarna och resurserna för myndigheter och kvinnoorganisationer som 
utför jämställdhetsarbete. 

Åtgärder och utvärdering (2) 
Social- och hälsovårdsministeriet har för samordningen av programmet för lika lön beviljats 

200 000 euro per år för 2008–2011. En del av detta belopp har använts för att finansiera an-

ställning av två personer vid jämställdhetsenheten, en del för genomförande av programmet. I 

övrigt har inte jämställdhetsmyndigheternas personresurser ökats.  
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Centret för jämställdhetsinformation Minna grundades 2009 för att betjäna myndigheternas, 

medborgarnas, forskarnas m.fl. behov av jämställdhetsinformation.  

Utvecklingen av de verksamhetsanslag som under senare år beviljats jämställdhetsmyndig-

heterna beskrivs i bilden och tabellen nedan. Tilläggsanslagen för 2008–2009 har anvisats för 

beredningen av jämställdhetsredogörelsen. År 2011 höjdes verksamhetsanslagen till jäm-

ställdhetsmyndigheterna med 136 000 euro. 
 

Tabell 3. Verksamhetsanslag för jämställdhetsfrågor i budgeten 2007–2010 (euro) 

 
 
 
 
 
 

Under regeringsperioden har inletts och genomförts projekt som för viss tid medfört mera 

resurser för jämställdhetsarbetet. Nedan finns exempel på de viktigaste satsningarna på jäm-

ställdheten under senare år. Vissa jämställdhetsprojekt har presenteras i andra delar av denna 

rapport (bl.a. undervisningssektorns projekt för främjande av könsperspektivet inom lärarut-

bildningen). Också utveckling av verksamhetssätten inom organisationen för med sig möjlig-

heter att främja jämställdheten (t.ex. jämställdhetsplanerna i företag och läroinrättningar, de 

operativa jämställdhetsgrupperna i ministerierna) 

– Två projekt inom EU-programmet Progress för beaktande av könsperspektivet i ministe-
riernas verksamhet (Genomfördes 2008–2009, 100 000 €/projekt) 

– Utvecklingsprogrammet Valtava stöder och utvecklar jämställdhetsstrategier inom arbets- 
och näringsförvaltningen samt inom vuxenutbildningen (ESR-delfinansiering, totalt 8,7 
miljoner euro; finansieringen har minskats hösten 2010 4,9 miljoner euro, ANM samord-
nar, 2007–2013) 

– Integreringen av könsperspektivet stöds i kommunerna och regionförvaltningen med två 
ESF-finansierade projekt (SHM; 2010-2012, totalt cirka 1 milj. €) 

– Operativa jämställdhetsgrupper har inrättats vid ministerierna. Grupperna stärker ministe-
riernas satsning på jämställdhetsarbetet 

3.8.2 Statsrådets jämställdhetsredogörelse 
Regeringens jämställdhetsprogram:  
Under regeringsperioden ska regeringen upprätta en redogörelse över jämställdheten mellan 
kvinnor och män (SHM)/Förvaltnings- och planeringsavdelningen/Jämställdhetsenheten.) 

Åtgärder och utvärdering (5) 
Statsrådet har till riksdagen överlämnat en redogörelse för jämställdheten mellan kvinnor och 

män i enlighet med regeringsprogrammet och regeringens jämställdhetsprogram. Redogörel-

sen godkändes av statsrådet 21.10.2010. Jämställdhetsredogörelsen är den första i sitt slag i 

Finland och beredningen samordnades av social- och hälsovårdsministeriet. Redogörelsens 

huvudteman är: beslutsfattande, utbildning och forskning, arbetsliv, möjligheterna att kombi-

nera arbete och familj, män och jämställdhet, våld i nära relationer och människohandel samt 

jämställdhetsmyndigheternas ställning och integrering av könsperspektivet. I redogörelsen 

granskas också utvecklingen av jämställdhetslagstiftningen och Finlands verksamhet i EU:s 

jämställdhetspolitik och på den internationella jämställdhetspolitikens olika arenor.  

Dessutom granskas i redogörelsen på ett genomgripande sätt  jämställdhetsfrågor från in-

vandrares och minoritetsgruppers perspektiv. 

Myndighet  2007 2008 2009 2010 

Jämställdhetsombudsmannen 100 000 135 000 135 000  100 000 

Jämställdhetsenheten  95 000 140 000 190 000  115 000 

TANE 90 000 100 000 106 000  95 000 
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Följande regering beslutar om hur redogörelsen följs upp och om detaljerna. För uppfölj-

ningen uppgörs temavis en plan för konkretisering av riktlinjerna och för verkställigheten.  

3.9 JÄMSTÄLLDHETEN MELLAN KÖNEN I MEDIERNA 
Mediernas och reklamens betydelse för jämställdheten mellan könen har uppmärksammats 

bland annat i handlingsprogrammet för FN:s världskonferens om kvinnans ställning 1995. Det 

förpliktigar de länder som ratificerat programmet att följa med innehållet i medier från kvin-

noperspektiv, eftersom medierna påverkar värderingar och attityder och på så sätt kvinnans 

ställning. 

Europaparlamentet gav i september 2008 ett beslut om hur marknadsföring och reklam på-

verkar jämställdheten mellan kvinnor och män (2008/2038(INI)). Beslutet innehåller inga 

konkreta förpliktelser för medlemsstaterna, men det utgör ett klart politiskt ställningstagande i 

frågan, som man under tidigare år inte ansetts sig kunna ingripa i. Det är troligt att också EU 

under de kommande åren kommer att gripa in i jämställdheten från mediernas och reklamens 

perspektiv. 

I enlighet med regeringens linjedragning vid aftonskolbehandlingen av mellanrapporten 

över jämställdhetsprogrammet 25.11.2009 beslöt man komplettera jämställdhetsprogrammet 

med åtgärder som gäller medier och reklam. Åtgärderna planerades i samarbete i uppfölj-

ningsarbetsgruppen. Särskilt deltog social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och 

kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet, justitieministeriet och trafik- och kommuni-

kationsministeriet. Bakgrunden till temat utreddes bland annat genom utredningen  

”Mainonta ja toimitettu media” (Reklam och redigerade medier) som beställdes av SHM 

och utfördes i december 2009 av Jussi Aaltonen. Dessutom levererades bakgrundsinformation 

av ANM och JM, som har ansvar för konsumentpolitiken och den etiska övervakningen av 

medierna.  

Enligt utredningarna påverkar de stereotypa könsuppfattningarna ännu på många sätt det 

finländska mediefältet. Även om könsfördelningen inom journalistkåren är ganska jämn är 

kvinnor underrepresenterade i nyheternas sakinnehåll och som experter. Däremot är kvinnorna 

klart överrepresenterade i reklamen.  

I de nya åtgärder som valdes för jämställdhetsprogrammet fästes uppmärksamhet vid köns-

perspektivet i journalistutbildningen, i projekt för mediefostran och i verksamheten vid det nya 

centret för mediefostran och bildprogram. Dessutom är avsikten att göra deltagandet i den 

internationella undersökningen Global Media Monitoring permanent.  

Dessa åtgärder som nyligen inletts utvärderas inte numerärt. 

3.9.1 Könsmedveten journalistutbildning 

Regeringens jämställdhetsprogram:  

Högskolorna ska fästa uppmärksamhet vid att könsperspektivet beaktas i journalistutbildning-
en. En könssensitiv journalistutbildning borde genomföras tillsammans med journalister och 
yrkesmänniskor inom mediabranschen så att de blir mer medvetna om den praxis som upp-
rätthåller ojämställdhet mellan könen inom medierna och reklambranschen. 
(UKM/Utbildnings- och forskningspolitiska avdelningen/högskole- och forskningsenheten, 
SHM/Förvaltnings- och planeringsavdelningen, Jämställdhetsenheten) 

Åtgärder  
I journalistutbildningen i Finland ingår (obligatoriska) studier med jämställdhets- eller köns-

perspektiv endast i den svenskspråkiga journalistutbildningen (Social- och kommunalhögsko-

lan), där det finns en gemensam studieperiod för alla om könets betydelse i medierna.  
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Enligt undervisnings- och kulturministeriets rekommendationer borde jämställdhetsplaner-

na för högskolorna vara en del av alla högskolors verksamhet. Verkställandet av planerna 

varierar från högskola till högskola. Inom journalistutbildningen och högskolestudier inom 

mediabranschen ansluter sig jämställdhetsplanerna till utbildningen inom branschen.  

Exempelvis vid Tammerfors universitets institution för informationslära har könsperspekti-

vet medvetet integrerats i verksamheten. Institutionen har gjort en jämställdhetsutredning och 

en jämställdhetsplan samt utnämnt en jämställdhetsarbetsgrupp. Enligt jämställdhetsplanen 

beaktas jämställdheten på två olika sätt då tjänster som blir lediga vid institutionen definieras. 

Då de uppgifter som ingår i tjänsten och befattningsbeskrivningen definieras är målet att insti-

tutionen ska ha kunnande om könsperspektivet inom kommunikationsforskningen. Eftersom 

det nu råder en tydlig obalans i tjänstestrukturen ska man vid tillsättandet av nya tjänster se till 

att de krav som fastslås för tjänsterna inte marginaliserar kvinnliga sökande.  

Dessutom har institutionen för kommunikationslära vid Tammerfors universitet utarbetat 

ett forskningsprojekt om jämställdhet, journalism och kvinnliga finländska journalisters karri-

ärutveckling (http://www.uta.fi/jourtutkimus/tutkimus/torkkolatiivistelma.pdf). Ansvarig för 

projektet som genomfördes 2008–2009 var överassistent Iiris Ruoho. 
 

3.9.2  Könsperspektivet i centret för mediefostran och 
bildprogram  

Regeringens jämställdhetsprogram:  
Det planerade centret för mediefostran och bildprogram ska i sin verksamhet beakta könsper-
spektivet och främjandet av jämställdheten.  
(UKM/ Avdelningen för kultur, idrott och ungdomspolitik) 

Åtgärder 
Under regeringsperioden har en totalreform av lagstiftningen om bildprogram beretts, i syfte 

att utveckla mediefostran och en medieomgivning som är trygg för barnen. Regeringens pro-

position om en reform av lagstiftningen om bildprogram (RP 190/2010 rd) behandlas av riks-

dagen. Avsikten är att utveckla en trygg mediemiljö och mediefostran för barn. Propositionen 

utgår från att Statens filmgranskningsbyrå omvandlas till Centret för mediefostran och bild-

program som har till uppgift att samordna mediefostran. Centret ska främja mediefostran, 

utvecklingen av barns mediefärdigheter och skapandet av en trygg mediemiljö för barn i sam-

arbete med myndigheter inom andra sektorer och sammanslutningar inom branschen. Centret 

skulle fungera som expert på utveckling av mediemiljön och dess följder för barn, främja 

forskning i dessa frågor som följer upp den internationella utvecklingen inom branschen. 

Centret skulle i sin verksamhet också beakta jämställdhetssynpunkter, till exempel genom att 

främja utredningar om dessa frågor. Med mediefärdigheter avses förmåga att skaffa informa-

tion genom medier och om medier, bedöma och analysera olika medieinnehåll till exempel 

med utgångspunkt från jämställdhetsfrågor och stereotyper som gäller kön. 

3.9.3 Könsperspektivet i projektet för mediefostran 
 
Regeringens jämställdhetsprogram:  
I det pågående projektet för mediefostran beaktas könsperspektivet.  
(UKM/Utbildnings- och forskningspolitiska avdelningen/Avdelningen för kultur, idrott och 
ungdomspolitik) 
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Åtgärder  
Mediekulturprojektet inom ungdomsarbetet omfattar i första hand utrustning av mediecentra-

ler för unga i kommunerna. Ungefär lika många flickor som pojkar deltar i verksamheten vid 

kommunernas mediecentraler för unga. Ungdomsarbetets metod är främst att lära sig genom 

att göra. Tidigare deltog pojkarna aktivare till exempel i framställande av videoprogram, men 

också här har antalet deltagare jämnats ut.  

I de kurser med klassikerfilmer som ungdomsenheten stöder deltar flickor och pojkar lika 

aktivt. Könsperspektivet kommer i ungdomsarbetet kanske starkast fram när det gäller invand-

rarflickor, men i denna verksamhet finns ingen särskild inriktning på mediefostran. I helheten 

med kommunernas informations- och rådgivningstjänster för unga (273 kommuner deltar) 

ingår uppbyggnad av webbsidor där ungdomar kan delta. Det finns ingen utredning om delta-

gandet i denna verksamhet, men på basis av några granskningar verkar det som om flickors 

och pojkars deltagande skulle fördela sig ganska jämnt.  

Ett material för mediefostran som lämpar sig för morgon- och eftermiddagsverksamheten 

inom den grundläggande utbildningen blev klart i oktober 2010. I projektets styrgrupp har 

materialets könsperspektiv och främjande av jämställdheten tagits upp.  

3.9.4 Deltagande i undersökningen Global Media 
Monitoring  

 
Regeringens jämställdhetsprogram:  
Deltagandet i den internationella undersökningen Global Media Monitoring blir permanent 
och resultaten rapporteras till exempel som en del av uppföljningsundersökningen om det 
finländska televisionsutbudet.( KM, avdelningen för kommunikationspolitik) 

Åtgärder  
GMMP d.v.s. projektet Global Media Monitoring: Who Makes the News? är en internationell 

undersökning som utreder människobilden i nyheterna och hur den utvecklats. GMMP är ett 

tvärsnitt av en nyhetsdag, vars mål är att med hjälp av kvantitativ analys belysa hur kvinnor 

och män framträder i nyheterna, vilken betydelse redaktörerna har för nyheternas människo-

bild och hur synliga teman som behandlar jämställdhetsfrågor och könsroller är. GMMP har 

genomförts 1995, 2000, 2005 och 2010. Varje gång har mer än 70 länder deltagit, 2010 deltog 

redan 130 länder i aktionen. Materialet för projektet utgörs av radio-, TV- och tidningsnyheter. 

Dessutom moniterades under den senaste aktionen i 25 länder också huvudnyhetskällorna på 

Internet.   

Social och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet har svarat för genomförandet 

av Finlands andel av GMMP. Resultaten av den tredje GMMP -undersökningen (2005)för 

Finland har rapporterats i publikationen Finländskt TV-utbud 2005 (Kommunikationsministe-

riets publikationer 40/2006). I den fjärde GMMP-undersökningen (2010) består materialet av 

nyhetsutbudet 10.11.2009. Preliminära resultat av undersökningen har publicerats 

(www.whomakesthenews.org). För Finlands del har resultaten ännu inte rapporterats. De kan 

inkluderas som en del av publikationen över TV-utbudet 2010, som sammanställs 2011.  
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BILAGA 1  

 
Arbetsgruppen för uppföljning av regeringens jämställdhetsprogram 
2008–2011  
  
I början av oktober 2008 tillsatte social- och hälsovårdsministeriet en arbetsgrupp för uppfölj-

ning av regeringens jämställdhetsprogram (mandattid 15.10.2008–31.3.2011). Gruppen har i 

uppdrag att följa upp genomförandet av jämställdhetsprogrammets åtgärder och att se till att 

de verkställs. Kanslichef Kari Välimäki från social- och hälsovårdsministeriet är ordförande 

för arbetsgruppen och överdirektör Raimo Ikonen från social- och hälsovårdsministeriet är 

vice ordförande. 

Ministeriet har utsett följande personer till medlemmar av och suppleanter i arbetsgruppen 

(suppleanterna inom parentes): från statsrådets kansli äldre regeringssekreterare Kari Peltonen 

(utvecklingschef Kirsi Valto); från utrikesministeriet utrikesrådet Jorma Paukku (utrikesrådet 

Anna-Maija Korpi), från justitieministeriet personalchef Arja Apajalahti-Laine (förvaltnings-

direktör Olli Muttilainen), från inrikesministeriet personalchef Tiina Kukkonen-Suvivuo (för-

valtningsdirektör Janne Kerkelä), från försvarsministeriet överinspektör Aila Helenius (reger-

ingsrådet Jari Kajavirta till 11/09, utvecklingsexpert Ulla Kaleva från 11/09), från finansmini-

steriet finansrådet Leena Lappalainen (finansrådet Pentti Tuominen), från undervisningsmini-

steriet direktör Kirsi Lindroos (till 06/09), undervisningsrådet Kirsti Kupiainen (till 03/10), 

undervisningsrådet Raija Meriläinen (från 03/10) (planerare Mikko Cortés-Téllez), från jord- 

och skogsbruksministeriet lagstiftningsrådet Timo Rämänen (konsultativa tjänstemannen Sirpa 

Karjalainen), från kommunikationsministeriet konsultative tjänstemannen Mika Mäkilä (con-

troller Marja Heikkinen-Jarnola), från arbets- och näringsministeriet konsultativa tjänsteman-

nen Hillevi Lönn (överinspektör Antti Närhinen), från miljöministeriet regeringsrådet Satu-

Kaarina Virtala (till 08/10) (överinspektör Peter Fredriksson, suppleant till 08/10, ordinarie 

medlem från 09/10), från social- och hälsovårdsministeriet generalsekreterare Lauri Pelkonen 

(finansrådet Marja-Liisa Parjanne).  

Sakkunnig medlem av arbetsgruppen är direktör Tarja Heinilä-Hannikainen, och sekretera-

re är överinspektör Päivi Yli-Pietilä (till och med 4/2009), överinspektör Annamari Asikainen 

och överinspektör Hanna Onwen-Huma (från och med 5/2009), samtliga från social- och häl-

sovårdsministeriet. 
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BILAGA 2  

Styrelseplatserna i statsägda bolag som är verksamma på marknadsvillkor, antalet och den 

procentuella andelen kvinnliga medlemmar samt utfallet av de mål staten ställt upp efter bo-

lagsstämmorna 2007 och 2010.  

 
Grupp 1 Av staten helägda bolag 
 
  2007   2010 
Bolag  tot.  kvinnor  % tot. kvinnor       % 
Altia 6  2  33,3 6 3             50,0 
Destia -  -  - 5 2             40,0 
Edita 7  3  42,9 7 4            57,1 
Educode -  -  - 5 3            60,0 
Governia (tidigare Solidium) 3  1  33,3 3 1          33,3 
Itella 9  4  44,4 9 4        44,4 
Labtium -  -  - 5 2             40,0 
Motiva 6  3  50,0 6 3             50,0 
Solidium -  -  - 7 3             42,9 
Suomen Lauttaliikenne -  -  - 5  2            40,0 
Suomen Rahapaja 5  2  40,0 6 2             33,3 
Suomen Viljava 5  1  20,0 5 3            60,0 
VR 8  3  37,5 8 3            37,5 
 
 
Grupp 2 Staten har majoritet, icke-listade (delägaravtalsbegränsning och/eller specialdrag 

inom branschen) 
 
  2007   2010 
Bolag  tot.  kvinnor  % tot. kvinnor       % 
Boreal 6  1 16,7 5 1           20,0 
Kemijoki 7  2 28,6 7 1         14,3 
Patria 9  3 33,3 6 2 33,3 
Raskone 6  3 50,0 6 3       50,0 
Vapo 6  2 33,3 6 2      33,3
     
 
Grupp 3 Staten minoritetsägare, icke-listade (liten ägarandel utan utnämningsrätt (Arek, 

FCG), delägaravtalsbegränsningar (staten har endast en plats: ADCH, Silta, 
SSPK), specialdrag inom branschen); Fingrid utnämnda av staten 1 + 1 

 
  2007   2010 
Bolag  tot.  kvinnor   % tot. kvinnor       % 
 
Arek 7  1  14,3 7 1             14,3 
Art and Design  
City Helsinki 7  1  14,3 7 1               14,3 
Ekokem 6  1  16,7 7 3               42,9 
Finnish Consulting Group 7  1  14,3 7 1               14,3 
Fingrid 7  2  28,6 7 2           28,6 
Gasum intern styrelse 
Silta 6  0  0,0 6 0                0,0 
Suomen Siemenperunakeskus 6  0  0,0 6  0                  0,0 
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Grupp 4 Börsbolag med statlig majoritet 
 
  2007 2010 
Bolag  tot. kvinnor  % tot. kvinnor       % 
Finnair 8 2 25,0 8 3             37,5 
Fortum 7 3 42,9 7 3             42,9 
Neste Oil 8 3 37,5 8 3             37,5 
 
 
Grupp 5 Börsbolag, där staten är minoritetsägare (Solidium Oy) 
 
  2007 2010 
Bolag  tot. kvinnor  % tot. kvinnor       % 
Elisa  7 2 28,6 7 2             28,6 
Kemira 7 3 42,9 7 3             42,9 
Metso 7 2 28,6 8 2             25,0 
Outokumpu 8 3 37,5 8 3             37,5 
Rautaruukki 8 3 37,5 7 3             42,9 
Sampo 8 1 12,5 8 2             25,0 
Sponda 6 2 33,3 6 2             33,3 
Stora Enso 8 2 25,0 8 2             25,0 
Telia Sonera 7 2 28,6 11 3             27,3 
Tieto - - - 10 1             10,0 
Tikkurila - - - 5 2             40,0 
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