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Den 23 januari 2022 väljs fullmäktige för de 
nya välfärdsområdena i Finland. I välfärds-
områdena fattas beslut som är centrala för 
jämställdheten. Därför är det viktigt att en 
mångfald av röster hörs i de nya fullmäktige. 

Välfärdsområdena kommer att besluta om 
centrala social- och hälsovårdstjänster, så-
som rådgivningen, förlossningsvården, äld-
reomsorgen och tjänster för att förebygga 
våld mot kvinnor samt räddningstjänsten.

En stor del av de anställda inom välfärds-
områdena är kvinnor. De nya fullmäktiges 
roll är att skapa hållbara lösningar och se 
till att social- och hälsovårdssektorn är en 
ansvarsfull och jämställd arbetsgivare. Kvin-
nors röster måste höras, eftersom besluten 

som fattas i välfärdsområdena påverkar vår 
gemensamma vardag och trygghet.

Det är av yttersta vikt att jämställdhets- 
och jämlikhetsfrågorna har en central roll i 
beslutsfattandet i de nya välfärdsområdena. 
Jämställdhet måste främjas där besluten 
fattas. 



riktar informationskampanjer som höjer 
användningsgraden av screeningarna. 

- Den förlossningsförberedande verksam-
heten utvecklas. Besök till förlossningssjuk-
husen bör ordnas i samarbete med förloss-
ningssjukhusen som en del av rådgivningens 
förberedelsekurser för blivande föräldrar.

- Alla kvinnor ska ha rätt till god mödravård 
och eftervård efter förlossningen.

- Den tidiga diagnosticeringen av bröst-
cancer förbättras, bland annat genom att 
utvidga den avgiftsfria screeningen av 
bröstcancer från nuvarande 50–69 år till 
åldersgruppen 40–74.

- Regelbunden självundersökning av brösten 
lärs ut och betonas både i studerandehälso-
vården som inom den allmänna hälsovården. 

- En ökad satsning görs på att erbjuda klimak-
terierådgivning vid hälsovårdscentralerna.

- Vi vill se satsningar på kvaliteten av vår-
den av kvinnodominerade sjukdomar så-
som endometrios, inkontinens, vestibulit, 
utbrändhet samt fertilitetsproblem och 
olika besvär kopplade till menstruation, 
graviditet och klimakteriet. Det behövs 
också ökad prioritering av forskning kring 
kvinnodominerade sjukdomar och speci-
ellt riktade forskningsmedel för att forska 
kring kvinnors hälsa och sjukdomar. 

- Ett jämställdhetsperspektiv måste genom-
syra allt från den förebyggande vården och 
allmänna hälsovården till specialsjukvården. 

- Kvinnors, mäns och ickebinäras eventuellt 
olika behov, hälsorisker och livssituationer 
beaktas i hälso- och sjukvården samt i 
socialservicen.

- Vi vill stärka mentalvårdstjänsterna och 
förbättra tillgången till mentalvårdstjäns-
ter med låg tröskel. Välfärdsområdena 
måste satsa på att erbjuda tidigt stöd och 
hjälp för psykiska problem. 

- Mentalvårdstjänster, såsom psykoterapi, ska 
även omfattas av en vårdgaranti på sju dagar. 

- Service och vård på svenska för perso-
ner med intellektuell funktionsnedsättning 
måste tryggas i välfärdsområdena.

- Satsningar görs på kvaliteten och tillgäng-
ligheten av sexualrådgivning för unga, till 
exempel genom ”walk in”-mottagningar, 
där unga har möjlighet att med låg tröskel 
tala med professionella. 

- Gratis preventivmedel, som omfattar alla 
preventivmedel, erbjuds i välfärdsområdet 
för alla unga under 25 år. 

- Gratis mensskydd ska delas ut i välfärdsom-
rådena av skol- och studerandehälsovården.

- Välfärdsområdena gör satsningar på att 
öka kunskapen kring screeningarna för 
att förebygga livmoderhalscancer och 

Våra mål



- Servicestigarna för barn, unga och fa-
miljer ska göras så tydliga att familjerna 
enkelt kan hitta den hjälp de behöver i olika 
situationer. Välfärdsområdena bör aktivt 
informera om tjänsterna och uppmuntra 
familjer att söka hjälp och stöd när de be-
höver det.

- Stärka tillgången till grundläggande social- 
och hälsovårdstjänster för barn, unga och 
familjer och effektivare förebygga barn 
och ungas illamående samt ge hjälp och 
stöd i ett tidigt skede. Hela familjen ska 
beaktas mångsidigt och föräldrarna ska 
erbjudas stöd i sin föräldraroll. 

- Att hantera de negativa långsiktiga effek-
terna av coronakrisen kommer att vara en 
av de viktigaste uppgifterna för välfärds-
områdena de kommande åren.

- Behoven av stöd och terapitjänster i fa-
miljer med barn med specialbehov bör 
tillgodoses smidigt och i tillräckligt god 
tid, till exempel i familjer med barn med 
neuropsykiatriska diagnoser. 

- Familjecenterverksamheten utökas som 
närservice i alla välfärdsområden. Famil-
jecentren består av en helhet närtjänster, 
som inkluderar tidigt stöd och vårdtjänster 
riktade till att främja barn och familjers 
hälsa och välmående. 
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- Det behövs tillräckliga resurser och verk-

samhetsförutsättningar för barnskyddet. 
- Elev- och studerandehälsovården har en 

viktig förebyggande roll och behöver för-
stärkas. Vi vill trygga ett tillräckligt antal 
kuratorer och skolpsykologer, så att de 
ansvarar för högst 500 elever. Elevvården 
ska effektivt kunna stöda barn och unga 
vid mobbning och trakasserier. 

- Vi vill stärka mentalvårdstjänsterna för 
barn och unga och tillgången till tjänster 
med låg tröskel samt öka det tidiga stödet 
och hjälpen för psykiska problem. 



- Alla seniorer ska ha rätt till en trygg och 
högklassig äldreomsorg och bättre möj-
ligheter att påverka den egna situationen, 
såsom var och hur de vill bo. Alla ska ha 
möjlighet att bo hemma så länge de kan 
och vill, och därefter erbjudas ett tryggt 
boende tillsammans med sin eventuella 
livspartner. 

- En satsning på äldreomsorgen ger även 
en ökad jämställdhet, eftersom anställda, 
omsorgstagare och klienter inom äldre-
boenden och hemvården till största delen 
består av kvinnor. 

- Det är viktigt att följa upp närstående-
vårdarnas välmående och att erbjuda 
tillräckliga stödtjänster som krävs för 
vården. Intervallvård och närståendevå-
rdarnas ledigheter måste tryggas också i 
pandemisituationer.

- En övergripande strategi för mångfald 
inom äldreomsorgen tas fram. 

- Verksamhetsmodellerna inom äldreomsor-
gen tar i beaktande klienternas kön och 
regnbågsseniorer. 
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- Välfärdsområdena är stora arbetsgivare och 
ansvarar för en jämställd personalpolitik. 

- De anställda inom välfärdsområdena ska 
ha jämställda löner och arbetsvillkor.

- Välfärdsområdena gör årligen en kart-
läggning av kvinnors och mäns löner, och 
använder resultaten för att säkra jämställ-
da löner inom lika och likvärdigt arbete. 

- Som arbetsgivare ska välfärdsområdena 
främja kombinerandet av arbete och fa-
miljeliv på ett sätt som främjar jämställd-
heten. Målen ska införas i jämställdhets-
planen för välfärdsområdets personal. 

- Social- och hälsovårdspersonalen har ak-
tuell och omfattande kunskap om våld 
mot kvinnor och om relevant lagstift-
ning, inklusive Istanbulkonventionen. 
Detta tryggas genom kontinuerlig fort-
bildning. 

- Välfärdsområdena ser till att det finns 
sakkunskap kring hbtqia+ -frågor bland 
de anställda. 

- Kontinuitet i vården med fasta vårdkon-
takter ska garanteras. I utvecklandet av 
social- och hälsovårdstjänsterna måste 
man se till att personalen har en verklig 
möjlighet att höra, möta och fördjupa sig 
i klienternas situation. 

- Det ska finnas tillgång till utbildad vård-
personal på svenska och finska. 
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- Det behövs ett handlingsprogram för 

att förbättra arbetsförhållandena och 
arbetsvillkoren samt utveckla ledarska-
pet inom vårdbranschen. Det bör även 
inkludera satsningar på en jämställd ar-
betsmiljö och konkurrenskraftiga löner.  



- Välfärdsområdena utvecklar ett långsik-
tigt och systematiskt våldsförebyggande 
arbete för att stoppa det könsbaserade 
våldet mot kvinnor och våld inom familjen. 

- Tillräckliga stödtjänster, inklusive lågtrös-
keltjänster, för personer som är utsatta för 
våld eller hot om våld ska utgöra en per-
manent del av välfärdsområdets arbete.

- Antalet skyddshemsplatser måste utökas 
till att motsvara internationella rekommen-
dationer.

- Utsatta grupper, såsom personer som hör 
till sexuella minoriteter och könsminori-
teter, tas i beaktande i det våldsförebyg-
gande arbetet och i tjänsterna.

- Tjänsterna och verksamheterna i välfärds-
områdena känner igen offer för männis-
kohandel samt barn och ungdomar med 
hög risk att utsättas för tvångsäktenskap 
och könsstympning. 

- Välfärdsområdena stöder och samarbetar 
med organisationer inom tredje sektorn 
som arbetar med jämställdhet och före-
byggande av våld samt organisationer 
som hjälper människohandelsoffer. 
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- Räddningstjänsten måste kunna möta alla 
på ett likvärdigt sätt, oavsett faktorer som 
invånarnas kön, språk, kulturell bakgrund, 
ålder, funktionsvariationer eller sexualitet.

- Räddningstjänstorganisationerna i väl-
färdsområdena gör satsningar på att 
bredda rekryteringen, skapa en mer inklu-
derande arbetsmiljö och arbeta medvetet 
för att erbjuda invånarna en jämlik service.

- Vi vill se satsningar på att utveckla ett 
ledarskap som säkerställer en jämställd 
arbetsmiljö där sexuella trakasserier inte 
förekommer och som bryter könsdiskri-
minerande normer bland de anställda. 

- Välfärdsområdena skapar en jämställd 
räddningstjänst med tydlig mångfald, 
bland annat genom satsningar på utbild-
ning och information.

Våra mål



□ Könskonsekvenserna av besluten och åt-
gärderna i välfärdsområdena ska granskas 
och bedömas. 

□ Statistik över välfärdsområdenas verk-
samhet samlas in uppdelad enligt kön 
och används för att utveckla servicen i en 
jämställd riktning.

□ Det är viktigt att den tredje sektorns 
verksamhetsförutsättningar tryggas. För-
eningar och organisationer inom tredje 
sektorn har en betydande roll i att främja 
jämställdhet, invånarnas välfärd, hälsa och 
delaktighet.

□ Vårdgarantierna ska uppfyllas i välfärds-
områdena. 

□ Patienter och klienter inom välfärdsområ-
dets service bemöts respektfullt utan be-
gränsningar utifrån stereotypa könsroller.

□ Det är viktigt att välfärdsområdena stöder 
förverkligandet av jämställdhet för in-
vandrare och asylsökande och vid behov 
erbjuder könsspecifika rum där alla kan 
känna sig trygga.

□ Papperslösas rätt till vård och vaccine-
ringar bör tryggas i välfärdsområdena.

□ Vid valet av ordföranden för organen i 
välfärdsområdena såsom nämnder, direk-
tioner och deras sektioner, ska målet vara 
en jämställd könsfördelning. 
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