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Jämställdheten mellan könen i social- och 
hälsovårds- och landskapsreformen 

Landskaps- och vårdreformen skapar möjligheter för främjandet av jämställdhet 
mellan könen. Det är viktigt att landskapen beaktar jämställdhetsfrågorna redan 

i reformens beredningsfas. Jämställdhetsperspektivet ska även inkluderas i 
landskapets strategi. Jämställdhetsperspektivet är viktigt i social- och 
hälsovårdsreformen eftersom arbetsmarknaden inom social- och 

hälsovårdsområdet är mycket kvinnodominerad. 
 

 

Jämställdhetsplanering och jämställhetsarbete i landskapet 
 
Jämställdheten mellan könen bör beaktas redan i samband med de förberedande 
åtgärderna inom landskaps- och social- och hälsovårdsreformen. Senast under den 

temporära förvaltningen ska man planera konkreta åtgärder som gäller jämställdhet 
mellan könen för att de nödvändiga strukturerna ska vara färdiga den 1 januari 2018. Det 
ska synas i landskapsorganisationernas strategier och verksamhetsplaner hur jämställdhet 

ska främjas. 
 
Jämställdheten synlig i landskapens myndighetsverksamhet 

 
De framtida landskapen är myndigheter som är skyldiga att bedriva målmedveten och 
planmässig verksamhet för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Detta innebär 

i praktiken till exempel att när landskapet eller dess affärsverk fattar beslut, planerar 
åtgärder eller erbjuder tjänster, ska det bedöma om åtgärden har konsekvenser för 
jämställdheten mellan kvinnor och män. Om oönskade konsekvenser upptäcks är det 

befogat att på nytt överväga inriktningen av åtgärden.  
 
Det är nödvändigt att skapa fungerande strukturer för jämställdhetsarbetet genom att 

direkt i början av verksamheten inrätta en jämställdhetsarbetsgrupp för organisationen. 
Dessutom kräver jämställdhetsarbetet en operativ jämställdhetsplan, som kan utarbetas 
tillsammans med likabehandlingsplanen. 

 
Jämställdheten synlig på arbetsplatse 
 

I egenskap av arbetsgivare ska landskapens organisationer utarbeta en personalpolitisk 
jämställdhetsplan om antalet anställda är minst 30. En lönekartläggning ska vara en del 
av planen. 



 

 

 

 
 

Könskvoter och jämn representation 

 
I de framtida landskapsorganen ska man följa kvot- och jämställdhetsbestämmelser på 

motsvarande sätt som i statliga och kommunala organ. I andra landskapsorgan än 
landskapsfullmäktige ska i fortsättningen både kvinnor och män vara representerade till 
minst 40 procent. I landskapens bolagsstyrelser ska det finnas en jämn representation av 

kvinnor och män. Samma bestämmelse iakttas även i ett temporärt organ. 
 
 

Konsekvenserna för personalen ur jämställdhetsperspektiv 

 
Reformen berör särskilt det stora kvinnodominerade social- och hälsovårdsområdet. 

Kvinnornas andel i de kommunala social- och hälsovårdstjänsterna är cirka 90 procent av 
personalen. De riktlinjer som stakas ut i samband med reformen kan ha betydande 

konsekvenser för jämställdheten. Uppmärksamhet ska bland annat fästas vid 
anställningsvillkor, såsom löneskillnad mellan kvinnor och män eller anställningstrygghet 
och kvinnors karriärutveckling. Riktlinjerna kan därmed också påverka branschens 

dragningskraft. 
 
 

Rättsgrund för jämställdheten mellan könen 

 
I jämställdhetslagen föreskrivs det om främjande av jämställdheten mellan kvinnor och 

män och förbud mot diskriminering. Även könsminoriteterna omfattas av lagen. 
Främjandet av jämställdheten är också ett mål i lagen om ordnande av social- och 
hälsovård. I jämställdhetslagen finns även bestämmelser om könskvoter och jämn 

representation i olika organs sammansättning. 
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