
JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGSPLAN 

2022-2023

Godkänd av samkommunstyrelsen 13.12.2021



1 

JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGSPLAN 2022-2023 
FÖR SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 

SKN 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING .............................................................................................................................. 2 

2. KORT OM EUROPEISKA DEKLARATIONEN OM JÄMSTÄLLDHET SAMT OM DE
NATIONELLA JÄMSTÄLLDHETS- OCH DISKRIMINERINGSLAGARNA ........................... 3 

3. REDOGÖRELSE ÖVER JÄMSTÄLLDHETEN OCH UTVÄRDERINGEN AV HUR
TIDIGARE ÅTGÄRDER SOM INGÅTT I JÄMSTÄLLDHETSPLANEN HAR
GENOMFÖRTS SAMT EN LÖNEKARTLÄGGNING ................................................................ 3 

3.1. Lönekartläggning .................................................................................................................. 4 

4. MÅLSÄTTNINGAR OCH ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA JÄMSTÄLLDHET OCH
LIKABEHANDLING SAMT FÖREBYGGANDE AV DISKRIMINERING ................................ 6 

4.1  Samkommunen i rollen som politisk beslutsfattare och strategisk ledare – vi vill 
vara en förebild för jämställdhet och likabehandling i regionen ............................................ 7 

4.2. Samkommunen i rollen som arbetsgivare – en arbetsgivare som ser mångfald som 
en resurs ....................................................................................................................................... 9 

4.2.2. Målsättningar och åtgärder .............................................................................................. 9 

Rekrytering, avancemang och fortbildning ............................................................................... 9 

Anställningsvillkor och fastställande av lön ............................................................................ 10 

Arbetsförhållanden ..................................................................................................................... 10 

Personalledning .......................................................................................................................... 11 

4.2.3. Diskriminering i arbetslivet ............................................................................................. 11 

4.3. Samkommunen i rollen som tjänsteleverantör – jämställd och jämlik service .......... 12 

Samkommunen som utbildningsanordnare ............................................................................ 13 

Samkommunen som kulturproducent ..................................................................................... 13 

5. ARBETSGIVARENS OCH LÄROANSTALTENS SKYLDIGHET ATT LÄMNA
UTREDNING OCH HUR MAN MEDDELAR DISKRIMINERING ........................................... 15 

6. GENOMFÖRANDE OCH UPPDATERING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH
LIKABEHANDLINGSPLANEN ................................................................................................... 15 

7. BILAGOR ................................................................................................................................ 16 

Bilaga 1: Plan för jämställdhet och likabehandling för studerande vid YA .................. 16 

Bilaga 3: Personal− och studerandestruktur ........................................................................ 22 

Bilaga 4:  Begreppsförklaringar  definitioner ....................................................................... 23 

Länkar: ............................................................................................................................................ 25 



2 
 

1. INLEDNING 
 
I samkommunen är vår, förtroendevaldas och anställdas, vision för verksamheten Utbildning och kultur 
i världsklass och för att nå visionen bör vi vara lyhörda för de förändringar som sker i samhället och 
samverka med den värld vi lever i. Vi vill vara tillgängliga, människonära och inkluderande och i vår 
verksamhet är kunden i centrum. Våra värdeord är respekt, professionalitet och arbetsglädje. 
Fokusområden i vår personalstrategi är professionalitet, förnyelse och engagemang och vi vill skapa en 
inkluderande, motiverande, trygg och fungerande arbetsgemenskap. Även i vårt upphandlingsdirektiv 
konstaterar vi att upphandlingar genomförs utgående från grundprinciperna om icke-diskriminering, 
likabehandling, öppenhet och proportionalitet. 
 
Som en offentlig myndighet, som är både utbildningsanordnare och tjänsteproducent, är vår målsättning 
att alla, beslutsfattare, anställda, studerande och övriga som använder våra tjänster, behandlas lika 
oberoende av kön, könsuttryck, könsidentitet, ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, 
religion eller övertygelse, åsikt, funktionsnedsättning, hälsotillstånd, sexuell läggning, familjeförhållande, 
facklig eller politisk tillhörighet eller annan till personen ansluten omständighet.  
 
Denna handlingsplan för jämställdhet och likabehandling är en viktig del i arbetet att nå vår vision och  
för att skapa en trygg och inkluderande arbetsmiljö där anställda och studerande och våra kunder kan 
känna sig väl bemötta. I planen fastställs vår gemensamma syn på jämställdhet och likabehandling och 
vilka våra åtgärder är för jämställdhets- och likabehandlingsarbetet åren 2022−2023. Detta arbete 
förutsätter att vi alla, beslutsfattare, anställda och studerande, arbetar gemensamt för att förebygga 
diskriminering och för att öka medvetenheten bland oss i frågor som berör jämställdhet och 
likabehandling. 
 
Handlingsplanen baserar sig på bestämmelserna i Europeiska deklarationen om jämställdhet, lagen om 
jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) och diskrimineringslagen (1325/2014).  Även i andra 
lagar finns bestämmelser som innehåller jämställdhets och likabehandlingsskyldigheter 
  
Jämställdhets och likabehandlingsplan för studerande vid Yrkesakademin i Österbotten finns som 
separat bilaga till planen. En förklaring till de centrala begreppen finns som bilaga. 
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2. KORT OM EUROPEISKA DEKLARATIONEN OM JÄMSTÄLLDHET SAMT OM DE 
NATIONELLA JÄMSTÄLLDHETS- OCH DISKRIMINERINGSLAGARNA 

 
Europeiska deklarationen om jämställdhet 
Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå är 
riktad till lokal- och regionalförvaltningarna i Europa. Förvaltningarna uppmanas att offentligt ta ställning 
för jämställdhetsprincipen och inom sina områden fullgöra sina åtaganden enligt deklarationen. Genom 
att underteckna deklarationen förbinder vi oss att främja implementeringen av deklarationen genom att 
upprätta en jämställdhetsplan. I planen redovisas prioriteringar och åtgärder samt de resurser 
myndigheterna anvisar för ändamålet. Vi förbinder oss också till att samarbeta med alla institutioner och 
aktörer inom vårt område i syfte att uppnå verklig jämställdhet. 

Jämställdhetslagen 
Syftet med lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män är att förebygga diskriminering på grund av 
kön och att främja jämställdhet mellan kvinnor och män samt att i detta syfte förbättra kvinnans ställning 
särskilt i arbetslivet. Lagen syftar också till att förebygga diskriminering på grund av könsidentitet och 
könsuttryck. Med könsidentitet avses i lagen en persons upplevelse av sin könstillhörighet och med 
könsuttryck avses uttryck för kön genom klädsel eller beteende eller på något annat motsvarande sätt. 
 
Enligt lagen är arbetsgivarna är skyldiga att främja jämställdheten mellan könen på ett målinriktat och 
planmässigt sätt. 
 
Diskrimineringslagen 
Syftet med diskrimineringslagen (1325/2014) är att främja likabehandling och förebygga diskriminering 
samt att effektivera rättssäkerheten för den som utsatts för diskriminering. 
 
I lagen förbjuds diskriminering på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, 
åsikter, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållande, hälsotillstånd, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilda som 
person. Med diskriminering avses förutom direkt och indirekt diskriminering även trakasserier, vägran 
att göra rimliga anpassningar samt instruktioner och befallningar att diskriminera.   
 
Positiv särbehandling är inte diskriminerande om särbehandlingen syftar till att främja faktisk 
likabehandling eller att förhindra eller undanröja olägenheter som beror på diskriminering. Att uppnå 
faktisk likabehandling kan förutsätta att likabehandling främjas aktivt genom att man gör en avvikelse 
från principen av likabehandling på grund av individers olika utgångspunkter och möjligheter. 
 
Både jämställdhetslagen och diskrimineringslagen konstaterar att diskriminering är förbjuden oberoende 
av om den grundar sig på ett faktum eller ett antagande i fråga om personen själv eller någon annan. 
 
 
3. REDOGÖRELSE ÖVER JÄMSTÄLLDHETEN OCH UTVÄRDERINGEN AV HUR 

TIDIGARE ÅTGÄRDER SOM INGÅTT I JÄMSTÄLLDHETSPLANEN HAR 
GENOMFÖRTS SAMT EN LÖNEKARTLÄGGNING 

 
Den procentuella fördelningen anställda kvinnor och män i samkommunen har under de senaste tio 
åren varit så gott som oförändrad. Andelen kvinnor har varierat mellan 58−60 procent och bland den 
administrativa och undervisande personalen är kvinnornas andel högre. Per ansvarsområde har  
fördelningen mellan könen under vissa år varit en annan. Mera statistik finns i bilaga 2.    
 
Fördelningen mellan kvinnor och män bland tillsvidare och visstidsanställda 31.12 
Anställningsförhållanden  2015 2017 2019 2020 

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Tillsvidare anställda 59 % 41 % 60 % 40 % 60 % 40 % 59 % 41 % 

Visstidsanställda 59 % 41 % 55 % 45 % 57 % 43 % 56 % 44 % 

Alla anställda 59 % 41 % 59 % 41 % 60 % 40 % 58 % 42 % 
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I enkäterna för personalens välmående och trivsel, så kallade personalenkäter, har det funnits 
påstående som berör jämställdhet och likabehandling. Personalenkäterna genomförs vartannat år och 
resultaten från enkäterna presenteras i de årliga personalrapporterna, På grund av att enkäterna för de 
två senaste gångerna inte var desamma är resultaten inte helt jämförbara. I de tidigare enkäterna fanns 
kategorin Jämställdhet och likabehandling medan det i enkäten för år 2019 fanns kategorin Mångfald. 
Påståendena i dessa två kategorier var olika. I enkäter har medelvärdet för de båda kategorierna och 
dess påståenden varit goda. 
 
 
Jämförelse av resultaten för kategori Jämställdhet och likabehandling i personalenkäten för åren 2015 och 2017 
(max. värde 4) 

Kategori och dess påståenden 
YA WT CS*) 

2015 2017 2015 2017 2015 2017 

Jämställdhet och likabehandling 3,43 3,52 3,61 3,42 3,67 3,57 

• Jag blir rättvist behandlad på min 
arbetsplats.  

3,32 3,47 3,65 3,35 3,61 3,54 

• Jag blir respekterad och uppskattad i min 
arbetsgemenskap.  

3,48 3,55 3,74 3,57 3,75 3,69 

• Jag anser att vi behandlar alla jämlikt på 
arbetsplatsen (oberoende ålder, kön, 
härkomst, religion eller sexuell läggning 
m.m.) 

3,42 3,51 3,70 3,39 3,79 3,46 

• Män och kvinnor behandlas lika vid 
lönesättning 3,50 3,53 3,35 3,39 3,54 3,58 

*) CS är förkortningen för Centralförvaltning och servicetjänster 
 
 
Jämförelse av resultatet för kategori Mångfald i personalenkäten år 2019 (max. värde 5) 

Kategori och dess påståenden YA WT/KÖ CS SÖFUK 
Mångfald 4,3 4,5 4,4 4,3 
• På min arbetsplats behandlas alla lika 

oavsett kön 4,3 4,3 4,5 4,3 

• På min arbetsplats behandlas alla lika 
oavsett ålder 4,2 4,3 4,2 4,2 

• På min arbetsplats behandlas alla lika 
oavsett etnisk tillhörighet 4,4 4,7 4,5 4,5 

 
I bilaga 1 finns de målsättningar/åtgärder för jämställdhetsarbetet som fastställdes i jämställdhetsplanen 
för åren 2017−2018 samt resultatet av dessa åtgärder. De flesta av åtgärderna har genomförts. Vi kan 
ändå konstatera att det finns behov av att kontinuerligt informera och påminna om jämställdhet och 
likabehandling och vad det innebär i olika situationer. Tyvärr visar resultaten från personalenkäterna på 
att det fortfarande förekommer kränkande behandling och mobbning. Det har också under hösten 2021 
framkommit att generaliseringar som pojkar och flickor fortsättningsvis används då man hänvisar till 
kollegor trots att vi i jämställdhetsplanen hade som målsättning att vi ska undvika motsvarande 
generaliseringar. 
 

3.1. Lönekartläggning 
En lönekartläggning görs varje gång då jämställdhets- och likabehandlingsplanen ses över och 
uppdateras.  Syftet med lönekartläggningen är att utreda om det förekommer ogrundade löneskillnader 
mellan kvinnor och män som är anställda av samma arbetsgivare och som utför arbete som är att 
betrakta som lika eller likvärdigt. Om en lönekartläggning visar att det förekommer tydliga löneskillnader 
mellan kvinnors och mäns löner och om det inte finns någon godtagbar orsak till löneskillnaderna är 
arbetsgivaren skyldig att vidta lämpliga korrigerande åtgärder. 
 
I personalenkäten 2019 fanns inga påstående som direkt berörde lön eller anställningsvillkor. Däremot 
fanns det i personalenkäterna för åren 2015 och 2017 två påstående som berörde lön och 
anställningsvillkor. Resultatet från enkäten 2017 visar att en stor del av de svarande ansåg att 
anställningsvillkoren var goda. Däremot ansåg fler anställda vid YA och teatern att de inte fick en rättvis 
ersättning för sitt arbete. 
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Påstående i personalenkäterna 2015 och 2017 som berör lön och anställningsvillkor (max. värde 4) 

Kategori och dess påståenden YA WT CS**) 
2015 2017 2015 2017 2015 2017 

Anställningsvillkor och löner 2,98 3,01 3,00 3,04 3,21 3,42 

• Jag får en rättvis ersättning för mitt arbete 
i relation till de krav som arbetet ställer 2,81 2,79 2,83 2,74 3,04 3,15 

• Mina anställningsvillkor är goda 3,15 3,23 3,17 3,15 3,39 3,69 
 
 
En lönekartläggning baserad på avtalad månadslön i september 2021 har gjorts tillsammans med 
huvudförtroendemännen. Grupperingen är gjord enligt kollektivavtal och jämförelser görs för 
uppgiftsrelaterade löner och ordinarie löner. Enligt KT:s rekommendation ska vi i lönekartläggningen  
redovisa kvinnornas andel av männens lön i procent. Om lönekartläggningen skulle göras enligt 
kollektivavtalens lönebilagor eller –koder uppfyller inte  grupperna det rekommenderade kravet om minst 
sex kvinnor och sex män per jämförelsegrupp. För undervisningspersonalen är det ändamålsenligt att 
dela upp personalen enligt UKTA del C och UKTA del F (musiken) då bland annat lönen, 
arbetstidssystem och de undervisningsfria ledigheterna  fastställs på olika sätt i bilagorna. 
 
 
Lönekartläggning hösten 2021 
Avtalsområde/ 
lönepunkt  Antal Uppgiftsrelaterad lön i snitt €/ mån. Ordinarie lön i snitt €/ mån. 

 
Kvinnor Män Totalt 

Kvinnor
, % Kvinnor Män Totalt 

Kvinnor
, 

 %  *) Kvinnor Män Totalt 

Kvinnor
, 

%  *) 

AKTA 76 27 103 74 % 2978,96 3244,16 3048,48 92 % 3238,97 3527,73 3314,66 92 % 

UKTA del C 86 54 140 61 % 4086,14 3994,88 4050,94 102 % 4109,92 4054,57 4088,57 101 % 

UKTA- del F 1 5 6 17 %      2408,43        2719,21   

TS  10 10 0 %      2190,14        2492,43   
Skådespelarnas 
avtal 4 3 7 57 %      2836,99        3144,79   
Teaterbranschen
s avtal 16 18 34 47 % 2458,92 2671,1 2571,25 92 % 2614,18 2950,33 2792,14 89 % 

*) Med ”Kvinnor lön, %” avses hur många procent kvinnornas  lön är av männens. 
 
 
I tabellen redovisas för antalet anställda kvinnor och män i de olika kollektivavtalen. Tyvärr kan en 
jämförelse inte göras för anställda inom UKTA del F, tekniska sektorn (TS) eller skådespelarnas avtal 
på grund av att  jämförelsegrupperna är för små. För dessa grupper redovisas endast medellönen för 
hela gruppen. 
 
Kvinnornas andel av männens lön i AKTA har för den uppgiftsrelaterade lönen minskat med sju 
procentenheter och är 92 procent  under männens. Att lönen är  högre för männen beror på att i gruppen 
män finns en högre andel förmän och förmännens uppgiftsrelaterade löner är högre i enlighet med 
kollektivavtalsbestämmelserna. Andelen män i förmansställning har ökat i AKTA sedan 
lönekartläggningen år 2016 men fortsättningsvis är antalet kvinnor i förmansställning högre än antalet 
män. 
 
För anställda inom UKTA har kvinnornas uppgiftsrelaterade lön varit högre än männens och är det 
fortsättningsvis trots att skillnaden har minskat betydligt, med tio procentenheter, jämfört med 
kartläggningen år 2016. En orsak till att skillnaden i lön har minskat är att från och med år 2019 har alla 
lärare i UKTA del C samma anställningsvillkor. Tidigare var lärarnas anställningsvillkor fastställda i olika 
bilagor med varierande löner och arbetstidssystem. Skillnaden i kvinnors och mäns lön i UKTA del C 
beror på att en högre andel av kvinnliga lärare har högre högskoleexamen vilket enligt kollektivavtalet 
ger en högre grundlön och att behörighetsavdragets procentuella andel av den uppgiftsrelaterade lönen 
är på samma nivå i  båda grupperna. 
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Inom teaterbranschen har kvinnornas procentuella andel av männens uppgiftsrelaterade löner minskat 
med tre procentenheter. Den högre uppgiftsrelaterade lönen förklaras med en högre andel män i 
förmansställning vilka har en bred arbetsbild med varierande ansvarsuppgifter eller ansvar för 
konstnärlig planering. Eftersom förmännens och mästarnas löner på Wasa Teater har legat under 
medellönen i teaterbranschen enligt nationell statistik har teatern under några år använt lokala 
justeringspotter för att höja denna grupps löner.  
 
Under lönekartläggningen konstaterades att trots att en jämförelse av uppgiftsrelaterade lönen mellan 
kvinnor och män inte kan göras inom alla avtalsområden så betalas samma uppgiftsrelaterade lön för 
arbetsuppgifter med samma ansvar och svårighetsgrad.  
 
Lönekartläggningen som gjorts  visar att det i samkommunen inte finns omotiverade löneskillnader vare 
sig mellan könen eller mellan heltids- och deltidsanställda. Lönen för deltidsanställda utgår från lön som 
baserar sig på en 100 procentig närvaro. Skillnaderna i lön beror på kollektivavtalsbestämmelser och 
arbetsuppgifternas och ansvarsnivå och svårighetsgrad. 
 
 
4. MÅLSÄTTNINGAR OCH ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA JÄMSTÄLLDHET OCH 

LIKABEHANDLING SAMT FÖREBYGGANDE AV DISKRIMINERING 
 
Europeiska deklarationen om jämställdhet och de nationella lagarna om jämställdhet och likabehandling 
berör all vår verksamhet, dvs. då vi fattar politiska och strategiska beslut, då vi agerar som arbetsgivare 
och som utbildningsanordnare och då vi som tjänsteleverantör möter våra kunder. 
 
Genom att underteckna Europeiska deklarationen om jämställdhet erkänner, respekterar och främjar vi 
de rättigheter och principer som är knutna till jämställdhet mellan kvinnor och män och bekämpar hinder 
för jämställdhet och diskriminering på grund av kön. Vi iakttar även förbudet mot diskriminering på grund 
av kön, etniskt eller socialt ursprung, genetiskt särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller 
annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning. 
 
Målsättningarna och åtgärderna för att främja jämställdhet och likabehandling samt för att förebygga 
diskriminering uppgörs utgående från rollerna som beslutsfattare, arbetsgivare och tjänsteproducent.  
 
 
Samkommunens roll vid främjande av jämställdhet och likabehandling samt förebyggande av 
diskriminering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Främjande av jämställdhet, likabehandling och 
mångfald samt förebyggande av diskriminering 

Samkommunen som politisk beslutsfattare och 
strategisk ledare 

Samkommunen som 
tjänsteproducent 

Samkommunen som 
arbetsgivare 
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4.1  Samkommunen i rollen som politisk beslutsfattare och strategisk ledare – vi vill     
vara en förebild för jämställdhet och likabehandling i regionen  

 

Vårt ansvar är att upprätthålla yrkesutbildning på andra stadiet och svenskspråkig professionell 
teaterverksamhet samt att vara ett samarbetsorgan för medlemskommunerna i ärenden som berör 
kultur- och utbildningsfrågor. Enligt grundavtalet ska vi också verka för att knyta både nationella och 
internationella kulturkontakter och att öppet och aktivt samverka med andra myndigheter och 
organisationer och med arbets- och näringslivet.   
 
Vårt mål är att vi genom vårt beslutsfattande uppmärksammar vikten av jämställdhet och likabehandling 
och att vi i vårt beslutsfattande strävar till att möjliggöra och utveckla verksamheten så att 
beslutsfattandet och verksamheten på alla nivåer och för alla individer kan främja jämställdhet och 
likabehandling. 
 
Genom att underteckna Europeiska konventionen om jämställdhet vill vi visa att rätten till jämställdhet 
mellan kvinnor och män är en nödvändig förutsättning för demokrati och att ett demokratiskt samhälle 
inte har råd att avvara kvinnors färdigheter, kunskaper, erfarenhet och kreativitet. Vi förbinder oss att 
verka för att denna rättighet förverkligas inom vår verksamhet. 
 
Sammansättningen i samkommunens förvaltningsorgan, samkommunstyrelsen och sektionerna, 
uppfyller jämställdhetslagens bestämmelser om att kvinnor och män ska vara representerade till minst 
40 procent vardera. Stämmoombuden utses av medlemskommunerna och de flesta medlemskommuner 
beaktar en könskvotering om minst 40 procent för endera kön då de utser stämmoombuden. I 
samkommunens arbetsgrupper har medlemmar främst valts utgående från den sakkunskap som 
behövts i arbetsgruppen. 
 
 
Åtgärdsplan för den politiska rollen 

HÄNVISNING 
TILL 
EUROPEISKA 
DEKLARATION 
OM 
JÄMSTÄLLDHET
/ARTIKEL-
HÄNVISNING 

MÅL UTVECKLINGSÅTGÄRD ANSVARIGA TIDTABELL RESURSER 
(TID, SAK-
KUNSKAP, 
VERKTYG 
M.M.) 

Politisk 
representation/ 
Artikel 2 

Främja en 
representativ 
könsfördelning i 
våra förvaltnings-
organ och 
arbetsgrupper. 

Aktivt främja för att 
förvaltningsorganens 
ordförandeposter fördelas 
jämnt mellan könen. 
 
 
 
 
Aktivt arbeta för att interna 
arbetsgrupper samt 
arbetsgrupper i vilka det 
ingår externa medlemmar 
har en jämn könsfördelning 
beaktat arbetsgruppens 
behov av specifik 
sakkunskap.  
 
 

Stämma 
Styrelsen 
Sektioner 
Ledningsgrupper 
Tjänste-
innehavare 
 

Kontinuerligt  
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Offentligt 
ställningstagande 
för jämställdhet/ 
Artikel 4 

Främja 
jämställdhet och 
likabehandling 
samt motverka 
diskriminering på 
alla nivåer i vår 
interna och 
externa 
verksamhet.  

Underteckna EU:s 
deklaration om 
jämställdhet mellan kvinnor 
och män på lokal och 
regional nivå. 
 
Informera både internt och 
externt om 
undertecknandet av 
deklarationen samt om 
innehållet i jämställdhets- 
och likabehandlingsplanen. 
 
Offentligt visa vårt stöd för 
könsmångfald, t.ex. genom 
att under Pride-veckan 
flagga med 
regnbågsflaggan på våra 
campus. 
 
 

Stämma 
Styrelsen 
Ledningsgrupper 
Förmän 

Underteckna 
deklara-
tionen under 
våren 2022. 
Kontinuerligt 

Verktyg: 
Europeiska 
deklaratione
n om 
jämställdhet 
Jämställd-
hets- och 
diskriminerin
gslagen. 
 
Informations-
kanaler bl.a.:  
Intranät, 
hemsidorna, 
arbetsplats-
möten.  
 

Arbeta med 
samarbetsparter 
för att främja 
jämställdhet/ 
Artikel 5 
 

Tillsammans med 
våra 
samarbetsparter 
främja ökad 
jämställdhet på 
alla livsområden. 
 

Aktivt främja en ökad 
förståelse för jämställdhet 
och likabehandling hos 
våra nationella och 
internationella 
samarbetsparter.  
 
 
Aktivt främja för en jämn 
könsfördelning i våra 
dotter- och 
intressebolagens styrelser.  
 

Styrelsen 
Samkommunens 
representant i 
bolagstämmor 
och –styrelser 
Ledningsgrupper 
Förmän 
Anställda. 

Kontinuerligt  

Bekämpa 
stereotyper/ 
Artikel 6 
 

Bekämpa och 
förebygga 
fördomar, 
beteenden, 
språkbruk och 
bilder som har sin 
grund i 
föreställningen att 
det ena eller 
andra könet är 
överlägset eller 
underlägset eller i 
stereotypa kvinno- 
och mansroller. 
 

Att kontinuerligt i vår 
externa (offentliga) och 
interna kommunikation 
sträva till att 
kommunikationen 
förmedlar positiva 
genusbilder och exempel. 

Styrelsen 
Tjänsteinnehava
re 
Ansvariga för 
den interna och 
externa 
informationen. 

Kontinuerligt Informations-
kanaler bl.a.:  
websidor, 
sociala 
medier, 
Intranät 
m.m. 

God förvaltning 
och samråd/ 
Artikel 7 

Förbinder oss att 
se till att system 
för 
informationsutbyte 
beaktar kvinnors 
och mäns behov, 
inklusive bådas 
behov av tillgång 
till informations- 
och 
kommunikations-
teknik. 
 

Vi strävar till att ha flera 
olika kanaler för 
kommunikation och 
information som är 
tillgängliga. 

Styrelsen 
Tjänste-
innehavare 
Ansvariga för 
den externa 
informationen. 

Kontinuerligt 
 

Informations-
kanaler bl.a.:  
websidor, 
sociala 
medier, 
Intranät 
m.m. 
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4.2. Samkommunen i rollen som arbetsgivare – en arbetsgivare som ser mångfald som 
en resurs 
 
Som arbetsgivare erkänner vi rätten till jämställdhet och likabehandling av anställda när det gäller alla 
aspekter av anställning, inklusive organiseringen av arbetet och arbetsförhållanden.  Vi strävar till att 
göra det möjligt för anställda att kombinera yrkeslivet med samhälls- och privatlivet samt rätten till 
värdighet och säkerhet på arbetsplatsen.   
 
Vårt mål är en arbetsplats där alla behandlas jämlikt och rättvist, där arbetsklimatet är gott, 
arbetsgemenskapen god, ledarskapet rättvist och där anställningsvillkoren och utvecklingsmöjligheterna 
i arbetet upplevs som goda. 
 

 
 

4.2.2. Målsättningar och åtgärder   
Enligt jämställdhetslagen ska arbetsgivaren, med hänsyn till sina resurser och andra relevanta 
omständigheter, verka för främjande av jämställdheten i arbetslivet: 

1) verka för att lediga platser söks av både kvinnor och män, 
2) främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i olika uppgifter samt skapa lika möjligheter 

för kvinnor och män till avancemang, 
3) främja jämställdheten mellan kvinnor och män när det gäller anställningsvillkor, särskilt lön, 
4) utveckla arbetsförhållandena så att de lämpar sig för både kvinnor och män, 
5) göra det lättare för kvinnor och män att förena arbete och familjeliv, framför allt genom att fästa 

avseende vid arbetsarrangemangen, och 
6) verka för att förebygga diskriminering på grund av kön. 

Rekrytering, avancemang och fortbildning   
Vi accepterar inte att sökande vid rekrytering eller att anställda vid beslut om fortbildning och 
avancemang försätts i olika ställning på grund av kön, ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, 
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språk, religion eller övertygelse, åsikt, funktionsnedsättning, hälsotillstånd, sexuell läggning eller annan 
till personen ansluten omständighet. 
Både manliga och kvinnliga sökande ska uppmuntras att söka anställning och vid rekryteringen följer vi 
direktivet för rekryteringsprocessen. Rekryteringsannonserna utformas på ett sådant sätt alla oberoende 
kön kan söka tjänsten eller befattningen. Tjänst- och befattningsbenämningarna är könsneutrala och 
urvalskriterier och intervjufrågor utformas så att alla sökande har samma möjligheter.  Vid en 
arbetsintervju ställer vi enbart frågor som är relevanta för skötseln av arbetsuppgifterna. Endast i 
undantagsfall ställer vi frågor som är av känslig natur, t.ex. om familjeförhållande eller hälsotillstånd. I 
kompetensjämförelsen beaktas endast sådana uppgifter som är av betydelse för tjänsten eller 
befattningen och som har krävts i annonsen. 
 
Till en tjänst eller till en befattning väljer vi den som är mest kunnig och lämplig och som fyller de 
behörighetskrav som finns för tjänsten eller befattningen. En gravid sökande eller en sökande som är 
moderskaps-, faderskaps- eller vårdledig beaktas på lika grunder som de övriga sökandena. 
 
Alla anställda ska ha samma möjligheter till avancemang inom ramen för det egna kunnandet och 
möjlighet till att under alla skeden i arbetskarriären utveckla sig själv och det egna arbetet. Då vi gör 
fortbildningsplaner och då vi tar beslut om deltagande i någon form av yrkesinriktad personalutbildning 
behandlar vi alla anställda lika och beslutet basera sig på det faktiska behovet av personalutbildningen. 
Beslut om eventuella ersättningar som hänför sig till fortbildningen utgår ifrån att anställda behandlas 
likvärdigt. Vi kan bevilja anställda studie- och alterneringsledigheter och andra flexibla arrangemang för 
att främja det egna kunnandet och den egna orken då det är verksamhetsmässigt möjligt. 
 

Anställningsvillkor och fastställande av lön 
Vi iakttar en rättvis och jämlik löne- och belöningspolitik i enlighet med gällande kollektivavtal och internt 
godkända lönesystem med utgångspunkten lika lön för likvärdigt arbete. Lönesättningen grundar sig på 
arbetets svårighetsgrad, anställdas arbetserfarenhet och yrkesskicklighet och på individuella 
arbetsprestationer och -resultat. Kön, ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion 
eller övertygelse, åsikt, funktionsnedsättning, hälsotillstånd, sexuell läggning eller annan till personen 
ansluten omständighet får inte inverka på bedömningen.   
 
I samkommunen tillämpar vi det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA om inget 
annat bestämts i det kommunala kollektivavtalet för undervisningssektorn (UKTA) eller i det kommunala 
avtalet för tekniska sektorn (TS). På anställda vid teatern tillämpas privata sektorns kollektivavtal för 
teaterbranschen och kollektivavtalet för skådespelare. Med anledning av de separata kollektivavtalen 
varierar anställningsvillkoren för samkommunens anställda.  
 
I förordningen om behörighetsvillkor för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) fastställs den 
behörighet som undervisande personal bör uppfylla. I enlighet med UKTA-avtalets bestämmelser sänks 
grundlönen för en lärare om läraren saknar lämplig examensnivå, pedagogiska studier för lärare eller 
praktisk arbetserfarenhet i undervisningsämnet.  
 
Då beslut om olika lönetillägg, till exempel arbetserfarenhetstillägg, individuella tillägg, naturaförmåner, 
reseersättningar och om möjlighet till flexibel arbetstid eller arbetstidsbank fattas ska alla behandlas lika.  
 

Arbetsförhållanden 
Vi strävar mot en jämn könsfördelning samt att utveckla arbetsförhållandena så att fysiska eller praktiska 
hinder inte ska motverka möjligheterna att utföra samma arbetsuppgifter.  För oss som 
utbildningsanordnare är det också viktigt att kunna fungera som modellarbetsplats för våra studerande 
och samarbetsparter. 
 
Med möjlighet till flexibla arbetstidsarrangemang stöder vi samordningen mellan familjeliv och arbete. 
Flexibla arbetstidsarrangemang får dock inte leda till att anställda med en flexibel arbetstid ställs i en 
ojämlik ställning då arbetsuppgifter fördelas eller vid avancemang. Vi uppmuntrar män att utnyttja sin 
rätt till faderskapsledighet.  
 
Alla anställda ska få den nödvändiga introduktion som behövs för att sköta arbetsuppgiften och ha 
samma möjlighet att få ta del av sådan väsentlig information som förutsätts för att sköta den och vara 
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en fullvärdig medlem av arbetsgemenskapen.  Alla bör också ha tillgång till lämpliga och nödvändiga 
arbetsredskap som behövs för att sköta arbetsuppgiften. 
 

Personalledning 
Vårt beslutsfattande baserar sig på genomskinlighet och öppenhet och därigenom undviker vi 
diskriminering i beredningar och beslutsfattandet.  Principen för vårt ledarskap är en rättvis och objektiv 
behandling av anställda. 
 

HÄNVISNING 
TILL 
EUROPEISKA 
DEKLARATIO
N OM 
JÄMSTÄLLD
HET/ARTIKEL
-HÄNVINING 

MÅL UTVECKLINGSÅTGÄRD/ 
MÄTARE 

ANSVARIGA TIDS-
PLAN 

RESURSER 
(TID, SAK-
KUNSKAP, 
VERKTYG 
M.M.) 

Arbetsgivar-
rollen/ Artikel 
11 (4 a) 

Att anställda har 
kunskap om 
jämställdhets- och 
likabehandlingsplanens 
innehåll och kan verka 
enligt de målsättningar 
och åtgärder som är 
fastställda i den. 
 

Implementering av 
jämställdhets- och 
likabehandlingsplanen.  
 
Under utvecklingssamtalen 
behandlas och diskuteras 
jämställdhet, 
likabehandling och 
trakasserier (uppdatera 
blanketten för Teman och 
stödfrågor vid 
utvecklingssamtal) 
 

Personalchef 
Förmän 

Under 
våren 
2022, 
kontinuer
ligt 

Infotillfällen. 
Intranätet. 
 

Arbetsgivar-
rollen/ Artikel 
11 (4 a) 

Rättvisa 
rekryteringsrutiner 

Målsättning att tillämpa 
anonyma tjänste- och 
arbetsansökningar för att 
möjliggöra en objektiv 
urvalsprocess. 
 
Uppmana dem som 
rekryterar att ge akt på att 
ingen tjänst eller befattning 
är förbehållen eller 
betraktas som i huvudsak 
passande för det ena eller 
andra könet på grund av 
stereotypa attityder eller att 
någon diskrimineras av 
någon annan orsak vid 
rekrytering. 
 

Anställande 
myndighet 
Personalchef 
 

Test av 
ny rutin år 
2022 

Upphandling 
av program 
för anonyma 
arbets-
ansökningar. 
 

Arbetsgivar-
rollen/ Artikel 
11 (4 a) 

Rättvis 
introduktionsprocess 

Utveckla introduktions-
processen så att alla har 
samma möjligheter att få 
del av den information som 
behövs för anställning i 
hos oss. 
 

Personalsektio
nen 
Personalchef 
Förmän 

Under 
2022 

Webbaserat 
redskap för 
introduktion. 

 

4.2.3. Diskriminering i arbetslivet  
 
Förbud mot diskriminering 
Vi strävar till att ingen diskrimineras på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, 
övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som 
person. Diskriminering är förbjuden oberoende av om den grundar sig på ett faktum eller ett antagande 
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i fråga om personen själv eller någon annan. Diskriminering enligt diskrimineringslagen (1325/2014) är 
förutom direkt och indirekt diskriminering även trakasserier, vägran att göra rimliga anpassningar samt 
instruktioner eller befallningar att diskriminera. 
 
Vi är medvetna om att ett förfarande också kan vara diskriminerande även om grunden för det 
diskriminerande förfarandet inte gäller den diskriminerade personen själv utan någon annan (s.k. 
diskriminering på grund av närstående). Diskriminering är också förbjuden oberoende av om den 
grundar sig på ett faktum eller ett antagande i fråga om personen själv eller någon annan (s.k. presumtiv 
diskriminering). Ett exempel på sådan diskriminering är att en person inte anställs på grund av sitt 
presumtiva kön även om uppfattningen är felaktig. Detta kan till exempel vara fallet när en persons kön 
inte framgår av namnet. 
 
Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön samt befallningar eller instruktioner att 
diskriminera personer på grund av kön ska betraktas som diskriminering. Trakasserier och mobbning 
behandlas i vår handlingsplan för osakligt bemötande och trakasserier. Vi har i samkommunen kommit 
överens om 0-tollerans mot osakligt bemötande och trakasserier. 
 
Förbjuden diskriminering enligt jämställdhetslagen (1329/2014) anses föreligga, om en arbetsgivare 

1)  vid anställning eller uttagning av en person till en viss uppgift eller utbildning förbigår en person 
av motsatt kön som är mer meriterad än den som utses, om inte arbetsgivarens förfarande har 
berott på någon annan omständighet än kön och den omständigheten är godtagbar eller om 
inte det finns sådana vägande och godtagbara skäl till förfarandet som beror på arbetets eller 
uppgiftens art 

2) vid anställning eller uttagning till en viss uppgift eller utbildning eller beslut om anställningens 
längd eller fortgång eller om lönevillkoren eller andra anställningsvillkor går till väga så att en 
person missgynnas på grund av graviditet eller förlossning eller på grund av någon annan 
omständighet som hänför sig till personens kön 

3) tillämpar lönevillkor eller andra anställningsvillkor så att en eller flera arbetstagare på grund av 
sitt kön försätts i en mindre fördelaktig ställning än en eller flera andra arbetstagare som är 
anställda hos arbetsgivaren i samma eller likvärdigt arbete 

4) leder och fördelar arbetet eller annars ordnar arbetsförhållandena så att en eller flera 
arbetstagare försätts i en mindre fördelaktig ställning än andra på grund av sitt kön 

5) säger upp, häver eller på annat sätt avslutar ett anställningsförhållande eller omplacerar eller 
permitterar en eller flera arbetstagare på grund av deras kön. 

Ett förfarande enligt punkterna 2−5 är förbjuden diskriminering även när det grundar sig på könsidentitet 
eller könsuttryck. 
  
Vi är medvetna om att en arbetsplats eller en utbildningsplats inte får annonseras ledig att sökas av 
enbart kvinnor eller enbart av män om inte vägande eller godtagbara skäl med hänsyn till arbetets eller 
uppgiftens art föreligger och eller om det grundar sig på tillfälliga, planenliga specialåtgärder för att 
främja den faktiska jämställdheten vilka syftar till att ändamålet i jämställdhetslagen uppfylls. 
 
Våra förmän vet att de efter att att har fått vetskap om att en anställd i sitt arbete har blivit utsatt för 
sexuella trakasserier eller andra trakasserier på grund av kön, ska de vidta åtgärder som står tillbuds 
för att förhindra trakasserierna. Vi har en handlingsplan för hur agera vid osakligt bemötande och 
trakasserier. 
 

4.3. Samkommunen i rollen som tjänsteleverantör – jämställd och jämlik service  
 
Vår uppgift är att bedriva en mångsidig, tidsenlig och högklassig yrkesutbildning på andra stadiet och 
att upprätthålla och utveckla svenskspråkig, professionell teaterverksamhet i Svenska Österbotten. 
Yrkesutbildningen bedrivs av Yrkesakademin i Österbotten (YA) och teaterverksamheten av Wasa 
Teater - Österbottens regionteater. Samkommunens uppgift är också att vara ett samarbetsorgan för 
medlemskommunerna i ärenden som berör kultur- och utbildningsfrågor och bevaka 
medlemskommunernas och den svenskösterbottniska befolkningens gemensamma intressen. Ärenden 
som berör kulturfrågor bevakas och sköts av KulturÖsterbotten. Inom ramen för vår verksamhet kan vi 
också tillhandahålla eller producera andra tjänster som hör till eller stöder vårt verksamhetsområde. 
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Samkommunen som utbildningsanordnare 
Vi anser att alla har lika rätt till en yrkesutbildning och vidareutbildning. Inom ramen för verksamheten 
vid Yrkesakademin i Österbotten (YA) strävar vi till att skapa lika möjligheter för alla att få de 
grundläggande kunskaper och färdigheter som behövs för både livet och arbetslivet samtidigt som också 
möjligheter till vidare kompetensutveckling erbjuds. Vi förbinder oss att främja lika tillgång till utbildning 
för alla utgående från de krav som examensgrunderna ställer.  
 
Vi beaktar jämställdhets- och likabehandlingsaspekten då studerande antas, i den personliga 
tillämpningen, i den personliga utvecklingsplanen för kunnande, och i bedömningen av studerande. YA 
arbetar aktivt med att inkludera jämställdhet och likabehandling i all verksamhet så att studerande ska 
lära sig att respektera alla. Samtidigt arbetar vi för att ge studerande grundläggande kunskap om 
könsmångfald. 
 
Inom YA erbjuder vi en tillgänglig lärmiljö som ger alla lika möjligheter att medverka oberoende av 
personliga egenskaper som har att göra med syn, hörsel, rörelseförmåga, ålder, inlärningssvårigheter 
eller andra faktorer. Vi erbjuder studerande, personal, kunder och besökare ett ekosystem av lärande 
och en lärmiljö som är fysisk i våra egna utrymmen, digital och/eller på en arbetsplats i form av 
utbildningsavtal eller läroavtal. Tillgänglighet i studier innebär att studerande kan delta i alla dessa 
former för lärande, utnyttja de tjänster som finns och ha tillgång till det material som behövs för att främja 
studiernas framskridande.  Tillgängliga studier förutsätter ibland specialarrangemang, vilka framgår ur 
den personliga utvecklingsplanen för kunnande och i den personliga tillämpningen.  
 
Under de senaste åren har vi via utvecklingsarbete jobbat mot att förbättra attraktiviteten och kvaliteten 
på yrkesutbildningen och underlättat etableringen på arbetsmarknaden via jämställdhetsintegrering och 
tillgänglighet. Vi har kring temat jämställdhet och tillgänglighet genomfört inspirationsaktiviteter, 
rundabordsdiskussioner, workshoppar och pop-up tillfällen för personalen, säkerhetsvandring i Campus 
Kungsgården, inkluderande föreställning för studerande, samt delat material och modeller kring 
jämställdhet och tillgänglighet. Vidare har vi deltagit och genomfört skuggningsbesök gällande temat 
psykisk hälsa och utbildning. 
 

Samkommunen som kulturproducent 
Vi anser att alla har lika rätt att delta i kulturupplevelser och att njuta av konst på lika villkor.  
 
Konst och kultur ger invånarna livskvalitet i vardagen. Vi vill erbjuda tillgänglighet till kultur oberoende 
av kön, språk, etnisk och socioekonomisk bakgrund, sexuell läggning, fysiska förutsättningar, ålder, 
hemort eller andra faktorer som kan uppfattas som segregerande. Som producent av kultur prioriterar 
vi representativitet på alla plan, både i innehåll, i personalens sammansättning och i 
marknadsföring/information. 
 
Vi strävar till att konst- och kulturarbetet främjar mångfald och diversitet, utmanar stereotypa 
könsrollsmönster och rådande normer samt föreställningar om människor. Vi anser att genom ett 
medvetet och normkritiskt förhållningssätt kan man undvika att reproducera ojämställda maktstrukturer. 
 
Wasa Teater har i samarbete med branschens intresseorganisationer arbetat målmedvetet i flera år 
med jämställdhetsfrågor ur olika perspektiv. Teatern har ökat andelen kvinnliga regissörer och 
pjäsförfattare som representeras på teaterns scener, särskilt på stora scenen. Teatern har systematiskt 
fäst uppmärksamhet vid att inkludera olika samhällsgrupper, bland annat invandrare, i teaterns 
verksamhet. Teatern har mottagit flera pris och utmärkelser för detta under åren 2016-2018. 
Målsättningar för samkommunen som utbildningsanordnare och kulturproducent.  
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HÄNVISNING 
TILL 
EUROPEISKA 
DEKLARATIO
N OM 
JÄMSTÄLLD
HET/ARTIKEL
-HÄNVISNING 

MÅL UTVECKLINGSÅTGÄRD/ 
MÄTARE 

ANSVARIGA TIDS-
PLAN 

RESURSER 
(TID, SAK-
KUNSKAP, 
VERKTYG 
M.M.) 

Utbildning/ 
Artikel 13 

Skapa lika möjligheter 
till utbildning och 
yrkesutveckling för alla 

Främja att vårt arbete och 
lärmiljön erbjuder alla lika 
villkor att delta. 
 
 
 
 
 

YA:s ledning, 
utbildningschef
er, YA:s 
undervisande 
och 
handledande 
personal 
Marknads-
föringen 
 
 
 
 

Kontinuer
ligt 

Se bilaga 1, 
utvecklingsåt
gärder. 

Utbildning/ 
Artikel 13 

Främja lika tillgång till 
utbildning för kvinnor 
och män, flickor och 
pojkar 
 

Uppmuntra till icke-
traditionella karriärval via 
synliggörande av 
rollmodeller, könsneutral 
information och 
kommunikation. Stöda alla 
i sitt yrkesval. 
 

YA:s ledning, 
utbildningschef
er, YA:s 
undervisande 
och 
handledande 
personal 
Marknads-
föringen 
 

Kontinuer
ligt 

Se bilaga 1, 
utvecklingsåt
gärder. 

Utbildning/ 
Artikel 13 

Motverka stereotypa 
uppfattningar om 
kvinno- och mansroller  

Motverka stereotypa 
attityder och beteenden i 
val av läromedel och 
metoder.  
 

Undervisande 
och 
handledande 
personal 

Kontinuer
ligt 

Se bilaga 1, 
utvecklingsåt
gärder. 
 
Skapa plats, 
en norm-
utmanande 
bok för en 
mer 
inkluderande 
skola. 
 

Kultur/Artikel 
20 

Erkänna allas rätt att 
delta i kulturlivet och 
njuta av konst. 

Sänka tröskeln till kulturellt 
deltagande genom ett 
inkluderande arbete med 
olika samhällsgrupper. 
 
 
Förbättrad tillgänglighet tex 
genom digitala verktyg som 
komplement till upplevelser 
på plats 

Wasa Teaters 
ledningsgrupp, 
teaterpedagog
er och 
marknadsavde
lning. 
 
Personalen vid 
KÖ 

Kontinuer
ligt   

Publikarbete/ 
evenemang.  
Identifiera 
nyckelperso
ner, skapa 
nätverk. 
Sociala 
medier, 
hemsidor, 
projektverk-
samhet. 

Kultur/Artikel 
20 

Motverka 
könsstereotypa attityder 
och beteenden gällande 
kulturaktiviteter 

Uppmuntra bibliotek, 
konstnärer och 
kulturproducenter att 
främja utbud, 
kulturaktiviteter och 
information som utmanar 
en stereotyp syn på kön 
 

Kultur-
sektionen,  
Wasa Teaters 
ledningsgrupp. 
Personalen vid 
KÖ, 

Kontinuer
ligt 

Växelverkan 
med 
medlems-
kommuner 
och 
samarbets-
parter, kultur-
program 
Österbotten 
2021-2025. 
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5. ARBETSGIVARENS OCH LÄROANSTALTENS SKYLDIGHET ATT LÄMNA 

UTREDNING OCH HUR MAN MEDDELAR DISKRIMINERING  
 
Som arbetsgivare är vi skyldiga att utan dröjsmål lämna en skriftlig utredning över vårt förfarande till den 
som anser sig ha blivit diskriminerad på det sätt som avses i jämställdhetslagens 8 §. Begäran om 
utredning ges till den myndighet/förman som du som arbetstagaren eller arbetssökande anser har 
förfarit felaktigt. Du kan också vända sig till en arbetarskyddsfullmäktig.  
 
Som läroanstalt är vi skyldiga att utan dröjsmål lämna en skriftlig utredning om vårt förfarande till den 
studerande som anser sig ha blivit diskriminerad. Om du som studerande upplever kränkande 
behandling eller mobbning kan du vända dig till ansvarig handledare, kurator, handledare i 
studievardagen eller någon annan i personalen som du litar på och som då är ansvarig att ta ärendet 
vidare för åtgärder. 
 
Du kan även kontakta jämställdhetsombudsmannen, www.tasa-arvo.fi, för instruktioner och råd om du 
misstänker att du blivit diskriminerad. Jämställdhetsombudsmannen övervakar jämställdhetslagen och 
främjar jämställdhet mellan könen och ger instruktioner och råd om frågor som gäller jämställdhetslagen, 
diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck och främjande av jämställdheten. 
 
 
6. GENOMFÖRANDE OCH UPPDATERING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH 

LIKABEHANDLINGSPLANEN 
 
Denna jämställdhets- och likabehandlingsplan behandlas i förvaltningsorganen, samarbetskommittén 
och arbetarskyddskommissionen. Före planen godkänns av samkommunstyrelsen sänds den även per 
e-post för kommentarer till anställda. Efter att planen är behandlad och godkänd anses alla ha förbundit 
sig till jämställdhets- och likabehandlingsarbetet. Planen och dess målsättningar och åtgärder ska ingå 
som en del av det dagliga arbetet. 
 



16 
 

Jämställdhets- och likabehandlingsplanen publiceras på webben och intranätet så att den är tillgänglig 
för alla. Dessutom uppmanas alla förmän att informera och behandla planen vid de enskilda 
arbetsplatsmötena. 
 
Jämställdhets- och likabehandlingsplanen ses över och uppdateras vartannat år och i samband med 
uppdateringen genomförs en lönekartläggning. Genom de personalenkäter som genomförs vartannat 
år får vi en uppföljning av jämställdhets- och likabehandlingsläget. 
 
 
7. BILAGOR 
 
Bilaga 1: Plan för jämställdhet och likabehandling för studerande vid YA 
 
”Vi arbetar för en utbildning och en värld som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utgående 
etiska värderingar om jämlikhet, lika värde och ömsesidig respekt.” 
 
Enligt lagen om yrkesutbildning har alla studerande rätt till en trygg studiemiljö och utbildningens mål är 
att stödja de studerandes utveckling till goda, bildade och harmoniska människor och 
samhällsmedlemmar samt ge dem förutsättningar för fortsatta studier, yrkesutveckling, fritidsintressen 
och en mångsidig personlighetsutveckling. Vid antagning av studerande ska jämlika urvalsgrunder 
användas.  
 
I de nationella examensgrunderna ingår nyckelkompetenser för livslångt lärande. Nyckelkompetenserna 
utgör en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder. De är viktiga med tanke på ett aktivt 
medborgarskap, fortsatta studier och arbetslivet. Nyckelkompetenserna genomsyrar alla delar av en 
examen. Inom nyckelkompetensen Samhälls- och medborgarskapskompetens utgörs centrala delar av 
kunnandet kring att handla ansvarsfullt med beaktande av social och kulturell mångfald, beakta 
jämställdhet mellan könen och social sammanhållning, främja rättvisa, främjande av kultur, av fred och 
icke-våld och principerna för att respektera andra. 
 
Enligt lag om jämställdhet mellan kvinnor och män och diskrimineringslagen ska varje läroanstalt ha en 
lokalt förankrad jämställdhetsplan och likabehandlingsplan. I samkommunens jämställdhets- och 
likabehandlingsplan finns kort beskrivet om syftet med jämställdhetslagen och diskrimineringslagen. I 
planen finns målsättningar för jämställdhet och likabehandling för våra beslutsfattare, för oss som 
arbetsgivare och för oss som tjänsteproducent. I planen finns även en bilaga med viktiga 
begreppsförklaringar och definitioner. Denna bilaga är ett stöd i arbetet för hur jämställdhets- och 
likabehandlingsarbetet gentemot studerande förverkligas vid Yrkesakademin i Österbotten.  
 
YA har även en handlingsplan mot kränkande behandling och mobbning som gäller studerande samt 
en plan för användning av disciplinära åtgärder och för de tillhörande förfaringssätten. YA:s målsättning 
är att ha nolltolerans i fråga om mobbning. Varje studerande som upplever sig särbehandlad på ett 
kränkande sätt har rätt att få den hjälp och det stöd som krävs för att den kränkande behandlingen skall 
upphöra. Om du som studerande upplever kränkande behandling eller mobbning vänd dig till ansvarig 
handledare, kurator, handledare i studievardagen eller någon annan i personalen som du litar på som 
då är ansvarig att ta det vidare för åtgärder. 
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Kartläggning av situationen kring jämställdhet och likabehandling 
 
Med jämställdhetsplanen för YA:s studerande från 2017-1018 som utgångspunkt kan vi konstatera att 
en del av åtgärderna som planerats genomförts och följts upp medan en del lämnat på hälft. Personal 
och studerande har bl.a. fått information och inspiration till ett mer jämlikt och normkritiskt bemötande 
och arbetssätt genom fortbildningsdagar och temadagar. Studerande har också via undervisning i 
gemensamma examensdelar och lyftandet av nyckelkompetenserna fått fundera på frågor kring 
jämlikhet och likabehandling. I utformningen av texter och bilder som använts i marknadsföringen har 
jämställdhet och likabehandling beaktats mer än tidigare.  
 
YA tar emot nya studerande årligen men också kontinuerligt under året och arbetet med jämställdhet- 
och likabehandling behöver fortsätta och bli en naturlig del av vardagen på YA.  Även i den ARVO-enkät 
som studerande fyller i visar att resultaten kring jämlikhet och jämställdhet tyvärr blivit sämre, vilket även 
visar på att ett mer konsekvent, systematiskt och kontinuerligt arbete kring dessa frågor behövs också 
framöver. Varje år görs undersökningar kring studerandes tillfredsställelse och välmående.  
 
 
Resultaten i ARVO-enkäten för studerande i kategorin jämlikhet och likabehandling redovisas i tabellen 
nedanför, medeltalet redovisas och skalan för svaren är 1-5. 
 

De studerande behandlades jämlikt  
och jämställt 

1.7.2019-30.6.2020 
           4,34 

1.7-31.12.2020 
         4,30 

1.1-30.6.2021 
       4,08 

 
 
På frågan, Jag har blivit utsatt för mobbning eller sett mobbning, diskriminering eller trakasserier vid den 
läroanstalt eller på den arbetsplats jag studerar, såg svarsprocenten enligt följande.  
 

 1.7.2019-30.6.2020 1.7-31.12.2020 1.1-30.6.2021 
Ja, jag har sett 8 % 5 % 13 % 
Ja, jag har varit utsatt 5 % 2 % 3 % 
Jag har inte sett eller varit utsatt 87 % 94 % 85 % 
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Förutom ARVO-enkäten har jämställdhetsläget inom YA även granskats genom att granska antal 
studerande fördelat i kön per utbildning. Statistik visar att arbetsmarknaden i Finland är uppdelad enligt 
kön, vissa utbildningar och branscher är mera mansdominerade och medan andra är mer 
kvinnodominerade. Vid YA är fortfarande utbildningar såsom husbyggare, elmontör, 
verkstadsmekaniker, plåtslagare-svetsare och skogsarbetare och -maskinförare mer mansdominerade 
medan frisör är kvinnodominerad. De utbildningar där det finns lika många kvinnor och män är musiker, 
utövare av medietjänster, målare och kock. 
 
Arbetet med jämställdhet och likabehandling 
 
I arbetet med att uppnå en mer jämlik och inkluderande skola behövs allas insatser och ansvar.  
 
Vår strävan är att studerande behandlas jämlikt och rättvist under hela lärprocessen. Särskilt viktigt är 
att, det vid antagningen av studerande, ordnandet av undervisningen och bedömningen av 
studieprestationer inte förekommer diskriminering på grund av kön, könsidentitet, könsuttryck eller för 
någon annan av diskrimineringsgrunderna såsom ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, 
språk, religion eller övertygelse, åsikt, funktionsnedsättning, hälsotillstånd, sexuell läggning, 
familjeförhållande, facklig eller politisk tillhörighet eller annan till personen ansluten omständighet.  
YA:s all verksamhet, praxis, lärmiljöer och läromedel bör bedömas ur ett jämställdhets- och 
likabehandlingsperspektiv. Vi vill jobba mot avsiktlig och oavsiktlig diskriminering. Diskrimineringen kan 
vara planmässig och genomtänkt eller bero på seder eller bruk som inte har uppmärksammats ur ett 
jämställdshetsperspektiv. Man har till exempel vant sig vid att tala på sätt som förringar, förolämpar eller 
utesluter andra. Språk, attityder och tankesätt kan skapa och upprätthålla ojämlikhet. Verksamhet, 
lokaler och undervisningsmetoder kan stärka och återupprepa ojämlikheten.  

Våra målsättningar och utvecklingsåtgärder baseras sig på den europeiska deklarationen för 
jämställdhet mellan kvinnor och män, artikel 13 Utbildning och livslångt lärande. 

 

Målsättning Utvecklingsåtgärd Ansvarig Tidsplan Uppföljning 
/resurser 

Information och kunskap 
till personal, studerande, 
vårdnadshavare och 
övriga intressenter kring 
jämställdhets- och 
likabehandlingsarbete 
och –plan.  
  

Jämställdhets- och 
likabehandlingsplanen 
görs lättöverskådlig och en 
tillgänglig version 
publiceras på YA:s 
hemsida. 
 
 
Tas upp när studierna 
inleds vid YA och vid träff 
med vårdnadshavare.  
  
 
 
 
 
Jämställdhets- och 
likabehandlingsarbetet 
synliggörs och stöds i val 
av karriär, läroanstaltens 
verksamhetsmiljöer, 
verksamhetsplaner, 
styrdokument, temadagar, 
projekt, festligheter och 
när gäster bjuds in. 
  

Arbetsgrupp 
för 
jämställdhet 
och lika-
behandling 
2022-2023 
 
 
Ansvarig 
handledare, 
utbildnings-
chef 
 
 
 
 
Rektor och 
utbildnings- 
chef 

Våren 2022 
 
 
 
 
 
 
PUK-diskussion 
 
Första träff med 
vårdnadshavare 
 
 
 
 
Pågående 2022-
2023 

Publicering på 
hemsidan. 
 
 
 
 
 
 
Lättöverskådlig 
och tillgänglig 
version delas till 
studerande och 
vårdnads-
havare. 
 
 
Synlighet, 
aktiviteter och 
åtgärder. 

Delaktighet och inflytande 
från studerande i 
jämställdhets- och 
likabehandlingsarbetet 
  

Utse och tillsätta en 
rådgivande 
jämlikhetsgrupp vid YA i 
samarbete med 
studerandekåren som 
kontinuerligt deltar i 

 Rektor  Våren 2022 Gruppen utsedd 
och 
dokumenterade 
PM.  
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åtgärder och utvärderingar 
av jämställdhets- och 
likabehandlingsarbetet. 
Medlemmarna byts ut 
kontinuerligt och sitter 
högst 2år, men inte så att 
alla byts ut på en gång.  
  

Helhetsbild av läget med 
jämställdhet- och 
likabehandling bland 
studerande  
  

Kartlägg, sammanställ och 
analysera svaren i enkäter 
(Arvo & Hälsa i skolan 
etc.), undersökningar, 
intervjuer, observationer 
och rundvandringar som 
gjorts.  
 
 
Utveckla en egen modell 
för att kartlägga och få en 
bättre helhetsbild av hur 
studerande upplever läget 
med jämställdhet och 
likabehandling. 
 
Förbättra rutinen och 
mallen för anmälning av 
mobbning och kränkande 
behandling. 
 
Under handledningssamtal 
med studerande 
diskuteras modellen och 
jämställdhets- och 
likabehandlingsfrågor och 
hur man upplever 
jämställdhet och 
likabehandling i 
undervisningen och vid 
läroanstalten. 
  

Rådgivande 
jämlikhets-
grupp  
 
 
 
 
 
 
Rådgivande 
jämlikhets-
grupp  
 
 
 
 
Kvalitets-
ansvarig 
 
 
 
Ansvarig 
handledare 

Kartläggning och 
analys hösten 
2022 
 
 
 
 
 
 
Utvecklas våren 
2023, testas 
hösten 2023 
 
 
 
 
Under 2022 
 
 
 
 
 
2023 

Analys gjord, 
Åtgärdsförslag, 
Aktiviteter.  
 
 
 
 
 
 
Modell gjord 
och testad. 
 
 
 
 
 
Rutinen 
godkänd. 
 
 
 
Dokumenteras i 
PUK. 

Respektfullt, 
inkluderande och 
tillgängligt språkbruk, 
språkanvändning och 
kommunikation 
  

Medvetna val görs ur ett 
jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv i vårt 
språkbruk, vid 
utformningen av text och 
bilder som används i 
marknadsföring, extern 
och intern kommunikation 
och i valet av 
studiematerial. 
  
 
 
En språkpolicy utformas 
som beskriver vår vision 
och lägger grunden till det 
fortsatta arbetet kring 
tillgängligt språkbruk, 
språkanvändning, 
språkutveckling och 
kommunikation. 
  

Informatör och 
marknads-
förings-
teamet, 
ledningen, 
Utbildnings-
chef och 
lärare 
gällande val 
av studie-
material 
 
 
Förslag givet 
till lednings-
gruppen 

Under hela 
perioden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2023 

Rutin för 
publicering av 
text och bilder i 
extern 
marknadsföring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Språkpolicyn 
utformad och i 
användning. 

Jämlikhet, lika värde och 
ömsesidig respekt är 
grunden för ett gott 
bemötande och för att 
ALLA ska känna sig 

Workshops kring jämlikhet 
och likabehandling ordnas 
för all personal vid YA.  
 
 

Förmän, samt 
inom ramen 
för projektet 
Jämställdhet 
givetvis  

 2022 
 
 
 
 

Antal hållna 
workshops. 
Modell 
utvecklad. 
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delaktiga, inkluderade 
och trygga.   
  

 
 
Uppmärksamma 
studerande och personal 
på normer och privilegier 
och på hur de kan fungera 
begränsande och 
exkluderande. Vi bidrar till 
att skapa och upprätthålla 
inkluderande och 
stöttande normer. 
Skällsord, sexuella 
trakasserier, kränkningar 
och mobbning är inte 
accepterade. Öka 
kunskapen kring 
våldsprevention och 
sambandet mellan ojämlikt 
bemötande och våld med 
hjälp av modellen 
våldspyramiden. 

 
 
Rådgivande 
jämlikhets-
grupp i 
samarbete 
med YA:s 
ledning 

 
 
Under hela 
perioden 
 

 
 
Synlighet, 
aktiviteter och 
åtgärder. 

 
 

Bilaga 2: Utvärdering av hur åtgärder som ingått i jämställdhetsplanen åren 2017-2018 har 
genomförts och dess resultat 

 
Åtgärder för att främja jämställdheten åren 2017-2018 var följande: 
 
Information 
 Att alla anställda ska få information om jämställdhetsplanen  
 Åtgärd:  

- Jämställdhetsplanen publiceras på hemsidorna och på intranätet.  
- Under utvecklingssamtalen diskuteras jämställdhetsplanen och hur man 

upplever jämställdheten på arbetsplatsen 
- Anställda görs medvetna om jämställdhetsfrågornas betydelse på arbetsplatsen  

Uppföljning: 
- Personalenkäter 

Resultat: 
Jämställdhetsplanen är publicerad på vårt intranät och den har också behandlats och 
betonats under arbetsplatsmöten. Som en inledande fråga till diskussion om  jämställdhet 
och likabehandling under utvecklingssamtal finns frågan hur fungerar jämställdheten och 
likabehandlingen i din arbetsgemenskap.  
 
Påstående som berör jämställdhet har ett gott medelvärde i personalenkäterna.  
 
Påstående om samarbete och respekt i enkäterna 2015 och 2017 (max. värde 4), se 
även resultaten från kategorin Jämställdhet och likabehandling som finns på s. 3 
 YA WT CS**) 

2015 2017 2015 2017 2015 2017 

• Vi har en god arbetsgemenskap 3,38 3,40 3,43 3,48 3,50 3,73 

• Mitt arbete uppskattat 2,99 3,15 3,26 3,22 3,18 3,42 

• Jag har stöd av mina medarbetare 3,44 3,45 3,43 3,61 3,36 3,65 

 
 
Bemötande av varandra 

Att ge akt på sitt beteende och på sitt sätt att vara och att visa respekt för varandras kön, 
könsidentitet och könsuttryck 
Åtgärd: 
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- Informera om jämställdhet och vad som inte är acceptabelt i arbetsgemenskapen  
- Att undvika generaliseringar som ”pojkarna på skogs”, ”flickorna i C-huset” och 

frissaflickorna och istället använda neutrala termer som ”studerande”, lärare etc. 
Uppföljning: 

- Personalenkäter 
Resultat: 
Förmännen fick till uppgift att, då jämställdhet behandlas och diskuteras under 
arbetsplatsmötena, uppmana anställda att ge akt på sitt beteende, att visa respekt för 
varandra och att undvika motsvarande generaliseringar som beskrivs ovan. Tyvärr har 
det framkommit under arbetet med Jämställdhets- och likabehandlingsplanen 
2022−2023 att generaliseringar ännu förekommer. 

 
Påstående om samarbete och respekt i enkäten för år 2019 (max. värde 5) 
 YA WT/KÖ CS SÖFUK 
• Vi har en bra gemenskap och 

sammanhållning i vår arbetsgrupp 4,0 4,4 4,1 4,1 

• Känner mig respekterad av mina 
arbetskamrater 4,2 4,3 4,2 4,2 

• Stämningen är bra på min arbetsplats 3,5 4,1 4,0 4,1 
• Samarbetet med mina kollegor 

fungerar bra 3,3 4,1 3,6 3,5 

 
Nolltolerans mot kränkande skällsord, sexuella trakasserier och mobbning 

Samkommunen som arbetsplats ska vara en trygg plats där skällsord, sexuella 
trakasserier och mobbning inte är accepterade 
Åtgärd: 

- Skällsord ska inte förekomma och bör bemötas och ifrågasättas av alla  
Uppföljning: 

- Personalenkäter 
Resultat: 
Nedan i tabellform resultatet om mobbning och hot om våld från de tre senaste 
personalenkäterna. Tyvärr visar svaren att både mobbning, våld och hot om våld 
förekommer. Efter enkäten 2019 gavs alla förmän i uppgift att ta detta till diskussion i 
arbetsgemenskaperna och att påminna alla om att samkommunen har en handlingsplan 
mot osakligt bemötande och trakasserier. I handlingsplanen konstateras att i 
samkommunen gäller nolltolerans för alla former av trakasserier eller osakligt bemötande 
i arbetsgemenskapen och att alla medarbetare ska bemötas med respekt och vänlighet 
av både förmån och arbetskollegor. I en arbetsgemenskap där det finns arbetsglädje och 
respekt är sannolikheten för trakasserier och osakligt bemötande mindre. Alla anställda 
har ett ansvar för att skapa en bra arbetsmiljö. 

 
Två påståenden om mobbning och hot om våld i enkäterna för åren 2017 och 2019 (max. 
värde 4) 
Två påstående om mobbning och upplevt 
hot om våld  

YA WT CS**) 
2015 2017 2015 2017 2015 2017 

• Jag känner mig inte mobbad  3,68 3,73 3,17 3,78 3,79 3,88 
• Jag har inte upplevt hot om våld i 

min arbetssituation.  3,75 3,62 3,83 3,74 3,96 3,96 

 
Påstående om mobbning och våld eller hot i arbete i personalenkäten 2019 
 YA WT/KÖ CS SÖFUK 
• Har du personligen, under det senaste 

året, känt dig utsatt för kränkande 
särbehandling/mobbning på din 
arbetsplats? Svar Nej gavs av: 

81 % 79 % 88 % 81 % 

• Har du, under det senaste året, blivit 
utsatt för våld eller hot i ditt arbete? 
Svar Nej gavs av: 

93 % 96 % 100 % 94 % 

• Känner du till att det förekommer 
mobbning på din arbetsplats? 
Svar Nej gavs av : 

74 % 79 % 80 % 75 % 
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Marknadsföring 

Utformningen av text och bilder som används i marknadsföringen ska visa på mångfald 
istället för att stärka könsnormer, t.ex. vem som passar på en viss utbildning  
Åtgärd: 

- Se över marknadsföringsmaterialet och hemsidorna för att vid behov uppdatera 
text och bilder. 

- Vid producerande av nytt material bör man tänka på jämställdhet och 
likabehandling så att text och bilder är inkluderande för alla 

Resultat: 
Informationsavdelningen beaktar jämställdhet och likabehandling kontinuerligt i sin 
verksamhet . Vår marknadsföring och kommunikation representerar mångfald, är 
inkluderande, tillgänglig och tydlig i alla kanaler. Marknadsföringen och kommunikationen 
stärker inte stereotypier utan visar på att alla kan känna sig välkomna och vara sig själva 
hos oss. 
 

 
Rekrytering 

Arbeta för en jämn könsfördelning på arbetsplatserna. En jämn könsfördelning på 
arbetsplatserna kan också fungera som en modell åt våra studerande att man oberoende 
kön kan arbeta med samma uppgifter. 

 
 Åtgärd:  

- Arbeta för att arbetsuppgifter och plats- och kursannonser utformas på ett sådant 
sätt att det möjliggör sökanden oberoende kön.  

- Utforma urvalskriterierna så att de passar oberoende kön 
- Gå igenom tjänste- och befattningsbenämningar ändra vid behov till en mera 

könsneutral benämning 
Resultat:  
Samkommunens plats- och kursannonser och urvalskriterierna är utformade   på ett 
könsneutralt sätt. Tjänste- och befattningsbenämningarna ha gåtts igenom och är 
könsneutrala. 

 

Bilaga 3: Personalstruktur 

 
Resultaten i tabellerna börjar med det år som redovisas i nuvarande jämställdhetsplan och vartannat år, 
förutom att även år 2020 tagits med. 
 

Fördelningen mellan kvinnor och män bland tillsvidare anställda 31.12 per ansvarsområde 
 2015 2017 2019 2020 

 Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 
YA 58 %     42 % 60 %      40 % 62 % 38 % 59 % 41 % 
WT 55 %    45 % 51 % 49 % 51 % 49 % 50 % 50 % 
KÖ 100 % 0 % 100 % 0 % 75 % 25 % 75 % 25 % 
CS 63 % 37 % 61 % 39 % 61 % 39 % 63 % 37 % 

SÖFUK 59 % 41 % 60 % 40 % 60 % 40 % 59 % 41 % 
 
 
Fördelningen mellan kvinnor och män bland visstidsanställda 31.12 per ansvarsområde 

 2015 2017 2019 2020 
*) Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 
YA 46 % 54 % 52 % 48 % 56 % 44 % 59 % 41 % 
WT 72 % 28 % 58 % 42 % 50 % 50 % 48 % 52 % 

SÖFUK 57 % 43 % 56 % 44 % 57 % 43 % 58 % 42 % 
*) Få visstidsanställda vid KÖ och CS 
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Tabell över könsfördelningen bland deltids- och heltidsanställda  
 2015 2017 2019 2020 

  Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Deltid 76 % 24 % 73 % 27 % 77 % 23 % 71 % 29 % 

Heltid 54 % 46 % 54 % 46 % 56 % 44 % 55 % 45 % 

 Totalt 59 % 41 % 59 % 41 % 60 % 40 % 59 % 41 % 
 

Könsfördelning inom yrkesgrupper 2015 (större yrkesgrupper) 
 2015 2017 2019 2020  
Yrkesgrupper Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 
Undervisningspersonal 52 % 48 % 54 % 46 % 61 % 39 % 56 % 44 % 
Skådespelare 64 % 36 % 56 % 44 % 57 % 43 % 55 % 45 % 
Scenteknisk personal 36 % 64 % 31 % 69 % 33 % 67 % 33 % 67 % 
Bespisningspersonal 100 % - 100 % - 100 % - 100 % - 
Fastighetspersonal - 100 % - 100 % - 100 % - 100 % 
Städare 100 % - 100 % - 100 % - 100 % - 
Administrativ personal 96 % 4 % 96 % 4 % 97 % 3 % 96 % 4 % 
Förmän 68 % 32 % 67 % 33 % 65 % 35 % 65 % 35 % 

 
 

Bilaga 4:  Begreppsförklaringar  definitioner 

 
Diskriminering på grund av nära relation till en annan person 
En person kan missgynnas exempelvis för att han eller hon har en nära relation till en person som hör 
till en etnisk minoritet eller en person med funktionsnedsättning. Det kan vara fråga om till exempel 
familjemedlemmar och släktingar samt nära ar-betskamrater och vänner. 
 
Direkt diskriminering 
Direkt diskriminering anses förekomma när en anställd på grund av en omständighet som gäller honom 
eller henne själv som person behandlas på ett ofördelaktigare sätt än någon annan behandlats, 
behandlas eller skulle behandlas i en jämförbar situation. Ofördelaktigare behandling kan 
begränsningar, strängare krav och förpliktelser eller att en person blir utan förmåner eller möjligheter. 
Det kan också vara fråga om diskriminering om en arbetsgivare inte kallar arbetssökande till intervju på 
grund av att de tillhör en etnisk minoritet. Å andra sidan är arbetsgivaren inte skyldig att kalla alla 
arbetssökande till en intervju. Det viktiga är att arbetsgivaren i rekryteringsprocessen förfar på ett icke-
diskriminerande sätt. 
 
Familjeförhållanden 
Med familjeförhållande avses särskilt om en person är gift, singel, samboende, i ett registrerat 
parförhållande, frånskild eller har en änkepension. Med familjeförhållande avses inte familjeansvar, 
vilket det finns bestämmelser om i jämställdhetslagen. 
 
Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling är en princip som syftar till att grundläggande mänskliga rättigheter och möjligheter 
till mänsklig utveckling ska tillfredsställas samtidigt som de naturliga systemens förmåga att förse 
samhällen och människor med naturresurser och ekosystemtjänster upprätthålls.  
 
Ickebinär 
Ickebinär betyder olika saker för olika personer. En del ickebinära identifierar sig inte med något kön 
överhuvudtaget. En del upplever könsdyfori och vill korrigera kroppen så att den stämmer överens med 
ens könsidentitet, dock inte alla. 
Begrepp med näraliggande och/eller angränsande innebörder är queer, intergender, genderqueer, 
nongender och bigender. Ibland används dessa synonymt med ickebinär. Ett annat näraliggande 
begrepp är genderfluid, där könsidentiteten varierar över tid.[1] Ickebinära ingår i gruppen 
transpersoner, men alla transpersoner är inte ickebinära. 
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Indirekt diskriminering 
Indirekt diskriminering anses förekomma när regler, kriterier eller förfaringssätt som framstår som 
jämlika kan komma att missgynna någon på grund av en omständighet som gäller honom eller henne 
som person, om inte regeln, kriteriet eller förfaringssättet har ett godtagbart syfte och medlen för att nå 
detta syfte är lämpliga och behövliga. Diskrimineringen kan vara indirekt om det exempelvis för en 
befattning krävs ett gällande körkort även om det inte är nödvändigt med tanke på arbetsuppgifterna. 
 
Jämställdhet 
Med jämställdhet mellan könen avses att alla kön har rätt och möjlighet att på lika villkor delta i samhället 
och fatta beslut samt att kvinnors och mäns särdrag uppskattas likvärdigt i all sin mångfald. 
 
Könsidentitet 
Med könsidentitet avses i denna lag en persons upplevelse av sin könstillhörighet. 
 
Könsminoritet 
Används ibland i Finland som ett samlingsbegrepp för transpersoner och personer med 
intersexvarianter (interkönade).  Ordet är en direkt översättning från finskan ”sukupuolivähemmistö” och 
används inte allmänt på svenska. Istället för att betona minoritetsperspektivet rekommenderas att tala 
om den specifika grupp som avses eller tala om könsmångfald som beskriver könsvariationer bland alla 
människor. 
 
Könsuttryck 
Med könsuttryck avses i denna lag uttryck för kön genom klädsel eller beteende eller på något annat 
motsvarande sätt. 
Någon annan omständighet som gäller den enskilde som person 
Med någon annan omständighet som gäller den enskilde som person avses uttryckligen en 
omständighet som inte redan har nämnts här. Sådana omständigheter kan vara ställning i samhället, 
förmögenhet, boningsort och delaktighet i förenings-verksamhet. 
 
Positiv särbehandling 
Sådan proportionerlig särbehandling som syftar till att främja faktisk likabehandling eller att förhindra 
eller undanröja olägenheter som beror på diskriminering är inte diskriminering. 
 
Presumtiv diskriminering 
Den som diskriminerar tar miste på personens ursprung, ålder eller sexuella läggning. 
 
Religion och övertygelse 
I praktiken finns det inte alltid en klar skillnad mellan religion och övertygelse. Övertygelse anses ha mer 
att göra med livssyn än med religion.   
 
Sexuell läggning 
Sexuell läggning är ett begrepp som används för att gruppera människor utifrån vem de har förmågan 
att bli kära i eller attraherade av. 
 
Sexuell minoritet 
I Finland används ofta begreppet sexuell minoritet om det som i Sverige oftast benämns under det 
övergripande hbtiq, där även transpersoner och queera ingår. Med sexuell minoritet avses personer 
som är inte är heterosexuella, t.ex. homosexuella, lesbiska, bisexuella, pansexuella och även asexuella. 
Alla människor ingår ändå i mångfalden av sexuella läggningar. Därför är det också många gånger 
bättre att i stället för minoritetsperspektivet använda begrepp som beskriver människors preferenser och 
praktik i fråga om vem eller vilka en person känner sig attraherad av, blir kär i och/eller har sex med 
samt hur hen identifierar sig. 
 
Sexuella trakasserier 
Med sexuella trakasserier avses någon form av icke önskvärt verbalt, ickeverbalt eller fysiskt beteende 
av sexuell natur vars syfte är eller som leder till en kränkning av en persons psykiska eller fysiska 
integritet, särskilt när detta sker genom att skapa en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller 
tryckande stämning. 
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Språk 
Med språk avses nationalspråken och andra språk såsom teckenspråk och exempelvis dialekter. 
 
Trakasserier på grund av kön 
Med trakasserier på grund av kön avses någon form av icke önskvärt beteende som har samband med 
en persons könstillhörighet, könsidentitet eller könsuttryck och som inte är av sexuell natur, men vars 
syfte är eller som leder till en kränkning av en persons psykiska eller fysiska integritet och skapar en 
hotfull, fientligt, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning. 
i mån av möjlighet föreslå både en man och en kvinna för varje post. 
 
Trakasserier 
Trakasserier är ett beteende som syftar till eller som leder till att en persons människovärde kränks och 
om beteendet har samband med någon av de grunder som anges i diskrimineringslagens 8 § 1 mom. 
och om beteendet utifrån den grunden skapar en stämning som gör att personen förnedras eller 
förödmjukas eller som är hotfull, fientlig eller aggressiv gentemot honom eller henne. 
 
Arbetsgivaren/förmannen gör sig skyldig till diskriminering, om arbetsgivaren efter att ha fått vetskap om 
att en arbetstagare i sitt arbete blivit utsatt för trakasserier underlåter att vidta de åtgärder som står till 
buds för att undanröja trakasserierna. Se närmare samkommunens Handlingsplan mot osakligt 
bemötande och trakasserier. 
 
Ursprung 
Med en persons ursprung avses etniskt, nationellt och socialt ursprung. 
 
 
Länkar: 
Att leda jämlikt i skolan – en handbok för skolledare som vill göra skillnad  (Ekvalita) 
https://ekvalitaeducation.fi/att-leda-jamlikhet-i-skolan/   
 
Beslutsfattarens  handbok om jämställdhet (Kommunförbundet) 
file:///C:/Users/yholmlun/Downloads/2098-Beslutsfattarens-handbok-om-jamstalldhet-2021%20(1).pdf  
 
Diskrimineringslag 
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20141325  
 
Europeiska deklarationen om jämställdhet 
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/europeisk_jamstalldhet.pdf  
 
Handlingsplan mot osakligt bemötande och trakasserier (SÖFUK) 
https://intranet.sofuk.fi/index.php/arbetsskydd/759-handlingsplan-mot-osakligt-bemoetande-och-
trakasserier/file  
 
Jämställdhetsombudsmannen  
www.tasa-arvo.fi 
 
Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1986/19860609  
 
Mångfald i kommunen, Handbok för främjandet av likabehandling i kommuners verksamhet 
(Kommunförbundet) 
file:///C:/Users/yholmlun/Downloads/1998-kaikkienkasvojenkuntasv-2019.pdf  
 
Personalstrategi 2021−2025 (SÖFUK) 
https://intranet.sofuk.fi/index.php/personal/personalstategier/1142-personalstrategi-2021-2025/file  
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