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 Regeringens jämställdhetsprogram 2012−2015 samlar regeringens centrala 
åtgärder för att främja jämställdhet mellan könen och avskaffa diskriminering 
baserad på kön. Programmet är ett redskap för koordinering av jämställdhets-
politiken inom statsrådet, och det innehåller åtgärder för samtliga ministerier. 
Jämställdhetsprogrammet baserar sig på regeringsprogrammet och statsrådets 
redogörelse om jämställdheten mellan kvinnor och män, som upprättades för 
första gången år 2010. Genom jämställdhetsprogrammet genomförs även rikt-
linjerna i redogörelsen om jämställdhet.

Regeringen har förbundit sig att främja jämställdheten mellan könen i allt 
sitt beslutsfattande. I jämställdhetsprogrammet ingår som en egen del integre-
ring av könsperspektivet, som gäller samtliga ministerier. Ministerierna fortsät-
ter integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i lagberedningen, utarbetan-
det av budgeten och andra projekt av betydelse för jämställdheten. Därutöver 
fortsätter varje ministerium de operativa jämställdhetsarbetsgruppernas arbete 
samt bland annat integrerar könsperspektivet inom minst ett viktigt verksam-
hetsområde eller projekt. Utöver integreringen innehåller jämställdhetspro-
grammet mål och åtgärder inom flera olika temaområden. Dessa insatsområden 
är: jämställdhetslagstiftning, arbetslivet samt förenande av arbete och familj, 
beslutsfattande och främjande av kvinnors karriärutveckling, utbildning och 
forskning, främjande av demokrati och integrationspolitik, ekonomisk politik, 
främjande av mäns och kvinnors delaktighet och hälsa samt bekämpning av våld 
i nära relationer och inom familjen, våld mot kvinnor och sexuellt våld. Där-
utöver stöder programmet organisering och utveckling av jämställdhetsarbetet. 

Jämställdhetsprogrammet har beretts i en arbetsgrupp där samtliga minis-
terier har varit företrädda. Ett samråd om programutkastet ordnades för organi-
sationer och andra intressentgrupper i januari 2012. Statsrådet antog 14.6.2012 
principbeslutet om regeringens jämställdhetsprogram. Arbetsgruppen som 
berett programmet fortsätter som uppföljningsgrupp för genomförandet av 
programmet och rapporterar till regeringen om genomförandet åren 2013 och 
2015. Social- och hälsovårdsministeriet koordinerar uppföljningen av program-
met, och varje ministerium ansvarar för genomförandet av sina egna åtgärder.

sammandRag

nyckelord: 
arbetsliv, beslutsfattande, demokrati, ekonomisk politik, forskning, hälsa, in-
tegration, integrering av ett könsperspektiv, jämställdhet, jämställdhetspolitik, 
karriärutveckling, kön, lag om jämställdhet mellan kvinnor och män, löneskill-
nader, segregation, utbildning, våld i nära relationer, välfärd
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FöRoRd

Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett centralt samhälleligt mål och en 
förutsättning för ett rättvist samhälle. Regeringen har förbundit sig att främja 
jämställdheten mellan könen i allt sitt beslutsfattande.  Den röda tråden i 
detta jämställdhetsprogram som antagits i form av statsrådets principbeslut 
är att man inom alla politikområden och vid all beredning av beslutsfattandet 
ska arbeta för att främja jämställdheten mellan kvinnor och män.  

Bedömt utgående från jämställdhetskriterier reder sig Finland rätt bra 
inom flera områden: det finns en relativt jämn representation av kvinnor och 
män till exempel inom det politiska beslutsfattandet. Åtgärder som syftar 
till jämställdhet har också lett till goda resultat i styrelserna för statsägda 
företag. Jämställdhet mellan könen är en del av ett engagerat och fram-
gångsrikt Finland, som regeringen har förbundit sig att bygga vidare. Jäm-
ställdhetsprogrammets mål och åtgärder stöder regeringsprogrammets tre 
huvudmål: en hållbar ekonomisk tillväxt, stärkande av sysselsättning och 
konkurrenskraft, bekämpning av fattigdom, ojämlikhet och utslagning samt 
stabilisering av den offentliga ekonomin. 

Jämställdheten mellan könen utgör en del av den nordiska välfärdsmo-
dellen. Modellen baserar sig på en hög sysselsättningsgrad, konkurrenskraf-
tig ekonomi, jämlika tjänster samt omsorg. Regeringens mål är en stabil och 
väl fungerande arbetsmarknad samt att stärka arbetslivets kvalitet och väl-
befinnande i arbetet. Jämställdhetsfrågor med anknytning till arbetslivet är 
fortfarande aktuella. Arbetslivet befinner sig i ett brytningsskede, och även 
jämställdhetspolitiken ska kunna möta de föränderliga utmaningarna. En 
förutsättning för hög sysselsättning är att familjeledighetssystemet och dag-
vården fungerar bra. Papporna tar i dag mer familjeledigheter än tidigare, 
och vi vill förstärka denna utveckling. Vi måste underlätta återinträdet i 
arbete och på arbetsmarknaden efter en familjeledighet. 

Regeringen arbetar långsiktigt för att minska fattigdom, ojämlikhet och ut-
slagning. I detta arbete ska man beakta hur mäns och kvinnors utslagning skiljer 
sig från varandra. I fråga om män ska uppmärksamhet fästas vid att ett stort an-
tal män inte skaffar sig utbildning eller deltar i arbetslivet. En förutsättning för 
jämställdhet mellan kvinnor och män är att avskaffa diskriminering på grund 
av kön, även när andra former av diskriminering är involverade. Till exempel 
kvinnor med invandrarbakgrund möter särskilda utmaningar i arbetslivet.  Våld 
mot kvinnor är en form av diskriminering som Finland genom internationella 
överenskommelser förbundit sig att bekämpa. Det är också behövligt att inta 
bestämmelser om könsminoriteters ställning i jämställdhetslagen. Jämställdhet 
mellan könen är en fråga om mänskliga rättigheter. 
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Vi lever både i Finland och globalt i ekonomiskt osäkra tider, och detta med-
för betydande utmaningar för det politiska beslutsfattandet. Särskilt i sådana 
förändringstider behöver vi en stark jämställdhetspolitik och konkreta åtgärder 
för att främja jämställdheten. I enlighet med regeringsprogrammet måste man 
bedöma vid lagberedningen och utarbetandet av budgeten åtgärdernas inverkan 
på kvinnornas och männens ställning. En hållbar ekonomisk politik och främ-
jande av jämställdheten mellan könen går hand i hand!

Jyrki Katainen   Paavo Arhinmäki
Statsminister    Kultur- och idrottsminister,
     minister med ansvar 
     för jämställdhetsfrågor 
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1 jämställdhetspRogRammets
 mÅl och UppFöljning av 
 pRogRammet

Med jämställdhet mellan könen avses att män och kvinnor ska ha samma rät-
tigheter och möjligheter i samhället och arbetslivet. Jämställdhet innebär lik-
värdig behandling och skapande av samma förutsättningar. En förutsättning 
för jämställdhet är att könsdiskrimineringen upphör, även när den förekom-
mer i kombination med andra former av diskriminering. Till förverkligandet 
av jämställdhet mellan könen hör rättvis fördelning av makten och resurser-
na samt att mäns och kvinnors olika funktionssätt och behov värdesätts lika 
mycket. Strävan efter jämställdhet innebär ett ständigt arbete för att förverk-
liga faktisk jämställdhet mellan könen.

Kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter är grundläggande 
mänskliga rättigheter. I de internationella människorättskonventioner som 
är förpliktigande för Finland förutsätts att de mänskliga rättigheterna för-
verkligas för alla människor utan könsdiskriminering. Finland har förbun-
dit sig att inom olika livsområden genomföra nödvändiga åtgärder för att 
avskaffa diskriminering och främja jämställdhet. Om jämställd behandling 
av könen och främjande av jämställdhet föreskrivs i grundlagen och i den 
jämställdhetslagstiftning som konkretiserar denna. Målet med regeringens 
jämställdhetspolitik är att för egen del stärka det jämställda förverkligandet 
av de grundläggande och mänskliga rättigheterna i Finland.

Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett centralt samhälleligt mål 
och en förutsättning för ett rättvist samhälle. Främjande av jämställdheten 
ska beaktas i allt samhälleligt beslutsfattande. Regeringens jämställdhets-
program är ett redskap för att samordna den sektorövergripande jämställd-
hetspolitiken inom statsrådet. Jämställdhetsprogrammet sammanställer 
centrala regeringsåtgärder för att främja jämställdhet mellan könen och av-
skaffa könsdiskriminering. Jämställdhet främjas med en dubbelstrategi som 
omfattar både specialåtgärder för att avlägsna hindren för jämställdhet och 
integrering av könsperspektivet i allt beslutsfattande. I enlighet med detta 
innehåller jämställdhetsprogrammet mål och åtgärder inom olika temaom-
råden samt ett separat avsnitt om åtgärder som gäller alla ministerier och 
som syftar till integrering av könsperspektivet i statsrådets beslutsfattande. 

Temana i jämställdhetsprogrammet bygger på regeringsprogrammet och 
statsrådets redogörelse om jämställdheten mellan män och kvinnor (SRR 
7/2010 rd). Åtgärderna i jämställdhetsprogrammet främjar de tre insatsom-
rådena i regeringsprogrammet: bekämpning av fattigdom, ojämlikhet och 
utslagning, stabilisering av den offentliga ekonomin och stärkande av en 
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hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft. Insatsom-
rådena i regeringsprogrammet har även beaktats vid valet av ministeriernas 
projekt för integrering av könsperspektivet. Enligt regeringsprogrammet har 
de riktlinjer i jämställdhetsredogörelsen som sträcker sig fram till år 2020 
beaktats i programmet. Jämställdhetsprogrammet är ett centralt redskap för 
verkställande och uppföljning av riktlinjerna i redogörelsen. Riksdagen för-
utsätter att regeringen ger riksdagen en mellanrapport om hur förverkligan-
det av redogörelsen framskrider före slutet av år 2016.

 
FölJAnde HelHeter ingår i JämStälldHetSprogrAmmet (Av tAbellen FrAmgår 
SAmbAndet mellAn temAnA ocH inSAtSområdenA i regeringSprogrAmmet)

tema

bekämpning 
av fattigdom, 

utslagning och 
ojämlikhet

Stabilisering av 
den offentliga 

ekonomin

Stärkande av 
en hållbar 
ekonomisk 
tillväxt, sys-

selsättning och 
konkurrenskraft

integrering av könsperspektivet x x x

Jämställdhetslagstiftningen x x

Främjande av jämställdhet och förebyggande 
av diskriminering i arbetslivet, minskning av 
löneskillnaderna mellan könen och fören-
ande av arbete och familj

x x x

Främjande av kvinnors karriärutveckling och 
arbete för en jämnare könsfördelning inom 
beslutsfattandet i den offentliga och privata 
sektorn

x x

Främjande av jämställdheten mellan könen 
och minskning av segregationen inom utbild-
ning och forskning

x x

Främjande av jämställdheten mellan könen 
inom stärkandet av demokratin och med-
borgarinflytandet samt inom integreringspo-
litiken

x

integrering av könsperspektivet i den ekono-
miska politiken x x x

Könsperspektivet i främjandet av välfärd och 
hälsa samt i bekämpningen av våld i nära re-
lationer och inom familjen

x x

organisering och utveckling av jämställd-
hetsarbetet samt resurser för detta x x
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Regeringens jämställdhetsprogram innehåller mål och åtgärder som an-
knyter till jämställdheten mellan män och kvinnor och rör på så sätt bägge 
könen. Huruvida betoningen i större utsträckning ligger på jämställdhetsfrå-
gor som gäller kvinnor eller män varierar från ett avsnitt av programmet till 
ett annat. Integrering av könsperspektivet i regeringens hela beslutsfattande 
är ett sätt att lyfta fram jämställdhetsfrågor som gäller kvinnor och män 
och främja jämställdheten mellan könen. Vid utvecklingen av jämställdhets-
politiken beaktas könsminoriteternas ställning. I enlighet med riktlinjerna 
i jämställdhetsredogörelsen är målet även att ur jämställdhetsperspektiv i 
större utsträckning uppmärksamma multipel diskriminering och kvinnors 
och mäns ställning inom olika befolknings- och minoritetsgrupper.

Jämställdhetsprogrammet innehåller inte regeringens alla åtgärder för att 
främja jämställdhet mellan könen och avskaffa könsdiskriminering. Målsätt-
ningar som gäller jämställdhet mellan könen främjas även genom andra av 
regeringens program, till exempel handlingsplanen för mänskliga rättighe-
ter, handlingsprogrammet 1325 och det utvecklingspolitiska programmet. 
Programmen stärker tillsammans regeringens verksamhet för att främja jäm-
ställdhet mellan könen. 

Jämställdhetssamarbetet på det internationella planet och inom Europe-
iska unionen har stor betydelse för utvecklingen av den finländska jämställd-
hetspolitiken och -lagstiftningen. Utbytet av information och erfarenheter 
av god praxis i olika länder stöder det nationella arbetet för att främja jäm-
ställdhet. Vid utarbetandet av jämställdhetsprogrammet har man beaktat 
de rekommendationer som internationella människorättsorgan, i synnerhet 
CEDAW-kommittén, har gett Finland och målsättningarna i FN:s hand-
lingsprogram från Peking. 

Regeringens jämställdhetsprogram 2012−2015 har beretts i arbetsgrup-
pen för jämställdhetsprogrammet, som är gemensam för alla ministerier. 
Under beredningen har organisationer och andra intressentgrupper hörts. 
Det är viktigt att ytterligare stärka samarbetet med organisationerna och 
forskningen inom jämställdhetspolitiken.

Arbetsgruppen för jämställdhetsprogrammet ansvarar för att genom-
förandet av programmet följs upp. Uppföljningen består av uppföljning av 
de enskilda åtgärderna i programmet och av jämställdhetspolitikens verk-
ningsfullhet. Med tanke på detta bereds nödvändiga uppföljningsindikatorer 
under regeringsperioden (se närmare kapitel 3.8). Under verkställandet av 
programmet hörs Delegationen för jämställdhetsärenden och andra intres-
sentgrupper. Åtgärderna i programmet kan kompletteras efter behov. Ar-
betsgruppen rapporterar om genomförandet av programmet till regeringen 
åren 2013 och 2015. Social- och hälsovårdsministeriet samordnar uppfölj-
ningen av programmet, och varje ministerium ansvarar för genomförandet 
av sina egna åtgärder.
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2 alla ministeRieRs ÅtgäRdeR FöR 
 att integReRa KönspeRspeKtivet

Regeringsprogrammet

Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett centralt samhällsmål. Detta ska 
beaktas i allt beslutsfattande och all verksamhet i samhället. Bägge könen 
ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i lagberedningen, utarbetandet 
av budgeten och andra projekt av betydelse för jämställdheten kommer att 
fortsätta.

Med integrering av könsperspektivet avses att man i beredningen av alla 
beslut och åtgärder beaktar hur dessa påverkar kvinnor och män. Med köns-
perspektivet avses även beaktande av till olika befolkningsgrupper hörande 
kvinnors och mäns förhållanden och behov. Statistik som har specificerats 
enligt kön är ett centralt redskap för integreringen. Då integreringen av 
könsperspektivet genomförs tillämpas bland annat anvisningarna på webb-
platsen www.sukupuolisilmalasit.fi och i handboken Könsglasögonen i bruk 
(SHM:s publikationer 2009:13).

Integreringen av könsperspektivet fortsätter inom all beredning och allt 
beslutsfattande. Lagberedningen, utarbetandet av budgeten och projekten 
är i enlighet med regeringsprogrammet ett särskilt insatsområde. Använd-
ningen av resultatstyrning för att utvidga integreringen av könsperspektivet 
till andra myndigheter ökas också. Varje ministerium integrerar könsper-
spektivet inom minst ett viktigt verksamhetsområde eller projekt som har 
en beröringspunkt med verkställandet av regeringens insatsområden. De 
valda verksamhetsområdena och projekten skrivs in i regeringens jämställd-
hetsprogram. Uppföljningen av integreringen av könsperspektivet systema-
tiseras och ministerierna förutsätts lämna årliga rapporter.

Åtgärder

 � En analys av könskonsekvenserna inkluderas i lagstiftningsprojekt.
 � Ministerierna bereder sina budgetförslag med beaktande av könsper-

spektivet.
 � Ministerierna producerar information och statistik som gäller män-

niskor specificerad enligt kön.
 � Könsperspektivet integreras i resultatstyrningen av ämbetsverk och 

inrättningar inom förvaltningsområdet.
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 � Könsperspektivet inkluderas i grundutbildningarna för tjänstemän-
nen och ledningen, till exempel introduktionsutbildningarna.

 � Varje ministerium integrerar könsperspektivet inom minst ett vik-
tigt verksamhetsområde eller projekt som har en beröringspunkt 
med verkställandet av regeringens insatsområden.

integrering sker inom följande projekt eller verksamhets-
områden vid ministerierna

SHM Åtgärdsprogrammet för att minska utslagning, fattigdom 
 och hälsoproblem
SRK Uppföljningen av verkställandet av regeringsprogrammet
FSM Försvarsmaktsreformen
IM Strategin Migrationens framtid 2020
UKM Barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet 2012–2015
JM Totalreformen av lagstiftningen som gäller samhällspåföljder
KM Arbetsgruppen som utreder rättvis och intelligent trafik
JSM Nationella skogsprogrammet
FM Kommunreformen
ANM Det strategiska programmet för strukturomvandling och 
 arbetsmarknadens funktion
MM Försöksprojekt inom Programmet för hållbar konsumtion och 
 produktion (KULTU)
UM Programmet för ekonomiska yttre förbindelser

För att verkställa integreringen av könsperspektivet krävs enligt jäm-
ställdhetsredogörelsen att strukturen för styrning och verkställande av inte-
greringen etableras både inom statsrådet och vid varje ministerium. Under 
den förra regeringsperioden överfördes ansvaret för samordningen av integre-
ringen i allt större utsträckning till ministerierna. Ministeriernas operativa 
jämställdhetsarbetsgrupper intar en nyckelposition, och det är motiverat att 
grupperna fortsätter sitt arbete. Det är viktigt att de personer som ansvarar 
för de centrala processerna ingår i gruppernas sammansättning. Dessutom är 
det nödvändigt att anvisa permanenta personalresurser för beredningen av 
jämställdhetsärenden vid varje ministerium. Utöver jämställdhetsprogram-
met ska verkställandet av integreringen även i fortsättningen följas upp också 
inom ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling. Verk-
samheten fortsätter inom det nätverk som stöder de operativa jämställdhets-
arbetsgruppernas arbete.
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Åtgärder

 � Vid varje ministerium finns en operativ jämställdhetsarbetsgrupp 
som sammanträder regelbundet.

 � Samordning och främjande av integreringen har skrivits in i befatt-
ningsbeskrivningen för minst en tjänsteman vid varje ministerium.

 � Ministerierna rapporterar varje år om hur integreringen av könsper-
spektivet framskrider.

 � Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling följer 
regelbundet upp hur integreringen framskrider och ger ministerierna 
rekommendationer om hur den kan verkställas effektivare.

 � Kanslichefsmötet behandlar regelbundet frågor kring verkställandet 
av integreringen.

 � Nätverket för de operativa jämställdhetsarbetsgrupperna stöder de 
operativa jämställdhetsarbetsgruppernas arbete.
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3   jämställdhetslagstiFtningen 
  och jämställdhetspolitisKa 
  ÅtgäRdeR

3.1 jämställdhetslagstiFtningen

Regeringsprogrammet

Hur jämställdhetslagen och handlingsplanerna för jämställdhet fungerar ska 
följas upp tillsammans med arbetslivets parter.

I samarbete med arbetsmarknadsorganisationerna och frivilligorganisatio-
nerna kommer man att bereda ny lagstiftning om likabehandling för att 
överlämnas till riksdagen. Avsikten är att denna nya lagstiftning ska beakta 
lagstiftningsutvecklingen i Europa och på ett effektivt sätt garantera likabe-
handling oberoende av diskrimineringsgrund. Samtidigt stärks tillsynen och 
effektiviseras förvaltningen i syfte att verkställa detta. Lagen om likabehand-
ling och lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska även framöver 
vara separata lagar. −− Arbets- och näringsministeriet utreder och bereder 
ändringar som gäller likabehandling och reglering av arbetslivet.

Jämställdhetslagen innehåller bestämmelser om jämställdhetsplaner och lö-
nekartläggningar på arbetsplatserna. Behoven av att ändra bestämmelserna 
har lyfts fram bland annat i riksdagens utlåtande om jämställdhetslagens 
funktion (AjUU 6/2010 rd) och i riksdagens skrivelse om statsrådets jäm-
ställdhetsredogörelse (RSk 51/2010 rd). En utredning av behoven av att 
ändra bestämmelserna ingick också i statsrådets jämställdhetsredogörelse. 
Våren 2012 tillsatte social- och hälsovårdsministeriet en arbetsgrupp med 
uppdraget att utreda behoven av att utveckla lönekartläggningen i anslut-
ning till jämställdhetsplanerna. Social- och hälsovårdsministeriets och ar-
betsmarknadsorganisationernas undersökningar av jämställdhetsplanernas 
och lönekartläggningarnas läge utgör bakgrundsmaterial för utredningen.

Lagstiftningen om tillsynen över jämställdhetslagen är gammal, och för-
nyelsebehov uppstår till följd av bl.a. utvidgningen av jämställdhetslagens 
tillämpningsområde och reformen av lagstiftningen om likabehandling. 
Riksdagen har också ansett att det är viktigt att utreda utvecklingsbehoven 
i fråga om tillsynen och krävt att lagen ska kompletteras med regleringsbe-
stämmelser vid förlikning i diskrimineringsfall.

På grund av bland annat EU-domstolens linje är det nödvändigt att lägga 
till bestämmelser om skydd för könsminoriteter också i Finlands jämställd-
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hetslag. Riksdagen har påpekat att det vore motiverat att behandla reformen 
så snart som möjligt. 

Om läroanstalternas operativa jämställdhetsplanering föreskrevs år 
2005. Läroanstalter som ger grundläggande undervisning omfattades inte av 
skyldigheten, men riksdagen förutsatte att regeringen följer upp främjandet 
av jämställdhet mellan könen i grundskolorna och vid behov vidtar åtgärder 
för att precisera lagstiftningen till denna del. (AjUB 3/2005 rd). Enligt den 
rapport om jämställdhetslagens funktion som utarbetades år 2010 räcker 
lagstiftningen om undervisning och läroplanerna inte till för att garantera 
jämställdhet inom fostran och undervisning. Jämställdhetsplanering skulle 
vara av stor betydelse inom den grundläggande undervisningen, eftersom 
man inom den grundläggande undervisningen påverkar studievalen hos hela 
åldersklassen. Riksdagen ansåg år 2010 det vara viktigt att den operativa 
jämställdhetsplaneringen utvidgas till läroanstalter som ger grundläggande 
undervisning. När man behandlar främjande av jämställdhet mellan könen 
inom utbildning är det motiverat att utreda en fullskalig utvidgning av den 
reglering som gäller läroanstalterna till att även omfatta den grundläggande 
utbildningen och en utvidgning av jämställdhetsplaneringen till att även 
omfatta förskolepedagogiken. I lagen om likabehandling har läroanstalter 
som ger grundläggande utbildning inte lämnats utanför den reglering som 
gäller utbildning.

Det är nödvändigt att överväga en precisering av jämställdhetslagens be-
stämmelse om myndigheternas skyldighet att främja jämställdheten, så att 
man uttryckligen föreskriver att myndigheterna är skyldiga att utarbeta en 
operativ jämställdhetsplan och att ett system för att övervaka skyldigheten 
införs. Det är skäl att kartlägga behovet av att stärka regleringen av reklam 
som kränker jämställdheten och de sanktioner som anknyter till denna. 

Åtgärder

 � I samråd med arbetsmarknadsparterna utreds behoven av att ändra 
de bestämmelser i jämställdhetslagen som gäller utarbetandet av jäm-
ställdhetsplaner på arbetsplatserna. I synnerhet ska en precisering av 
bestämmelserna om lönekartläggningar och av förtroendemännens 
rätt att få information samt tryggandet av personalens påverkansmöj-
ligheter utredas. Utifrån utredningen bereds på trepartsbasis nöd-
vändiga ändringar i jämställdhetslagen. (SHM)

 � Hur jämställdhetslagen och jämställdhetsplaneringen fungerar följs 
upp tillsammans med arbetsmarknadsparterna genom en uppfölj-
ningsundersökning av detta år 2014. (SHM)

 � Lagstiftningen om tillsynen över jämställdhetslagen reformeras med 
beaktande av reformen av lagstiftningen om likabehandling och öv-
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riga reformbehov; till lagen fogas bl.a. bestämmelser om förlikning 
samt utreds möjligheterna att utsträcka rätten att anhängiggöra ären-
den i nämnden för jämställdhetsfrågor. (SHM, JM)

 � I jämställdhetslagen stadgas om diskrimineringsskydd och främjande 
av jämställdheten för dem som hör till könsminoriteterna. (SHM)

 � Bestämmelser om jämställdhetsplanering vid läroanstalter som ger 
grundläggande undervisning stadgas i jämställdhetslagen. En utvidg-
ning av diskrimineringsförbudet gällande läroanstalter också till läro-
anstalter som ger grundläggande undervisning utreds. Föreskrivning 
av jämställdhetsplaneringsskyldighet inom småbarnsfostran utreds. 
(SHM, UKM)

 � Möjligheten att i jämställdhetslagen ålägga myndigheterna skyldig-
het att utarbeta en operativ jämställdhetsplan utreds. (SHM)

 � Behovet av en reglering av jämställdhetskränkande reklam omvärde-
ras senast under 2014 efter erhållandet av erfarenheter av konsument-
skyddslagen 2008 och Reklametiska rådets omformade roll. (JM)

 

3.2 FRämjande av jämställdhet och 
  FöReByggande av disKRimineRing i aRBets-
  livet, minsKning av lönesKillnadeRna 
  mellan Könen och FöRenande av aRBete
  och Familj

Regeringsprogrammet

Det likalönsprogram som redan inletts på trepartsbasis fortsätter med målet 
att före 2015 minska skillnaden mellan kvinnors och mäns lön så att den 
är högst 15 procent. För att precisera vilka åtgärder som behövs kommer två 
omfattande forskningsprojekt att inledas. 

Man stöder de olika förvaltningsområdenas åtgärder för att minska klyftorna 
på arbetsmarknaden. −− Antalet heltidsanställningar ska främjas. −− Syste-
met för uppföljning av diskriminering utvecklas. 

Möjligheterna för småbarnsföräldrar att flexibelt förena familjeliv och arbete 
stöds. −− Genom systemet med familjeledigheter ökas banens välfärd och 
stöds bägge föräldrarnas möjligheter att delta i såväl vården av barnet som 
i arbetslivet. Avsikten är att öka den ledighet som är öronmärkt för pappor, 
göra pappors användning av familjeledigheter smidigare och göra det möjligt 
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att längre än för närvarande vårda barn i hemmet med hjälp av familjedag-
penning. Dessutom är avsikten att rättigheterna för familjer med adopterade 
barn, flerlingsfamiljer och familjer där barn är placerade utom hemmet ska 
förbättras jämfört med övriga familjer. En utredning ska göras av på vilket 
sätt lagstiftningen tryggar rättigheterna för dem som återgår i arbete efter 
en familjeledighet och av de rådande nivåerna på dagpenningförmånerna 
inom ramen för systemet för familjeledigheter, i synnerhet med tanke på hur 
de sporrar pappor till att utnyttja familjeledigheter. −− Regeringen kommer 
tillsammans med parterna inom arbetslivet att främja verksamhetsformer 
baserade på god praxis, och arbetsplatserna blir med hjälp av dem mera 
familjevänliga än för närvarande. −− Föräldrarnas möjligheter till deltids-
arbete ska förbättras. Man överväger möjligheterna att höja den partiella 
vårdpengen och göra möjligheterna att utnyttja den smidigare. −− En gradvis 
återgång till arbetslivet för dem som får stöd för hemvård av barn ska främjas 
genom en kombination av tjänsterna inom småbarnsfostran och ekonomiskt 
stöd. Förutsättningarna för att stödet ska beviljas och andra villkor utreds 
och avgörs före utgången av 2012.

Statsrådets redogörelse om jämställdheten mellan kvinnor och män definie-
rar bland annat minskning av segregationen och löneskillnaderna mellan kö-
nen, påskyndande av kvinnors karriärutveckling och minskning av ofrivilligt 
deltidsarbete och visstidsarbete som centrala jämställdhetsfrågor i arbetsli-
vet. Det är även viktigt att förbättra möjligheten att smidigt förena arbete 
och familjeliv, eftersom kvinnor och män med familj deltar i arbetslivet i 
nästan samma utsträckning. 

Regeringens mål är att tydligt minska löneskillnaderna mellan kvinnor och 
män under den här perioden. Regeringen fortsätter det omfattandet likalöns-
programmet på trepartsbasis för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor 
och män. Åtgärderna i likalönsprogrammet verkställer jämställdhetsprogram-
met för egen del. Åtgärderna i programmet följs dock inte upp inom jämställd-
hetsprogrammet, eftersom likalönsprogrammet har ett eget uppföljningssys-
tem. Målet med programmet är att minska löneskillnaden mellan könen till 15 
procent före år 2015. I jämställdhetsredogörelsen har man lyft fram målsätt-
ningen att analyserna av lönekartläggningarna ska publiceras. Enligt den rikt-
linje som läggs fram i redogörelsen skulle den statliga sektorn kunna fungera 
som föregångare genom att rapportera analyserna av lönekartläggningen.

I enlighet med regeringsprogrammet främjas heltidsanställningar. I över-
ensstämmelse med den målsättning som har gjorts i jämställdhetsredogörel-
sen minskas de problem som anknyter till deltidsarbete och visstidsarbete 
och som försämrar i synnerhet kvinnornas ställning på arbetsmarknaden. 

Arbetsmarknaden och utbildningsområdena uppvisar en stark indel-
ning enligt kön. Indelningen enligt kön, dvs. segregationen, minskas inom 
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utbildningen, i karriärvalen och i arbetslivet i enlighet med riktlinjerna i 
regeringsprogrammet och jämställdhetsredogörelsen. I det här arbetet be-
tonas att män ska uppmuntras att söka sig till kvinnodominerade branscher, 
till exempel hälso- och sjukvården och det sociala området. Som underlag 
för minskningen av segregationen fungerar även de åtgärdsförslag som ar-
betsgruppen för minskning av segregationen (2009–2010) har lagt fram (se 
närmare kapitel 3.4).

Könsdiskriminering förekommer fortfarande i arbetslivet. Typiska situa-
tioner där det förekommer misstankar om diskriminering är anställningar, 
graviditeter och familjeledigheter samt lönediskriminering. Könsdiskrimi-
nering och multipel diskriminering förebyggs i arbetslivet bl.a. genom ut-
veckling av ett uppföljningssystem för diskriminering, precisering av jäm-
ställdhetslagen och utredning av hur lagstiftningen tryggar rättigheterna 
för personer som återvänder från familjeledigheter. Det är viktigt att stöda 
också de föräldrar som efter en familjeledighet saknar en anställning att 
återgå till. Då uppföljningen av diskriminering utvecklas fästs särskild upp-
märksamhet vid ställningen för kvinnor och män med invandrarbakgrund 
samt ställningen för andra personer som drabbas av multipel diskriminering 
(se närmare kapitel 3.8). 

Regeringen stöder möjligheterna att kombinera arbetsliv och familj, ett 
ökat utnyttjande av familjeledighet bland papporna samt jämställdhet mel-
lan män och kvinnor i arbetslivet. Avsikten är att minska de av familjeledig-
heterna orsakade karriäravbrotten genom att bereda en åtgärdshelhet som 
främjar möjligheterna till deltidsarbete och ökar vårdsystemets flexibilitet. 
För att göra det lättare att förena arbete och familjeliv kan deltidsarbete för 
föräldrarna i vissa situationer vara ett önskvärt alternativ, och därför ska 
föräldrarnas möjligheter till deltidsarbete förbättras. Dagvårdsavgifterna 
ändras så att de blir timbaserade och således förbättras också de faktiska 
möjligheterna att utnyttja dagvård på deltid. Utbudet av dagvård tryggas.

Regeringens mål är att föräldraledigheterna ska fördelas mellan föräld-
rarna jämnare än för närvarande.  Eftersom familjeledigheterna fortfarande 
i huvudsak används av mödrarna är det viktigt att utveckla metoder som 
innebär att vårdansvaret fördelas jämnare mellan föräldrarna än i nuläget. 
Egna föräldraledighetskvoter för papporna och flexibilitet i användningen 
av ledigheterna har visat sig vara effektiva metoder att uppmuntra papporna 
att utnyttja familjeledigheterna. Det s.k. ramavtalet mellan regeringen och 
arbetsmarknadsorganisationerna kommer att från ingången av 2013 göra tid-
punkten för utnyttjande av pappornas föräldraledigheter mer flexibel. För-
äldrarnas rätt till familjeledigheter beror bl.a. på om en förälder är skriven i 
samma hushåll som sitt barn. Till exempel umgängesföräldrar har rätt endast 
till tillfällig vårdledighet. Vid utvecklingen av familjeledigheterna är avsik-
ten att framöver förbättra jämlikheten för familjer med bara en förälder, 
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familjer med en umgängesförälder, familjer med adopterade barn, flerlings-
familjer, regnbågsfamiljer och fosterfamiljer jämfört med övriga familjer. 

Åtgärder

 � En av ANM och SHM tillsatt arbetsgrupp utreder konsekvenserna 
av olika sätt att använda arbetskraften och av olika arbetsformer och 
bedömer dessa dessutom som en fråga om jämställdhet mellan kö-
nen. Arbetsgruppen bedömer om gällande arbets-, socialförsäkrings- 
och beskattningslagstiftning motsvarar de förändringar som har skett 
inom sätten att använda arbetskraft och ger efter behov förslag till 
ändringar av lagstiftningen. (ANM, SHM)

 � En lindring av segregationen inom yrkeskarriärerna främjas genom 
utvecklingsverksamhet med bl.a. arbetskraftstjänster som special-
område. (ANM)

 � Analyser av lönekartläggningarna börjar publiceras inom den statliga 
sektorn. Publiceringen sker till exempel i årsredovisningen, perso-
nalbokslutet eller i samband med annan personalrapportering. Ana-
lyserna av lönekartläggningen följs upp i samband med den normala 
personalplaneringen. (FM)

 � I enlighet med regeringsprogrammet utreds hur lagstiftningen tryg-
gar rättigheterna för dem som återgår till arbetet efter en familje-
ledighet. En arbetsgrupp på trepartsbasis inleder sitt arbete hösten 
2012. Dessutom stärks de arbetskraftspolitiska metoderna att stöda 
sysselsättningen bland dem som efter en familjeledighet återinträder 
på arbetsmarknaden utan anställning. (ANM, SHM)

 � Regeringens mål är att öka den ledighet som är öronmärkt för pap-
por, göra pappors användning av familjeledigheter smidigare och göra 
det möjligt att längre än för närvarande vårda barn i hemmet med 
hjälp av föräldradagpenningen. (SHM, ANM)

 � Den i ramavtalet mellan regeringen och arbetsmarknadsorganisationerna 
avtalade ändringen som ska stärka pappornas rätt till föräldraledigheter 
genomförs så att den träder i kraft i början av 2013. Reformens konse-
kvenser och uppfyllelsen av reformmålen granskas 2015. (SHM, ANM)

 � Vid utvecklingen av familjeledigheterna är avsikten att förbättra jäm-
likheten för familjer med bara en förälder, familjer med en umgänges-
förälder, familjer med adopterade barn, flerlingsfamiljer, regnbågsfa-
miljer och fosterfamiljer jämfört med övriga familjer. (SHM, ANM)

 � En åtgärdshelhet för att minska antalet avbrott i yrkeskarriären på grund 
av familjeledighet kommer att utarbetas före utgången av 2012. Syftet 
med den är ge bättre möjligheter till deltidsarbete och en större flexi-
bilitet i vårdsystemet. Dagvårdsavgifterna ändras så att de blir timbase-
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rade och således förbättras också de faktiska möjligheterna att utnyttja 
dagvård på deltid. Utbudet av dagvård tryggas. (SHM, ANM, UKM)

3.3 FRämjande av KvinnoRs KaRRiäRUtvecKling 
  och aRBete FöR en jämnaRe KönsFöRdelning 
  inom BeslUtsFattandet i den oFFentliga 
  och pRivata seKtoRn 

Regeringsprogrammet

Regeringen kommer att fortsätta sitt samarbete med arbetslivsparterna för att 
främja kvinnors karriärutveckling. −− Staten främjar jämställdheten mellan 
könen och strävar systematiskt efter att trygga en tillräcklig kvinnlig represen-
tation i de statsägda bolagens styrelser.

Målet är att avlägsna hindren för kvinnors karriärutveckling och utveckling 
i arbetet och öka balansen mellan könen i fråga om representationen i led-
ningsuppgifter inom den offentliga och privata sektorn. 

Åtgärderna för att öka kvinnornas andel av styrelserna för statsägda bo-
lag har gett resultat under det senaste årtiondet. Målsättningarna gällande 
jämställdheten mellan könen har skrivits in i det principbeslut om statens 
ägarpolitik som statsrådet godkände i november 2011. Aktiva åtgärder och 
uppföljning av jämställdhetssituationen behövs fortfarande. Kvinnornas an-
del av de ledande positionerna är alltjämt ganska liten i synnerhet i företag 
där staten har relativt liten bestämmanderätt. 

Inom den privata sektorn fortsätter regeringen dialogen med beslutsfat-
tarna inom det ekonomiska livet i syfte att främja kvinnors karriärutveckling 
och öka antalet kvinnor i företagens ledning. Det behövs en fortsättning på 
samarbetet och de aktiva åtgärderna (inklusive utveckling av ledarskapssta-
tistiken). Även om antalet kvinnor i börsbolagens styrelser har ökat under 
de senaste åren i synnerhet i större börsbolag, utgör kvinnornas andel av 
styrelsemedlemmarna fortfarande i genomsnitt endast något över en femte-
del. Kvinnornas andel är minst i medelstora och små börsbolag (enligt Cen-
tralhandelskammaren var år 2012 i genomsnitt 22 procent av börsbolagens 
styrelsemedlemmar kvinnor; i de största företagen var andelen 28 procent, i 
medelstora 23 och i små företag 16 procent). 

Det finns särskilt få kvinnor i börsbolagens högsta ledning. År 2011 fanns 
det endast fyra kvinnliga ordförande i börsbolagens styrelser, vilket innebär 
att kvinnornas andel var 3,2 procent. Hösten 2011 fanns det inte en enda 
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kvinnlig verkställande direktör i börsbolagen i Finland, och även tidigare har 
endast ett fåtal kvinnor varit verkställande direktörer. Jämställdhet måste 
inte enbart främjas i fråga om styrelsernas sammansättning, utan även i stör-
re omfattning i företagens högsta ledning.

Kvinnors karriärutveckling har i statsförvaltningens ledning stötts med 
konkreta åtgärder, och kvinnornas andel har ökat på 2000-talet. År 2010 
var kvinnornas andel av den högsta ledningen 28 procent. I jämförelse med 
kvinnornas betydande andel av statsförvaltningens hela personal och deras 
höga utbildningsnivå är kvinnornas andel på ledande poster dock fortfarande 
liten. Kvinnors karriärutveckling till ledningsuppgifter måste aktivt främjas 
bland annat genom att man fortsätter att verkställa rekommendationerna 
för främjande av kvinnors karriärutveckling inom statsförvaltningen (2009). 

Ett nätverk för ledarskapsutveckling håller på att grundas. Arbetet orga-
niseras av Arbetshälsoinstitutet. Dessutom skapas kvalitetskriterier för gott 
ledarskap för den offentliga sektorn i enlighet med regeringsprogrammet. 
Främjandet av jämställdhet mellan könen beaktas i nätverkets verksamhet 
och vid utvecklingen av kriterierna. 

Åtgärder

 � Staten fortsätter programmet för att öka kvinnornas andel i styrel-
serna för statsägda bolag enligt följande mål och statsrådets princip-
beslut om statens ägarpolitik:

1. I styrelserna för av staten helägda bolag ska finnas minst 40 procent 
kvinnor respektive män.

2. I icke börsnoterade bolag där staten innehar majoritet ska styrels-
ekvoten på 40 procent likaså verkställas om uttryckliga grunder för 
något annat saknas (bolagsordningsbestämmelser, delägaravtal eller 
dylika).

3. I bolag där staten direkt eller indirekt är minoritetsägare ska staten 
och aktörer som representerar staten främja jämställdheten så att de 
utser styrelsemedlemskandidater på ett sätt som fullföljer jämställd-
hetsmålen.

4. I börsbolag där staten innehar majoritet är målet att nå ovan nämnda 
nivåer på 40 procent.

Avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli utarbetar årli-
gen en lägesrapport om medlemskapen i styrelserna för statsägda bolag 
som fungerar på marknadsvillkor och om uppfyllelsen av jämställd-
hetsmålen inom statens ägarstyrning. En jämn könsfördelning främjas 
i bolagens ledningsgrupper och utnämningskommittéer. (SRK)

 � Regeringen fortsätter dialogen om stödandet av kvinnornas karriär-
utveckling med näringslivet. (SHM, ANM, SRK)
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 � Uppfyllelsen av en jämnare könsfördelning i börsbolagens styrelser 
följs upp. Om fördelningen inte blir tillräckligt jämn vidtas lagstift-
ningsåtgärder för att trygga en jämnare könsfördelning i börsbolagens 
styrelser. Huruvida utvecklingen är tillträcklig bedöms i juni 2014. 
I lagberedningen beaktas bl.a. den minimiandel på 40 procent som 
tillämpas i statsägda börsbolag och i börsbolag med statligt majori-
tetsinnehav, alternativa sätt för att fullfölja en jämnare könsfördel-
ning och rimliga övergångstider. (FM/JM)

 � Tillsammans med Statistikcentralen och andra aktörer utreds införan-
det av en praxis som möjliggör regelbunden publicering av andelarna 
kvinnliga respektive manliga medlemmar i börsbolagens styrelser. (FM)

 � Verkställandet och uppföljningen av rekommendationerna om kvin-
nors karriärutveckling i statsförvaltningen fortsätts. (FM)

 � Könsperspektivet och främjandet av jämställdhet integreras i verk-
samheten för det nätverk för ledarskapsutveckling som kommer att 
grundas och i de kvalitetskriterier för gott ledarskap som kommer att 
tas fram för den offentliga sektorn. (SHM)

3.4 FRämjande av jämställdheten mellan 
  Könen och minsKning av segRegationen 
  inom UtBildning och FoRsKning

Regeringsprogrammet

I all utbildning, vetenskap, kultur, idrott och motion samt ungdomsarbete ska 
likställighetsprincipen följas. −− Regeringen vill minska de könsrelaterade 
skillnaderna i fråga om kunskapsresultat, deltagande i utbildningen och full-
följande av utbildningen och dämpa tendensen att utbildning går i arv. −− I 
utbildningen arbetar man systematiskt för jämställdhet och likabehandling. 
−− En utvärdering ska göras om hur den nya antagningen av studerande in-
verkar på jämställdheten mellan könen och sättet på vilket utbildning går i arv.

Målen för bättre jämställdhet mellan könen tas in i det planerings- och ut-
vecklingsarbete som gäller fostran och utbildning.

I undervisningen och i läroanstalternas verksamhetskultur måste man aktivt 
främja jämställdhet mellan könen och råda bot på den könsbaserade segre-
geringen i ämnesvalen och yrkesvalen. Målet är att alla elever och stude-
rande ska erbjudas lika möjligheter att skaffa de kunskaper och färdigheter 
som behövs i samhället och arbetslivet oberoende av kön. 
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Utöver regeringsprogrammet fungerar riktlinjerna i statsrådets jäm-
ställdhetsredogörelse och förslagen från arbetsgruppen för minskning av 
segregationen (2009–2010) som underlag för jämställdhetsåtgärderna inom 
utbildningen. I bägge betonas att jämställdhetsperspektivet ska inkluderas 
i allt beslutsfattande som gäller undervisning och fostran och all utbild-
ningsadministration. Målet är att genus- och jämställdhetsmedveten styr-
ning och undervisning ska etableras som normal praxis från och med för-
skolepedagogiken. Det här målet uppnås bl.a. genom att aktivt främjande 
av jämställdheten mellan könen inkluderas som en målsättning i de nya 
läroplans- och examensgrunderna samt genom att utveckla såväl elev- och 
studiehandledningen som läromedel som är genusmedvetna och minskar 
segregationen. Operativ jämställdhetsplanering är ett viktigt redskap i lä-
roanstalterna när det gäller att främja och följa upp jämställdhetsmedve-
ten undervisning. Genom jämställdhetsplanering kan man förebygga och 
avskaffa sexuella trakasserier och andra trakasserier på grund av kön samt 
våld också i läroanstalterna. I enlighet med den linje som har stakats ut i 
jämställdhetsredogörelsen utvidgas skyldigheten att genomföra jämställd-
hetsplanering till att även gälla den grundläggande undervisningen (se ka-
pitel 3.1). När jämställdheten mellan könen främjas inom utbildningen be-
aktas pojkars och flickors behov, och de uppmuntras att fatta beslut om sin 
utbildning utifrån sina individuella egenskaper och styrkor – inte utifrån 
könet.

En central metod för att främja jämställdhet är att integrera innehåll 
som gäller jämställdheten mellan könen i lärarutbildningen och utbildning-
en för läroanstalternas ledningar. Jämställdhet kan även främjas genom att 
personalen inom undervisningsväsendet erbjuds fortbildning på temat. För-
utom inom lärarutbildningen är främjande av jämställdheten mellan könen 
även viktigt mer allmänt inom högskoleutbildning och forskning samt i det 
högskole- och vetenskapspolitiska beslutsfattandet. Såsom konstateras i re-
geringsprogrammet ska en utvärdering göras om hur den nya antagningen 
av studerande inverkar på jämställdheten mellan könen och sättet på vilket 
utbildning går i arv. I enlighet med riktlinjerna i jämställdhetsredogörelsen 
fortsätter högskolornas jämställdhetsarbete och integreringen av könsper-
spektivet i högskolornas undervisning och forskning. Kvinnors forskarkar-
riär främjas med konkreta åtgärder och genusforskningens ställning stärks. 
Genusforskningen ger viktig information om främjande av jämställdhet 
inom utbildningen och mer vittgående även i samhället. 

Ett särskilt viktigt redskap för att främja jämställdhet är att integrera 
könsperspektivet i målen och åtgärderna i utvecklingsplanen för utbildning 
och forskning. I enlighet med utvecklingsplanen genomförs ett av UKM sam-
ordnat åtgärdsprogram för utbildningsmässig jämställdhet med åtgärder som 
starkt stöder uppnåendet av målen i regeringens jämställdhetsprogram. Målet 
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med programmet är en tydlig minskning av inlärnings- och utbildningsskillna-
derna mellan könen, att motarbeta könsmässig segregering inom utbildningen 
och att främja genusmedvetenhet i utbildningen. Förslagen från arbetsgrup-
pen för minskning av segregationen skapar en god grund för utarbetandet av 
åtgärdsprogrammet. Likalönsprogrammets projekt om den inverkan könsför-
domar och -förväntningar har på valet av utbildning och karriär, vilket har 
skrivits in i regeringsprogrammet, genomförs som en del av det ovan nämnda 
åtgärdsprogrammet. För att förebygga utslagning bland ungdomar genomför 
regeringen en samhällsgaranti för unga (se närmare kapitel 3.7.1).

Åtgärder

 � De mål och åtgärder som främjar jämställdhet mellan könen fast-
ställs mer uttömmande och tydligare i läroplans- och examensgrun-
derna samt i läroplanerna (inkl. småbarnsfostran). Könsperspektivet 
och främjandet av jämställdhet mellan könen integreras i utvärde-
ringarna av läroplaner och examina. (UKM)

 � Aktiva åtgärder för att på alla utbildningsnivåer halvera de centrala köns-
relaterade skillnaderna i utbildningsdeltagandet och i inlärningsresulta-
ten vidtas senast 2020. Åtgärderna integreras i det av UKM samordnade 
åtgärdsprogrammet för utbildningsmässig jämställdhet. (UKM)

 � Aktiva åtgärder för att minska segregationen inom utbildning och 
forskning vidtas genom utnyttjande av de åtgärdsförslag som arbets-
gruppen för minskning av segregationen (2009–2010) lagt fram.  Åt-
gärderna integreras i det av UKM samordnade åtgärdsprogrammet 
för utbildningsmässig jämställdhet. (UKM)

 � Uppföljningen av realiseringen av läroanstalternas jämställdhetsplane-
ring integreras i resultatstyrningen mellan UKM och Utbildningssty-
relsen. Könsperspektivet integreras i UBS kompetensområde. (UKM)

 � Utbildningsstyrelsen tar fram jämställdhetsfrämjande stödmaterial 
och verksamhetsmodeller samt utreder tillsammans med läroboks-
förlagen användningen av den vid UBS utarbetade handledningen 
om läromedel och jämställdhet mellan könen. Läromedlen bedöms 
utgående från jämställdheten mellan könens synvinkel. (UKM)

 � Utbildningsstyrelsen tillhandahåller som ett led inom den statsfinan-
sierade personalutbildningen inom undervisningsväsendet lärarna 
fortbildning som främjar målen i regeringens jämställdhetsprogram 
och som har som mål att inom utbildningen främja jämställdheten 
mellan könen. (UKM)

 � Undervisnings- och kulturministeriet fortsätter stödandet av yrkes-
högskolornas och universitetens jämställdhetsarbete inkl. uppfölj-
ningen av jämställdhetsplanerna och verkställandet av dessa samt 
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utvecklingen av statistikföringen enligt kön. Jämställdheten mellan 
könen är en av tyngdpunkterna inom den utomstående bedömningen 
av utbildningen 2012−2015. (UKM)

 � Frågorna i anslutning till jämställda forskarkarriärer och kvinnors 
forskarkarriärer integreras i utvärderingen av tillämpningen av uni-
versitetens forskarkarriärmodell med fyra nivåer och genomförandet 
av forskarkarriärer som fokuserar på fast anställning. (UKM)

 � Undervisnings- och kulturministeriet kartlägger genusforskningens 
läge på riksnivå och följer regelbundet upp hur situationen utvecklas. 
(UKM)

3.5 FRämjande av jämställdheten mellan 
  Könen inom stäRKandet av demoKRatin
   och medBoRgaRinFlytandet samt inom
  integReRingspolitiKen

Regeringsprogrammet

Röstningsaktiviteten och medborgarinflytandet ska utvecklas utifrån poli-
tikprogrammet för medborgarinflytande, principbeslutet om främjandet av 
demokratin i Finland och den demokratipolitiska redogörelse som är under 
beredning. En systematisk och långsiktig uppföljning av utvecklingen i fråga 
om demokratin och medborgarsamhället inleds.

Invandrarnas förankring i det finska arbetslivet ska stärkas med alla medel. 
Målet är att sysselsättningsgraden för invandrare höjs och att arbetslösheten 
bland invandrare halveras. Särskild uppmärksamhet ägnas de grupper vars 
sysselsättningsgrad är låg. −− Invandrarnas tillgång till integrationsutbild-
ning och språkutbildning ska effektiviseras i hela landet. Särskilt kommer 
man att betona språkundervisningen till studerande och hemmamammor 
samt att utbudet på språkundervisning är tillräckligt mångsidigt. Invand-
rarnas kännedom om hur det finska samhället fungerar och om de grundläg-
gande fri- och rättigheterna stärks i integrationsutbildningen.

Den jämlika representationen av kvinnor och män på olika nivåer i det poli-
tiska beslutsfattandet har stärkts under de senaste årtiondena. Inom det de-
mokratiska beslutsfattandet handlar det även om medborgarnas möjligheter 
att delta och påverka och jämställdheten mellan könen inom detta område. 
Enligt jämställdhetsredogörelsen inkluderas könsperspektivet i allt främ-
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jande och all uppföljning av demokratin och medborgarinflytandet. Detta 
arbete har redan utförts inom politikprogrammet för medborgarinflytande 
och vid beredningen av statsrådets principbeslut om främjandet av demo-
kratin (2010).  

Inom jämställdhets- och integrationspolitiken är det vikigt att identifiera 
de särskilda problem som kvinnor och män med invandrarbakgrund stöter 
på bland annat i fråga om sysselsättning och främja en jämställd ställning för 
dem inom arbetslivet, utbildningen och samhället i stort. Vid beredningen 
av lagen om främjande av integration bedömdes även könskonsekvenserna 
av regeringens proposition. Uppmärksamhet fästes bl.a. vid ställningen för 
invandrarkvinnor, som befinner sig i en sårbar position. Integreringen av 
könsperspektivet och stärkandet av det kunskapsunderlag som gäller jäm-
ställdhet fortsätter inom integrationspolitiken. Främjandet av jämställdhet 
mellan könen uppmärksammas även när möjligheterna för invandrare och 
minoritetsgrupper att delta främjas och när man för en dialog med organisa-
tioner som representerar grupperna i fråga.

Åtgärder

 � Könsperspektivet och främjandet av jämställdhet mellan könen inte-
greras i den kommande demokratipolitiska redogörelsen och i vidare 
utsträckning i åtgärderna för främjandet av demokrati och medbor-
garinflytande. (JM)

 � Främjandet av jämställdhet mellan könen integreras nära i statens 
integreringsprogram. (ANM)

 � Utbildningsstyrelsen integrerar könsperspektivet i reformen av läro-
plansgrunderna för integreringsutbildningen. (UKM)

3.6 integReRing av KönspeRspeKtivet i den
   eKonomisKa politiKen

I statsrådets redogörelse om jämställdheten mellan kvinnor och män lyftes 
den ekonomiska politiken fram som ett område inom vilket man endast har 
fäst liten uppmärksamhet vid könsperspektivet och beslutens konsekven-
ser för kvinnor och män. I redogörelsen betonades att det är viktigt att på 
förhand bedöma könskonsekvenserna inom den ekonomiska politiken. Den 
ekonomiska politiken har stor inverkan på hur resurserna och därigenom 
välfärden fördelas mellan könen. Till exempel kan skattepolitiska lösningar 
behandla män och kvinnor på olika sätt, eftersom mäns och kvinnors in-
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komstbildning, konsumtion och tidsanvändning skiljer sig från varandra. I 
och med EU har beskattningen fått en allt mer central roll som nationellt 
redskap för den ekonomiska politiken. Det har forskats lite i skattepolitikens 
könskonsekvenser i Finland, och det behövs en grundläggande kartläggning 
inom detta område som underlag för bedömningen av könskonsekvenserna.

Åtgärder

 � Regeringen låter utföra en utredning av de skattepolitiska och in-
komstöverföringsrelaterade lösningarnas inverkan på den ekonomiska 
jämställdheten mellan kvinnor och män. Utgående från utredningen 
skapas en grund för bedömning av de skattepolitiska reformernas 
könskonsekvenser. (FM, SHM)

3.7 KönspeRspeKtivet i FRämjandet av välFäRd 
  och hälsa samt i BeKämpningen av vÅld i 
  näRa RelationeR och inom Familjen

3.7.1 Främjande av mäns och kvinnors delaktighet och hälsa

Regeringsprogrammet

Fattigdom och utslagning orsakar bl.a. mänskligt lidande, skillnader i häl-
sotillstånd och ojämlikhet. Regeringen arbetar effektivt för att motarbeta fat-
tigdom och utslagning. −− Ett tvärsektoriellt åtgärdsprogram för att minska 
utslagning, fattigdom och hälsoproblem inleds.

Samhällsgarantin för unga ska genomföras så att alla unga under 25 år och 
nyutexaminerade under 30 år erbjuds en arbets-, praktik-, studie-, ungdoms-
verkstads- eller rehabiliteringsplats senast inom tre månader från det att ar-
betslösheten börjat.

Lagen om faderskap reformeras och den reglering som gäller erkännande av 
faderskap i fråga om barn som föds i samboförhållanden moderniseras.

Förebyggande av fattigdom, ojämlikhet och utslagning är ett av de strate-
giska insatsområdena i regeringsprogrammet. Regeringen har beslutat att in-
leda ett tvärsektoriellt åtgärdsprogram för att minska utslagning, fattigdom 
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och hälsoproblem. Programmet innehåller åtgärder med hjälp av vilka man 
ingriper i arbetslöshet och fattigdom, skillnader i hälsotillstånd och män-
niskors avsaknad av visioner och lottlöshet. Vid verkställandet av program-
met har man förbundit sig att beakta skillnaderna mellan kvinnor och män i 
fråga om välfärd och hälsotillstånd. Särskild uppmärksamhet fästs vid jäm-
ställdhetsfrågor som gäller män, till exempel varför män oftare än kvinnor 
drabbas av utslagning. Detta perspektiv beaktas även vid verkställandet av 
det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (Kaste), i 
synnerhet inom det delprogram som förbättrar riskgruppers möjligheter till 
delaktighet, välfärd och hälsa.

För att förebygga utslagning bland ungdomar har regeringen förbundit sig 
att genomföra samhällsgarantin för unga. Det är viktigt att könsperspektivet 
och främjandet av jämställdhet inkluderas i utvecklingen av samhällsgaran-
tin och andra åtgärder för att minska utslagning efter grundskolan.

I regeringens politiska program för romer ingår en åtgärd som gäller ge-
nomförande av en undersökning som kartlägger den romska befolkningens 
levnadsförhållanden, hälsa och välfärd. Med tanke på integreringen av köns-
perspektivet förutsätter främjande av romernas jämlikhet och jämställdheten 
mellan romska kvinnor och män att man ökar kunskapen om den romska be-
folkningens levnadsförhållanden och behov. Vid genomförandet av undersök-
ningen och i arbetet med att utveckla de anknytande välfärdsindikatorerna 
gällande den romska befolkningen behöver man fästa särskild uppmärksam-
het vid kartläggning av en kunskapsgrund som har specificerats enligt kön.

Enligt regeringsprogrammet ska lagen om faderskap reformeras och den 
reglering som gäller erkännande av faderskap i fråga om barn som föds i 
samboförhållanden ska moderniseras. Det är nödvändigt att modernisera 
lagen om faderskap, eftersom det i samhället och lagregleringsmiljön har 
skett flera förändringar som påverkar tillämpningen av lagen. När lagen om 
faderskap reformeras tvingas man förena intressen som delvis går i olika rikt-
ningar. Det är viktigt att även jämställdheten mellan könen beaktas på behö-
rigt sätt vid reformarbetet.

Regeringen anser det viktigt att stöda föräldraskapet och öka parrådgiv-
ningen för föräldrar. Förlikningen vid skilsmässor ska utvecklas så att barnets 
intresse stärks och föräldraskapet realiseras. Vid tvister om barn är förlik-
ning särskilt viktig. Positiva resultat har nåtts genom anlitandet av sakkun-
nigbiträde vid sådan förlikning i domstol som gäller omvårdnaden av barn, 
umgängesrätten och underhållet. 
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Åtgårder

 � Unga mäns och kvinnors olika marginaliseringsvägar samt stödbeho-
ven i projektet för fullföljandet av samhällsgarantin och dess åtgärder 
beaktas. (ANM, UKM, SHM)

 � Som en tyngdpunkt inom anslagen för hälsofrämjandet väljs projekt som 
har som mål att minska hälsoskillnaderna mellan de olika socioekono-
miska befolkningsgrupperna och även mellan män och kvinnor. (SHM)

 � Dialogen mellan välfärds- och hälsoexperter, jämställdhetsexper-
ter och mansorganisationer främjas för att stärka mansperspektivet 
inom främjandet och uppföljningen av hälsa och välfärd samt inom 
social- och hälsovårdstjänsterna. (SHM)

 � Beaktandet av könsperspektivet i statistikproduktionen inom social- 
och hälsovården och i utvecklingen av kunskapsunderlaget utvecklas 
i synnerhet så att upptäckandet av och förståelsen för männens väl-
färdsproblem fördjupas. Närmare överenskommelse om detta träf-
fas tillsammans med statistikproducenterna i samarbetsgruppen för 
statistikproduktion inom social- och hälsovården. (SHM)

 � Vid genomförandet av den undersökning som kartlägger den romska 
befolkningens levnadsförhållanden, hälsa och välfärd och vid utveck-
lingen av välfärdsindikatorer fästs särskild uppmärksamhet vid kart-
läggningen av könsspecificerat kunskapsunderlag. (SHM)

 � Vid reformen av faderskapslagen fästs uppmärksamhet vid främjan-
det av jämställdhet mellan könen. (JM)

 � Möjligheterna till riksomfattande införande av förlikning i vårdnads-
tvister med hjälp av sakkunnigbiträden utreds. (JM)

3.7.2 Bekämpning av våld i nära relationer och inom 
 familjen, våld mot kvinnor och sexuellt våld samt 
 utvärdering av lagstiftningen om sexköp

Regeringsprogrammet

De olika förvaltningsområdena ska tillsammans ta fram metoder för att fö-
rebygga familjevåld och våld i nära relationer för att minska lidande och de 
kostnader som våldet ger upphov till för offren, arbetsgivarna och kommu-
nerna. Tjänster avsedda för offren för detta slag av våld och för dem som ut-
satts för sexuellt våld ska utvecklas. Genomförandet av det program som har 
inletts i syfte att minska våld riktat mot kvinnor fortsätter. −− Man ska se till 
att det nationella programmet för minskande av våld mot kvinnor genomförs. 
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För dem som utsatts för sexuellt våld säkerställs en obruten vårdkedja. I 
syfte att hjälpa offer för våld i närrelationer och inom familjen ökas antalet 
skyddshemsplatser och samtidigt fäster man uppmärksamhet vid att den re-
gionala fördelningen av platserna är jämnare. 

Användningen av medling i brott som gäller våld i närrelationer ska begrän-
sas. Medlingen av sådana brott är förknippad med omständigheter som kan 
äventyra offrets rättssäkerhet. 

Förebyggandet av brott som kränker självbestämmanderätten stärks. Lag-
stiftningen om sexualbrott reformeras så att den bättre tryggar den sexuella 
självbestämmanderätten.

Finland har genom internationella avtal förbundit sig att på ett helhetsbe-
tonat sätt förebygga våld som riktar sig mot kvinnor, vilket är en form av 
diskriminering och en stark kränkning av de mänskliga rättigheterna. För 
att förebygga våld som riktar sig mot kvinnor och våld i nära relationer krävs 
ett multiprofessionellt och sektorövergripande samarbete mellan olika ak-
törer. Samarbetet av detta slag har stärkts under de senaste åren. Det finns 
fortfarande behov av utveckling inom bl.a. den långsiktiga samordningen av 
arbetet för att förebygga våld, säkerställandet av tjänster för offer och gär-
ningsmän samt utvecklingen av nätverket av skyddshem så att det uppfyller 
nivån i de internationella rekommendationerna. 

För att eliminera våldet mot kvinnor samt våld i nära relationer och fa-
miljevåld fortsätter regeringen att verkställa programmet för att minska 
våld mot kvinnor (2010–2015). Genomförandet av programmet verkställer 
många av regeringsprogrammets mål beträffande bekämpning av våld i nära 
relationer och familjevåld. Det stödjer samtidigt även Europarådets konven-
tion om bekämpande av våld mot kvinnor och våld i hemmet. Åtgärderna i 
programmet fokuserar på förebyggande av att våld i parrelationer upprepas, 
minskning av det sexuella våldet och skydd av kvinnor i sårbar position (in-
vandrare, handikappade, sexuella minoriteter och könsminoriteter). Åtgär-
derna i programmet förbättrar även ställningen för de pojkar och män som 
lider av våld i en nära relation eller inom familjen. Programmet godkändes år 
2010, så att ministerierna genomför åtgärderna inom de fastställda ramarna. 
Riksdagen förutsatte i sitt ställningstagande till regeringens jämställdhetsre-
dogörelse år 2011 att tillräckliga anslag som möjliggör långsiktig verksamhet 
ska anvisas för programmet för att minska våld mot kvinnor.

Finland var ett av de första länderna som undertecknade Europarådets 
bindande konvention om att bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet. 
Ratificeringen av konventionen bereds i en arbetsgrupp som leds av Utrikes-
ministeriet. Konventionen är ett viktigt steg i bekämpandet av våld i nära 
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relationer och inom familjen samt i synnerhet våld mot kvinnor. Utveckling 
av lagstiftningen om sexualbrott är en målsättning i både regeringsprogram-
met och programmet för att minska våld mot kvinnor. 

 Enligt den lag som trädde i kraft i Finland år 2006 är köp av sexuella 
tjänster ett brott om säljaren av de sexuella tjänsterna är ett offer för kopp-
leri eller människohandel. En utvärdering av lagstiftningen om köp av sexu-
ella tjänster inleddes under den förra regeringsperioden. I Sverige gjordes 
en grundlig utvärdering av den egna lagstiftningen år 2010. Finland borde 
genomföra en mer omfattande utvärdering än tidigare, till exempel genom 
att utnyttja den svenska utvärderingen, och planera eventuella fortsatta åt-
gärder utifrån denna.

Åtgärder

 � Verkställandet av det sektorövergripande programmet för att minska 
våld mot kvinnor fortsätter samtidigt som resurserna för detta tryg-
gas. (SHM, JM, IM, ANM)

 � Ökningen och utvecklingen av skyddshemstjänster enligt regerings-
programmet genomförs i samband med reformen av socialvårdslag-
stiftningen. Vid utvecklingen av skyddshemsnätverket beaktas olika 
användargruppers (personer med funktionsnedsättning, invandrare, 
förföljda osv.) behov och skyddshemmens regionala täckning. (SHM)

 � Riksomfattande tjänster med låg tröskel utvecklas för offer för våld 
i nära relationer och i hemmet och för offer för sexuellt våld enligt 
programmet för att minska våld mot kvinnor. (SHM)

 � I enlighet med regeringsprogrammet begränsas användningen av med-
ling i brott som gäller våld i närrelationer. Genom till exempel riksom-
fattande anvisningar säkerställs en enhetlig praxis i hela landet i enlighet 
med begränsningarna i lagen vid medling av fall som gäller våld i närre-
lationer och inom familjen och hänvisning till medling. (SHM, IM, JM)

 � Finland ratificerar Europarådets konvention om bekämpande av våld 
mot kvinnor och våld i hemmet senast 2013. (UM, JM, SHM, IM)

 � Sexualbrottslagstiftningen reformeras så att den bättre tryggar den 
sexuella självbestämmanderätten. I reformarbetet bedöms också en 
ändring sålunda att alla sexualbrott underställs allmänna åklagaren, 
att kategorin ”tvingande till sexuellt umgänge” avskaffas samt beak-
tas de åtgärder i programmet för att minska våld mot kvinnor som 
ansluter till detta. (JM)

 � En genomgripande bedömning av lagstiftningen om köp av sex ge-
nomförs, och de fortsatta åtgärderna stakas ut. I bedömningen beak-
tas erfarenheterna av verkställandet av Sveriges lagstiftning om köp 
av sex. (JM)
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3.8 oRganiseRing och UtvecKling av 
  jämställdhetsaRBetet samt ResURseR 
  FöR detta

I statsrådets jämställdhetsredogörelse konstateras att ansvarsområdet jäm-
ställdhet för tydlighetens och synlighetens skull borde ingå i den officiella 
titeln för den minister som ansvarar för jämställdhetsfrågor. Att jämställd-
hetsfrågorna ska synas i titeln för den minister som ansvarar för dessa är ett 
långsiktigt mål, som blir aktuellt i början av nästa regeringsperiod. I jäm-
ställdhetsredogörelsen konstateras även att det är nödvändigt att hitta den 
organisationsstruktur för jämställdhetsfrågor som bäst betjänar främjandet 
av jämställdhetspolitiken inom hela statsrådet. Redogörelsen fastställer att 
jämställdhetspolitikens organisatoriska ställning ska stärkas. Motiveringen 
till detta är jämställdhetsfrågornas samhälleliga betydelse och deras hori-
sontella karaktär. För denna målsättning talar även den allmänna praxisen 
i EU-länderna, där skötseln av jämställdhetspolitiken i de flesta fall har 
organiserats på avdelningsnivå i olika substansministerier eller statsminis-
terns kansli. Verksamheten vid delegationen för jämställdhetsärenden har 
nära samband med jämställdhetsenheten, vilket innebär att delegationen 
också i fortsättningen administrativt bör stå i förbindelse med jämställd-
hetsenheten. Jämställdhetsombudsmannens självständighet bör ökas till att 
motsvara minoritetsombudsmannens ställning när tillsynsbestämmelserna i 
jämställdhetslagen reformeras. 

I sitt svar till statsrådets redogörelse om jämställdheten mellan kvinnor 
och män betonade riksdagen att Centret för jämställdhetsinformation Min-
na har en central ställning i tryggandet av tillgången på jämställdhetsforsk-
ning samt aktuell och täckande jämställdhetsstatistik. Enligt riksdagen är 
det viktigt att se till att finansieringen av Minna fortsätter och att resurserna 
stärks. Dessutom har organisationerna och andra aktörer i civilsamhället en 
viktig roll när det gäller att främja jämställdheten mellan könen och före-
bygga diskriminering. Avsikten är att stärka den ekonomiska ställningen för 
de organisationer som bedriver jämställdhetsarbete.

I enlighet med den riktlinje som stakades ut i jämställdhetsredogörelsen 
är målet att utveckla jämställdhetspolitiken utgående från en mångfalds-
synvinkel som gäller alla människor. På motsvarande sätt behövs ett starkare 
könsperspektiv inom likabehandlingspolitiken. Riksdagen har också betonat 
att man inom jämställdhetspolitiken måste fästa uppmärksamhet vid före-
byggande av multipel diskriminering och förbättring av kvinnornas ställ-
ning inom minoritetsgrupper. Jämställdhetsombudsmannen har låtit utföra 
en utredning om könsminoriteternas ställning, som erbjuder en grund för 
utveckling av jämställdhetspolitiken ur könsminoriteternas synvinkel.
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Såsom det framhålls i jämställdhetsredogörelsen ska kompetensen och 
expertisen gällande män och jämställdhet stärkas inom de olika politikom-
rådena. Målet är likaså att öka männens deltagande i främjandet av jäm-
ställdhet på de olika samhällsnivåerna. 

Ett av de mål som sätts upp i jämställdhetsredogörelsen gäller tryggande 
av jämställdheten mellan könen vid strukturreformen i kommunerna (se 
även kapitel 2). Under de senaste åren har jämställdhetskompetensen i kom-
munerna och regionförvaltningen målmedvetet utvecklats. Integreringen av 
könsperspektivet i regionförvaltningen och kommunerna stärks ytterligare. I 
integreringsarbetet utnyttjas resultaten från tidigare projekt, bl.a. genom sä-
kerställande av att de handböcker som har producerats och de arbetsformer 
som har utvecklats effektivt tas i bruk. 

Främjandet av jämställdheten mellan könen effektiveras inom struktur-
fondsverksamheten. Man skapar strukturer med hjälp av vilka man säker-
ställer främjande av jämställdheten i alla skeden av strukturfondsverksam-
heten: planering, information, genomförande, övervakning och utvärdering. 
Kompetensen och färdigheterna i integrering av könsperspektivet utvecklas 
vid ministerierna och regionförvaltningens strukturfondsmyndigheter.

I jämställdhetsredogörelsen fäster man uppmärksamhet vid en klarare 
uppföljning av jämställdhetspolitiken och utveckling av mätare. Detta ar-
bete inleds under denna regeringsperiod och hänger samman med det arbete 
som inom handlingsplanen för mänskliga rättigheter utförs för att utveckla 
uppföljningen (inklusive indikatorerna) av de grundläggande och mänskliga 
rättigheterna samt uppföljningen av diskriminering. Ett långsiktigt främjan-
de av jämställdheten förutsätter att det finns tillräcklig med information om 
uppnåendet av målen och åtgärdernas konsekvenser som stöd för beslutsfat-
tandet. Utvecklingen av uppföljningen stöder även uppföljningen av de mål 
som har satts upp i jämställdhetsredogörelsen.

Åtgärder

 � Jämställdhetspolitikens organisatoriska ställning och dess placering 
i statsrådet utvärderas med beaktande av dess horisontella karaktär. 
(SHM)

Ett långsiktigt mål är dessutom att jämställdhetsfrågorna ska sy-
nas i titeln för den minister som ansvarar för dessa frågor.

Jämställdhetsombudsmannens självständighet förbättras i sam-
band med att tillsynsbestämmelserna i jämställdhetslagen reforme-
ras. (SHM)

Den fortsatta verksamheten vid Centret för jämställdhetsinfor-
mation Minna säkerställs och tillräckliga resurser reserveras för verk-
samheten. (SHM)
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 � Könsminoriteternas ställning och behoven av att förbättra denna vi-
dareutreds och jämställdhetspolitiken utvecklas genom att dialogen 
mellan organisationerna och övriga aktörer stärks. (SHM)

 � Sakkunskapen om männens ställning inom jämställdhetspolitiken 
och männens deltagande i främjandet av jämställdhet ska stärkas. 
(SHM, alla ministerier)

 � Jämställdhetsexpertisen ökas inom statens region- och lokalförvalt-
ning samt inom kommunerna. Integrering av könsperspektivet är ett 
strategiskt mål och uppföljningsobjekt i regionförvaltningens resul-
tatstyrning och jämställdhets- och likabehandlingsplaneringen ut-
vecklas utifrån detta. (FM, ANM)

 � En strategi skapas för integrering av könsperspektivet i struktur-
fondsverksamheten. Strategin innehåller anvisningar och kriterier 
för hur könsperspektivet ska beaktas i olika skeden av strukturfonds-
verksamheten. En stödstruktur för jämställdhet grundas i syfte att 
utbilda och konsultera myndigheterna inom utveckling av jämställd-
hetskompetensen samt göra utredningar och styra projektaktörer i 
integreringen av könsperspektivet. (ANM)

 � Uppföljningen av könsdiskriminering och multipel diskriminering 
samt jämställdheten mellan könen i vidare bemärkelse förbättras 
som en del av utvecklingen av systemet för uppföljning av de grund-
läggande och mänskliga rättigheterna och verkställandet av hand-
lingsplanen för mänskliga rättigheter. (SRK, IM, ANM, SHM, JM)
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