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JÄMSTÄLLDHET

Jämställdhet mellan könen
är ett viktigt värde i Finland.

Centrala jämställdhetsteman är
–– könsbaserad diskriminering
–– förstärkande av jämställdheten i arbetslivet
och minskning av löneskillnader
–– jämställdhet i utbildningen
–– jämnare fördelning av ansvaret för
omsorgen mellan män och kvinnor
–– jämställdhet i ekonomiskt och
politiskt beslutsfattande
–– våld mot kvinnor och våld i nära relationer
–– männens välfärd och hälsa
–– integrering av ett jämställdhetsperspektiv
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Myndigheter i Finland som främjar
jämställdheten mellan könen
Jämställdhetsenheten

Jämställdhetsombudsmannen

Jämställdhetsenheten är en enhet vid social- och hälsovårdsministeriet. Enheten arbetar för att främja jämställdhet
och undanröja könsbaserad diskriminering. Den bereder och genomför regeringens jämställdhetspolitik och utvecklar jämställdhetslagstiftningen.
Enheten främjar också integreringen av ett jämställdhetsperspektiv inom statsförvaltningen för att beredningen och beslutsfattandet i alla frågor ska öka jämställdheten mellan kvinnor och män.
Jämställdhetsenheten deltar i behandlingen av jämställdhetsfrågor inom EU och i andra internationella sammanhang.

Jämställdhetsombudsmannen övervakar lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Ombudsmannen ger råd
och anvisningar om frågor som gäller jämställdhetslagen, så som diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller
könsuttryck och om främjandet av jämställdhet mellan könen.
Jämställdhetsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet och verkar inom justitieministeriets
förvaltningsområde.

Delegationen för jämställdhetsärenden
Delegationen för jämställdhetsärenden (TANE) är en rådgivande delegation inom statsförvaltningen. Den utses
för riksdagens mandatperiod enligt de parlamentariska styrkeförhållandena.
I delegationen ingår representanter för både regeringspartierna och oppositionen. Som sakkunnigmedlemmar
deltar representanter för Mansorganisationernas centralförbund rf, Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS rf,
Kvinnoorganisationernas Centralförbund rf och Seta rf.
Delegationen påverkar det samhälleliga beslutsfattandet och lyfter fram nya jämställdhetsfrågor.
Delegationen främjar jämställdhetssamarbete mellan partier, organisationer och forskningen. Därutöver för den
fram bestående jämställdhetsfrågor som ännu är olösta.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden
Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden övervakar att såväl jämställdhetslagen som diskrimineringslagen följs.
Nämnden kan förbjuda att fortsätta eller upprepa sådan diskriminering som avses i jämställdhetslagen samt
ålägga att en jämställdhetsplan upprättas inom föreskriven tid. Nämnden kan vid behov använda hot om vite.
Ändring i nämndens beslut söks genom besvär hos förvaltningsdomstolen.
Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden är en självständig och oberoende myndighet och verkar inom justitieministeriets förvaltningsområde.

