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Ordförandens förord – Jämställdhets- och likabehandlingsarbete som en del
av universitetets aktiva utveckling
Välkomna att läsa Helsingfors universitets jämställdhets- och likabehandlingsplan 2019–2020 och
att delta i arbetet för jämställdhet och likabehandling! Denna plan är en uppdaterad version av
planen för 2017–2018. Under föregående period satsade vi särskilt på nitton utvalda konkreta
åtgärder, och under den kommande perioden fortsätter vi att genomföra dem. Prorektor Pertti
Panula var kommitténs ordförande fram till hösten 2018, och sedan dess har undertecknad
fungerat som ordförande.
Universitetets strategiarbete och arbetet för jämställdhet och likabehandling ska få en tydligare
koppling till varandra. Vi börjar arbeta med den nya strategin redan tidigt på våren 2019 i samband
med att vi utvärderar de förändringar i vår verksamhetsmiljö som finns att vänta under kommande
år. I höst kommer vi att anpassa strategin till dessa förändringar. Strategiperioden omfattar åren
2021–2030, och inom detta tidsspann gör vi detaljerade planer för fyra år i taget. Jämställdhetsoch likabehandlingskommittén har som uppgift att i början av processen formulera sina
fokusområden under de gemensamma temana.
Jag skulle vilja lyfta fram en åtgärd särskilt vad gäller perioden 2019–2020. Den handlar om
omedvetna fördomar. Redan hösten 2018 anordnade vi en BIAS-utbildning som pilotprojekt.
Liksom de kommande utbildningarna hade den som mål att göra deltagarna medvetna om sina
egna omedvetna attityder. Deltagarna kan sedan använda sig av samma utbildningsmetoder i sina
arbets- eller studiemiljöer. Utbildningen grundar sig på ett dokument som sammanställts av
Gender-gruppen vid LERU-forskningsuniversiteten: Implicit Bias: A challenge to the meritocratic
principle and to women's careers – And what to do about it. För det andra skulle jag vilja lyfta fram
att samarbetet mellan enheternas jämställdhets- och likabehandlingsgrupper och
arbetshälsogrupper behöver intensifieras. Den röda tråden i arbetet med jämställdhet och
likabehandling är ju att öka medvetenheten om frågorna vid hela universitetet. Förutom genom ett
gott chefskap sker detta genom olika utbildningsinsatser. Under den kommande perioden ska vi
framför allt satsa på utbildning på enhetsnivå.
Många av målen i planen är utformade som bestående handlingsmodeller för det dagliga arbetet.
Första kapitlet innehåller en bedömning av den föregående periodens utredningar och åtgärder och
andra kapitlet de utvalda fokusområdena och åtgärderna för den kommande perioden. Tredje
kapitlet beskriver riktlinjerna för och organiseringen av jämställdhetsarbetet. Fjärde kapitlet redogör
bland annat för de lagstadgade skyldigheterna som anges såväl i lagen om jämställdhet mellan
kvinnor och män som i diskrimineringslagen samt för definitionerna av de centrala begreppen
jämställdhet, likabehandling och tillgänglighet. Planen innehåller också olika statistiska uppgifter.
Planen beaktar riktlinjerna i dokumentet Globalt inflytande genom samverkan. Helsingfors
universitets strategi 2017–2020. De strategiska målen är en kreativ, internationell miljö för lärande
och toppforskning, studenten i fokus och resurser som möjliggör förnyelse. Som utvecklingsmål
anges att universitetet ska kartlägga personalens arbetshälsa och ta itu med eventuella problem
samt att ledarskapet ska ta hänsyn till jämställdhetsfrågor. Som fokusområden i planen har man
även för perioden 2019–2020 valt främjande av ledarskap, arbetshälsa och mångkulturell
medvetenhet. Fokusområdena definieras närmare enligt följande:
1. Jämställdhets- och likabehandlingsfrågor beaktas i ledarskapet och i utbildningarna vid
universitetet.
2. Mångfalden i arbets- och studieklimatet utvecklas genom åtgärder som främjar trivseln i
arbetet och studierna.
3. Den mångkulturella medvetenheten hos alla vid universitetet ökas genom aktuell information.
Det väsentliga för arbetet med jämställdhet och likabehandling är att alla är delaktiga. Därför har
kommittén en ambitiös plan att framför allt befrämja arbete som sker på campusen. Till exempel
hissades flaggorna för jämställdhet på samtliga campus redan i somras. Att jämställdhets- och
likabehandlingsfrågorna är i ordning ökar även allas trivsel på arbetet. Detta angår oss alla!
Tom Böhling, prorektor, ordförande för jämställdhets- och likabehandlingskommittén
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1 Jämställdhetssituationen vid Helsingfors universitet
Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (jämställdhetslagen) ålägger Helsingfors
universitet skyldigheter att främja jämställdheten både som arbetsgivare (personalpolitisk
jämställdhet) och som läroanstalt (jämställdhet i verksamheten). Enligt jämställdhetslagen
(6 a §) ska en personalpolitisk jämställdhetsplan innehålla:
1. en redogörelse för jämställdhetsläget på arbetsplatsen inklusive en specificering av
fördelningen av kvinnor och män i olika uppgifter samt för hela personalens del en
lönekartläggning av klassificeringen, lönerna och löneskillnaderna i fråga om
kvinnors och mäns uppgifter
2. åtgärder som behövs för att främja jämställdheten och uppnå lönejämställdhet och
som enligt planerna ska inledas eller genomföras
3. en utvärdering av hur åtgärderna i en tidigare jämställdhetsplan har genomförts och
av resultaten.
Jämställdhetslagen kräver att läroanstalters jämställdhetsplaner ska innehålla:
1. en redogörelse för jämställdhetsläget vid läroanstalten
2. åtgärder som behövs för att främja jämställdheten
3. en utvärdering av hur åtgärderna i en tidigare jämställdhetsplan har genomförts och
av resultaten.
Särskilt avseende ska fästas vid antagningen av elever och studerande, ordnandet av
undervisningen, skillnaderna i inlärning och bedömningen av studieprestationer samt vid
förebyggande och undanröjande av sexuella trakasserier och trakasserier på grund av
kön (5 a §).
Diskrimineringslagen beskriver inte i detalj vad en likabehandlingsplan ska innehålla. Det
här kapitlet innehåller en utvärdering av resultaten från tidigare utredningar vid Helsingfors
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universitet och åtgärder under perioden 2017–2018, liksom den viktigaste statistiken för
perioden. I slutet av kapitlet finns ett utvärderingssammandrag av föregående periods
utredningar och genomförda åtgärder. Utredningarna och de statistiska indikatorerna
används därmed som verktyg för uppföljningen.

Utredningar över jämställdhet och likabehandling 2017–2018
Arbetshälsoenkäterna 2015 och 2017 (Helsingfors universitet/arbetspensionsförsäkringsbolaget
Varma), tabell 1: Målet med universitetens gemensamma arbetshälsoenkät som genomförs

vartannat år är att få en bild av läget för personalens arbetshälsa vid hela universitetet,
fakulteterna och institutionerna samt se vilka styrkor och utvecklingsområden som finns.
Enkäten är ett verktyg för uppföljning av arbetshälsan och för jämförelser mellan
universiteten, men framför allt gör den det möjligt att välja ut utvecklingsområden vid
universitetet och enheterna. Enkäten grundar sig på Arbetshälsoinstitutets
forskningsbaserade analys av arbetshälsan som helhet. Enkäten är inte avsedd för att
användas i vetenskaplig forskning. Resultaten har publicerats på Flamma. Den senaste
arbetshälsoenkäten vid Helsingfors universitet genomfördes hösten 2017.
Enkäten besvarades av 62,8 procent av de anställda. Även 194 stipendieforskare och
andra som inte är anställda vid universitetet svarade på den. I den förra
arbetshälsoenkäten från 2015 var svarsprocenten 44,7. Av de anställda vid
Universitetsservicen svarade 81,7 procent på enkäten. Sammanlagt 2 034 personer hade
skrivit öppna svar. Fakulteternas svarsprocenter varierade mellan 76 och 50,1, medan
svarsprocenten vid enheterna låg mellan 92 och 42,5. Enkäten genomfördes på finska,
svenska och engelska. 4 443 personer svarade på finska, 167 på svenska och 619 på
engelska. Av de som svarade på enkäten var 61,6 procent kvinnor, 34,7 procent män och
0,3 procent hade valt alternativet annat. Enkäten tog upp följande delområden: innehåll
och kompetens i det egna arbetet, närmaste chefens arbete, gemenskapen inom enheten,
arbetsförhållanden och strategiskt ledarskap.
Den största svarandegruppen 2017 enligt ålder var 30–39-åringar (28,9 procent). Samma
år var den största personalgruppen som svarade undervisnings- och forskningspersonal
på steg 3 (17,2 procent). År 2015 var medeltalet för svaren på påståendet ”Vår enhet
präglas av jämställdhet och jämlikhet” 3,56, medan motsvarande siffra 2017 var 3,64.
Frågorna besvarades med skalan 1–5. Andelen tillfrågade som höll med påståendet ”Jag
har inte blivit utsatt för osakligt bemötande eller mobbning på arbetsplatsen under året
som gått” var 4,23.
Det bör påpekas att universitetet har nolltolerans mot trakasserier. Resultaten gällande
chefernas jämlika och rättvisa agerande (2015/2017) var 3,86/3,98 och gällande
chefernas hänsyn till människors olikheter 3,66/3,88.
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TABELL 1: RESULTAT FRÅN ARBETSHÄLSOENKÄTERNA 2015 OCH 2017, SVARSPROCENT
Påståendena (medeltal på skalan 1–5)
Svarsprocent (av de anställda)
Kvinnor/män/andra (2017)
Största gruppen enligt ålder

År 2015
44,7 % (3 923 personer)
67,8 %/32,2 %
30–39-åringar 28,1 %

År 2017
62,8 % (5 229)
61,6 %/34,7 %/0,3 %
30–39-åringar 28,9 %

Vår enhet präglas av jämställdhet och
jämlikhet.

alla 3,56

3,64

mest av samma åsikt under
29-åringar 3,9
övriga cirka 3,51–3,54
vill ej uppge –
män 3,83
annat –
kvinnor 3,45
alla 4,19 (3,65)

mest av samma åsikt under 29åringar 3,98
övriga cirka 3,53–3,65
2,88
3,95
3,08
3,52
4,23

mest av samma åsikt under
29-åringar 4,27 och över
60-åringar 4,26
minst av samma åsikt
40–49-åringar 4,12

mest av samma åsikt under 29åringar 4,33 och över
60-åringar 4,35
minst av samma åsikt 30–39åringar och 50–59-åringar 4,2
_______________

vill ej uppge –
män 4,29
annat –
kvinnor 4,14

3,75
4,38
3,87
4,19

Min chef agerar jämlikt och rättvist.

3,86

3,98

Min chef tar hänsyn till att alla människor är
olika (t.ex. med avseende på kompetens,
erfarenhet eller funktionsförmåga).

3,66

3,88

Jag har inte blivit utsatt för osakligt
bemötande eller mobbning på arbetsplatsen
under året som gått/år 2017: Jag har inte
blivit utsatt för osakligt bemötande eller
trakasserier på arbetsplatsen under året som
gått. (Resultaten är inte jämförbara.)

Enkät om jämställdhets- och likabehandlingsfrågor till universitetets enheter 2017–
2018 (Helsingfors universitets jämställdhets- och likabehandlingskommitté)
Enkäten om jämställdhet och likabehandling skickades till enheternas ledare i oktober
2018. Deltagarna ombads svara på två frågor och tre bakgrundsfrågor. Sammanlagt 14
svar inkom. Ingen av dessa enheter hade upprättat en egen jämställdhets- och
likabehandlingsplan. Åtta enheter har haft en egen jämställdhets- och
likabehandlingsgrupp. I kommentarerna till den nuvarande planen konstaterades bland
annat att planen har fallit ut väl vad gäller könsperspektiv, åldersgrupper och mångkultur
och att jämställdhetsperspektivet har beaktats bättre än tidigare vid rekryteringar. Något
som också nämndes var att man borde fästa uppmärksamhet vid att kommunikationen är
tillgänglig och öka den mångkulturella medvetenheten ännu mer. På vissa enheter har
man försökt förbättra jämlikheten och likabehandlingen av stipendieforskare genom att
tillhandahålla arbetslokaler i mån av behov och lokalresurser samt bjuda med
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stipendieforskarna till enhetens tillställningar. Man har också ägnat uppmärksamhet åt
handledningsfrågor i kandidatstadiet för att ge studenterna lika möjligheter att få
handledning och komma vidare i studierna, infört könsneutrala titlar och diskuterat hur
jämställdhets- och likabehandlingsprinciperna kan beaktas bättre av beredningsgrupper
för rekryteringar samt vid organisering av inträdesprov. Av svaren framgår att vi borde
satsa på åldersmedvetet ledarskap mer än idag och ytterligare förstärka
kontaktpersonernas verksamhet. Önskemålen för perioden 2019–2020 handlade om att
ha ett transparent lönesystem, stödja tvåspråkigheten (finska, svenska), utarbeta
anvisningar som hjälper att upptäcka omedvetna förutfattade meningar vid rekrytering,
sprida jämställdhets- och likabehandlingsarbetet till alla och till all verksamhet, ha en
jämställd karriärutveckling, ta hänsyn till dem som kommer från andra länder, öka antalet
hörslingor för personer med nedsatt hörsel, beakta reformer av utbildningsprogram och
enhetsstrukturer när planen uppdateras, förbättra förutsättningarna för ledarna av
utbildningsprogram och ledningsgrupper ur jämställdhetssynpunkt, säkerställa tillgången
till studierådgivning på tre språk (finska, svenska, engelska), anordna tentamina anonymt
med tanke på jämställdhet och att ifrågasätta heteronormen. Dessutom finns det en
önskan om att planen ska innehålla fler mål för enheterna.
Fem enheter hade även haft egna jämställdhetsprojekt. Till exempel vid
Nationalbiblioteket hade man utvecklat sin verksamhetskultur i samband med att
personalens arbetslokaler renoverades, och arbetet fortsätter 2019. På avdelningen för
datavetenskap har man satsat på ett mångsidigt samarbete med studentorganisationen
och alumnföreningen för att främja jämställdhets- och likabehandlingsfrågor, och vid
pedagogiska fakulteten har man genomfört projekten TASOVA (jämlikhet i
regionutvecklingen) och TOP (jämlikhet i lärarutbildningen).
Enkät om den nya jämställdhets- och likabehandlingsplanen till hela universitetet
(inkl. huvudförtroendemän och Studentkåren vid Helsingfors universitet)
I slutet av perioden hade alla vid universitetet möjlighet att besvara en öppen enkät där
man bad om förslag till den nya jämställdhets- och likabehandlingsplanen. Det inkom 27
svar. Kommentarerna betonade bland annat att könsmångfalden och
tillgänglighetsfrågorna borde beaktas i planen. Det framfördes också en oro över att
jämställdheten gjort tämligen långsamma framsteg bland anställd undervisnings- och
forskningspersonal på steg 4. Även oron över hur universitetet definierar personers
lämplighet i sina rekryteringsprocesser och hur öppenheten märks i rekryteringspolitiken
framkom i svaren. Anvisningarna för beredningsgrupperna borde utvecklas ur ett
jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv. Det framfördes en oro över huruvida
bokningssystemen gör det möjligt att hitta undervisningslokaler som är tillgängliga. Vad
gäller trakasserier kom det upp ett förslag om att sänka kontakttröskeln bland annat
genom att utse egna trakasseriombud på fakulteten. Det framfördes även andra
kommentarer, exempelvis önskemål om att ta hänsyn till internationalism hemmavid för att
andra än finländare lättare ska kunna delta i aktiviteterna vid universitetet, liksom
önskemålet om att utveckla anonym kursrespons och visa ett större hänsyn till studenter
med barn när det gäller studiernas flexibilitet. Något som också lyftes fram var behovet att
formulera mer konkreta åtgärder vad gäller sexuella minoriteters och könsminoriteters
ställning. Dessutom framfördes att utbildningsprogrammens undervisningsplaner utöver
traditionella könsuttryck även borde beakta könsmångfalden. Enkätsvaren har i möjligaste
mån beaktats i den aktuella planen.
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Redogörelse över tematiska åtgärder 2017–2018
Följande är en redogörelse över utfallet av de valda tematiska åtgärderna under perioden
2017–2018.
Under perioden 2017–2018 genomförde universitetet nio åtgärder som anknöt till
främjande av ledarskap. Bland annat utvecklades verksamheten för nätverket av
kontaktpersoner i jämställdhets- och tillgänglighetsfrågor i en mer interaktiv riktning, och
de fick mer utbildning. En kommunikationsplan utarbetades och inspelade föreläsningar
om jämställdhet lades ut på nätet. Man satte sig in i en utgiven rapport om
samarbetsförhandlingsprocessen och resultaten från arbetshälsoenkäten 2017. Vissa av
åtgärderna ansågs avslutade, en del kommer att pågå även under den kommande
perioden (se kapitel 2A).
Rekrytering, lön och karriärutveckling: Helsingfors universitet har förbundit sig att i all
sin verksamhet främja jämställdhet och likabehandling och förebygga diskriminering. I
årsöversikten Katsaus vuoteen 2017 (på finska, s. 46) konstateras att antalet anställda vid
universitetet mätt i årsverken i slutet av 2017 uppgick till 7 205. Minskningen jämfört med
året innan var 62 årsverken (−1 procent). Trots minskningen i årsverken hade
personalantalet i slutet av 2017 ökat med 123 personer jämfört med året innan (s. 47).
Vad gäller statistiken bör det observeras att metoden för att statistikföra undervisningsoch forskningsassistenter ändrades 2017, och steg 1 från gruppen undervisnings- och
forskningspersonal flyttades till gruppen stödpersonal inom undervisning och forskning
under övrig personal. Dessutom har antalet visstidsanställningar ökat. Tabell 2 visar
antalet anställda enligt personalgrupp 2013–2017.
TABELL 2: ANTALET ANSTÄLLDA (TYVÄRR - NU BARA PÅ FINSKA.)

HY taso, lukumäärä
(kaikki)
O Opetus- ja
tutkimushenkilöstö
U4 4. porras
U3 3. porras
U2 2. porras
U1 1. porras
U5 Muu opetus- ja
tutkimushenkilöstö
M Muu henkilöstö
M1 IT-henkilöstö
M2 Kirjastohenkilöstö
M3 Tekninen henkilöstö
M4 Hallintohenkilöstö
M5 Opetuksen ja
tutkimuksen tukihenkilöstö
M6 Muu henkilöstö
C Harjoittelukoulujen
henkilöstö
C1 Harjoittelukoulujen
opetushenkilöstö
Kaikki yhteensä

2013

2014

2015

2016

2017

4529

4488

4455

4621

4383

641
1178
872
1688
150

629
1216
884
1674
85

642
1263
941
1541
68

599
1262
941
1585
234

581
1342
981
1292
187

3605
365
347
403
1586
740

3525
359
329
391
1532
723

3343
344
312
366
1430
703

2789
269
267
317
1119
657

3256
279
279
306
1174
1049

164
152

191
149

188
150

160
143

169
144

152

149

150

143

144

8286

8162

7948

7553

7783
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Tabell 3 visar att andelen kvinnor 2017 var 56,8 procent av den totala personalstyrkan.
Bland undervisnings- och forskningspersonalen var andelen kvinnor 50,2 procent. Bland
professorer (steg 4) var andelen kvinnor 30,8 procent. Bland övrig personal var antalet
kvinnor liksom under föregående period lägst bland IT-personalen (16,1 procent). Se även
tabellbilagan.
TABELL 3: ANDELEN KVINNOR I % AV GRUPPENS TOTALA PERSONALANTAL (TYVÄRR - NU BARA PÅ
FINSKA.)

HY taso, naisten osuus
% ryhmän
henkilölukumäärästä
O Opetus- ja
tutkimushenkilöstö
U4 4. porras
U3 3. porras
U2 2. porras
U1 1. porras
U5 Muu opetus- ja
tutkimushenkilöstö
M Muu henkilöstö
M1 IT-henkilöstö
M2 Kirjastohenkilöstö
M3 Tekninen henkilöstö
M4 Hallintohenkilöstö
M5 Opetuksen ja
tutkimuksen tukihenkilöstö
M6 Muu henkilöstö
C Harjoittelukoulujen
henkilöstö
C1 Harjoittelukoulujen
opetushenkilöstö
Kaikki yhteensä

2013

2014

2015

2016

2017

49,5 %

50,2 %

50,4 %

50,0 %

50,2 %

27,6 %
52,4 %
52,1 %
55,1 %
42,0 %

28,3 %
53,5 %
51,1 %
54,9 %
61,2 %

29,8 %
53,2 %
54,1 %
53,9 %
66,2 %

29,7 %
52,1 %
53,9 %
54,6 %
44,4 %

30,8 %
52,5 %
53,1 %
55,6 %
41,7 %

67,9 %
19,7 %
66,9 %
56,8 %
79,8 %
73,0 %

68,1 %
18,7 %
67,2 %
56,3 %
80,2 %
73,3 %

67,7 %
19,2 %
67,0 %
56,3 %
79,5 %
72,5 %

67,1 %
15,2 %
67,8 %
56,5 %
78,9 %
72,1 %

65,1 %
16,1 %
66,3 %
55,2 %
78,6 %
65,0 %

66,5 %
69,1 %

71,2 %
68,5 %

71,3 %
68,0 %

70,6 %
67,8 %

68,6 %
68,1 %

69,1 %

68,5%

68,0 %

67,8 %

68,1 %

57,8 %

58,3 %

58,0 %

56,7 %

56,8 %

När det gäller karriärutveckling råder det inte jämställdhet vid universitetet, eftersom
närmare 70 procent av professorerna fortfarande är män. Om man ser till medellönerna
så hade till exempel år 2017 kvinnor som hör till undervisnings- och forskningspersonalen
lite högre lön än männen på kravnivåerna 7, 8 och 9 (tabell 4). Samma år var variationen
mellan löner per kravnivå större i gruppen övrig personal (tabell 5).
Lönerna som presenteras här avser heltidsanställda, dvs. totallönen för fast anställda och
visstidsanställda. Lönen för ordinarie arbetstid inkluderar vid universiteten följande
lönedelar: uppgiftsrelaterad lönedel enligt kravnivå; individuell lönedel enligt
prestationsnivå; tillägg för skift-, kvälls- och lördagsarbete samt förhöjning för
söndagsarbete; individuellt tillägg; övergångstillägg; lektorstillägg; garantilönedel som
baserar sig på ett tidigare tjänste- och kollektivavtal; kompetenstillägg; prestationstillägg;
arvode för förvaltningsuppgifter samt naturaförmåners beskattningsvärde (källa Sivista,
Statistikpublikation 2017, s. 10).I statistiken nedan har man använt data från Finlands
Näringsliv EK. Medelinkomsten för grupper med färre än sju personer publiceras inte på
grund av statistiketiska principer. Därför fattas i följande tabeller kravnivå 11 för
undervisnings- och forskningspersonalen och för övrig personal kravnivåerna 2, 13, 14
och 15.
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TABELL 4 (DIAGRAM): UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL 2017, KVINNORNAS LÖN JÄMFÖRT
MED MÄNNENS LÖN ENLIGT KRAVNIVÅ, SKILLNAD I EURO

TABELL 5 (DIAGRAM): ÖVRIG PERSONAL 2017, KVINNORNAS LÖN JÄMFÖRT MED MÄNNENS LÖN ENLIGT
KRAVNIVÅ, SKILLNAD I EURO
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Fördelningen av kvinnor och män på de olika kravnivåerna samt medellönerna visas för
undervisnings- och forskningspersonalen i tabellerna 6a och 6b och för den övriga
personalen i tabellerna 7a och 7b. För att konkretisera är det bra att känna till att till
exempel 2018 var lönespannet på kravnivå 4 för undervisnings- och forskningspersonalen
(med hänsyn till individuell prestation) 2 500,06–3 657,59 euro i månaden. Lönespannet
bland den övriga personalen på kravnivå 4 var 1 853,96–2 713,34 euro i månaden.
Uppgifterna kommer från Bildningsarbetsgivarnas webbplats .
TABELL 6A (DIAGRAM): UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL 2017 – ANTAL KVINNOR–
MÄN/FÖRDELNING ENLIGT KRAVNIVÅ

TABELL 6B (DIAGRAM): UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL 2017 – KVINNOR–MÄN OCH
MEDELLÖNER
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TABELL 7A (DIAGRAM): ÖVRIG PERSONAL 2017 – ANTAL KVINNOR–MÄN/FÖRDELNING ENLIGT KRAVNIVÅ

350
300

250
200

150
100
50

0
naiset (lkm)
miehet (lkm)
naiset (%)
miehet (%)

2
92
14
6%
2%

3
78
38
5%
4%

4
5
6
7
8
9
151
224
279
268
291
173
89
106
107
103
189
124
9 % 13 % 17 % 16 % 17 % 10 %
11 % 13 % 13 % 12 % 22 % 15 %

naiset (lkm)

10
75
50
4%
6%

11
31
20
2%
2%

miehet (lkm)

TABELL 7B (DIAGRAM): ÖVRIG PERSONAL 2017 – KVINNOR–MÄN OCH MEDELLÖNER

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2017 naiset (€)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2109 2271 2525 2651 2839 3134 3535 4181 4812 5480

2017 miehet (€)

2049 2188 2486 2677 2836 3150 3569 4152 4918 5529

2017 naiset (lkm)
2017 miehet (lkm)

2017 naiset (€)

92
14

78
38

151
89

2017 miehet (€)

224
106

279
107

268
103

291
189

2017 naiset (lkm)

173
124

75
50

31
20

2017 miehet (lkm)

Av årsöversikten Katsaus vuoteen 2017 (s. 48) framgår att antalet internationell personal i
december 2017 var 1 234, varav 1 056 tillhörde undervisnings- och forskningspersonalen
och 178 övrig personal, inklusive lärarna vid övningsskolorna. Antalet internationell
personal ökade med 102 personer jämfört med året innan. Av dessa ingick 1 056
personer undervisnings- och forskningspersonal och 176 i övrig personal.
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Tabell 8 visar könsfördelningen bland anställda som deltagit i universitetets
personalutbildningar under åren 2015–2018. Anmärkningsvärt är den stora andelen
kvinnor. Saken kan delvis förklaras med att majoriteten av förvaltningspersonalen är
kvinnor.
TABELL 8: DELTAGARE I PERSONALUTBILDNINGAR 2015–2018 – ALLA OCH FÖRDELNING ENLIGT KÖN

Deltagare i
personalutbildning
Antal deltagare
Kvinnor
Män
Kvinnor
Män

2015

2016

2017

2018

2073
1555
518
75 %
25 %

1784
1343
441
75 %
25 %

2208
1569
639
71 %
29 %

1810
1302
508
72 %
28 %

Visstidsanställningar och stipendieforskarnas ställning: Jämställdhets- och
likabehandlingskommittén följer hur till exempel stipendieforskarnas ställning utvecklas ur
ett jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv. Universitetet har sedan 2005
målmedvetet försökt minska antalet visstidsanställningar. Anvisningarna om
visstidsanställningar har preciserats och universitetet har fortsatt att ägna särskild
uppmärksamhet åt användningen av visstidsanställningar. Visstidsanställningar upplevs
som en av de viktigaste orsakerna till bristande jämställdhet. Av de visstidsanställda är
kvinnorna något fler än männen. I synnerhet unga kvinnor befinner sig ofta i en besvärlig
situation till exempel när beslut fattas om fortsatt anställning.
Tabell 9 visar (se även tabellbilagan) att variationen i den relativa andelen
visstidsanställningar vad gäller personalgrupp och kön har varit förhållandevis liten under
perioden. Visstidsanställningarna bland förvaltningspersonalen har ökat något. Dessutom
har visstidsanställningar ökat bland stödpersonalen inom undervisning och forskning.
Utgående från uppgifterna i tabell 9 går det inte att dra slutsatsen att kvinnor skulle arbeta
i visstidsanställningar oftare än männen.
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TABELL 9: ANDELEN VISSTIDSANSTÄLLNINGAR 2013–2017 ENLIGT PERSONALGRUPP
O Undervisnings- och forskningspersonal
U4 Steg 4
man
kvinna

2013

2014

2015

2016

2017

3301

3254

3150

3390

3156

156

147

133

110

105

118

107

97

82

76

38

40

36

28

29

537

568

575

607

678

man

261

267

275

304

345

kvinna

276

301

300

303

333

787

800

853

862

903

390

406

402

409

436

U3 Steg 3

U2 Steg 2
man
kvinna

U1 Steg 1
man
kvinna

397

394

451

453

467

1674

1659

1525

1580

1286

749

746

705

719

573

925

913

820

861

713

147

80

64

231

184

man

85

29

20

128

107

kvinna

62

51

44

103

77

726

674

535

467

952

67

51

42

30

37

man

54

44

39

30

33

kvinna

13

7

3

0

4

19

31

18

11

26

8

15

9

5
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U5 Övrig undervisnings- och forskningspersonal

M Övrig personal
M1 IT-personal

M2 Bibliotekspersonal
man
kvinna

M3 Teknisk personal
man
kvinna

M4 Förvaltningspersonal
man
kvinna

M5 Stödpersonal inom undervisning och forskning
man

11

16

9

6

14

18

10

10

6

9

6

2

3

0

1

12

8

7

6

8

306

284

188

145

226

80

69

52

38

56

226

215

136

107

170

231

198

183

195

573

62

44

47

55

231

kvinna

169

154

136

140

342

M6 Övrig personal

85

100

94

80

81

man

26

24

23

19

21

kvinna

59

76

71

61

60

C Övningsskolornas personal

40

41

43

42

31

C1 Övningsskolornas undervisningspersonal

40

41

43

42

31

man

11

14

14

14

11

kvinna

29

27

29

28

20

4067

3969

3728

3899

4139

Totalt
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En del av forskarna vid universitetet bedriver forskning med stöd av stipendier eller annan
extern finansiering. Personer som bedriver forskning med stöd av stipendier har en annan
ställning vid universitetet än anställda forskare. Bland stipendieforskarna finns det
forskare i olika skeden av karriären, doktorander och post doc-forskare.
Stipendieforskarna utgör en viktig del av universitetet. Stipendieforskarnas ställning som
icke-anställda kan utsätta dem för diskriminerande behandling och därför är det viktigt att
även deras jämställdhet och likabehandling främjas vid Helsingfors universitet.
Främjande av likabehandling oavsett ålder: Enhetschefer och närmaste chefer har fått
utbildning i åldersmedvetet ledarskap. Cheferna ser till att deltidspensionärer inte utsätts
för osakligt bemötande. I slutet av 2018 anordnades en utbildning om omedvetna
förutfattade meningar (BIAS – tiedostamattomat ennakkoasenteet). Som en del av
utbildningen användes den aktiva metoden Det levande biblioteket, där ett av temana var
ålder/pensionering. Tanken är att BIAS-utbildningen ska användas i en större utsträckning
under den kommande perioden.
Under perioden 2017–2018 genomfördes sex åtgärder som anknöt till främjande av
välbefinnande. Några exempel på åtgärderna är att man satte sig in i arbetshälsoenkätens
resultat om osakligt bemötande och anordnade utbildning i krävande handlednings- och
undervisningssituationer. Under Helsinki Pride hissades flaggorna för jämlikheten på
samtliga campus och 2017 anordnades dessutom evenemanget Hör vi en (kritisk) röst?
Även en utbildning om specialarrangemang vid universitetet (Erityisjärjestelyt – mitä
muuta erityisjärjestelyt ovat yliopistolla kuin lisäaika tentissä) anordnades. Vissa av
åtgärderna ansågs avslutade, en del kommer att pågå även under den kommande
perioden.
Olika lärstilar och jämlik bedömning: Under perioden 2017–2018 började universitetet
kartlägga fakulteternas praxis om anonyma tentamina. Detta arbete fortsätter under den
kommande perioden.
Stöd för studier och undervisning vid enheterna: Det är på enheternas ansvar att se
till att universitetets riktlinjer för jämställdhet och likabehandling efterföljs i samband med
studentantagningen, studentresponsen, vitsordsfördelningen, rekryteringen av studenter
till forskningsprojekt och utvärderingen av forskningen och undervisningen. Universitetet
har en expertgrupp för specialarrangemang och bland medlemmarna finns bland annat
universitetets jämställdhetsansvariga. Gruppen behandlar studenternas ansökningar som
gäller exempelvis specialarrangemang vid tentamina.
Tabell 10 visar antalet nya examensstuderande 2014–2017. Statistiken visar att
kvinnornas relativa andel av alla nya examensstuderande har förblivit i stort sett
densamma. Kvinnorna är i majoritet i alla kategorier med undantag för antagna till
doktorsutbildning 2016, men 2017 utgjorde kvinnorna återigen 58 procent även av den
kategorin. Det finns betydligt fler internationella studenter som avlägger högre än lägre
högskoleexamen, men antalet hade minskat betydligt 2017. Det finns fortfarande relativt
få internationella studenter som avlägger doktorsexamen, dvs. lika många 2016 (65
personer) som 2017. Öppna universitetet hade rekordmånga studenter 2017, dvs. fler än
25 000 (2016: 21 778). (Katsaus vuoteen 2017, s. 38). (Se även statistikbilagan.)
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TABELL 10: ANTAL NYA EXAMENSSTUDERANDE 2014–2017 (KVINNOR ÄVEN I %)
2014

2015

2016

2017

Totalt

3182

2988

2991

2877

Kvinnor

2041/64,14 %

1958/65,53 %

1984/66,33 %

1954/68 %

Internationella
studenter

32

42

40

44

Totalt

562

586

585

564

Kvinnor

317/56,41 %

346/59,04 %

349/59,66 %

370/66 %

Internationella
studenter

202

194

173

98

Totalt

120

112

133

114

Kvinnor

67/55,83 %

59/52,68 %

64/48,12 %

66/58 %

Internationella
studenter

63

56

65

65

Totalt

81

12

2

3

Kvinnor

51/62,96 %

8/66,67 %

2/100 %

2/67 %

Internationella
studenter

18

2

0

2

Lägre högskoleexamen

Högre högskoleexamen

Doktorsexamen

Annan examen

Statistikbilagan visar avlagda examina vid Helsingfors universitet enligt fakultet (12 st.)
2006–2017 indelade enligt kön, medborgarskap (finskt/annat) och modersmål. Om man
ser till kön (kvinnor 68,9 procent av alla 2017) och modersmål (omkring 6 procent) har
antalen legat på ungefär samma nivå, medan andelen andra än finska medborgare (ca
4,3–ca 5,5 procent) först har ökat en aning jämfört med 2010 men sedan minskat mot
2017. Endast vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten avlägger totalt sett fler män än
kvinnor examen till exempel när man ser på 2017.
Att kombinera arbete, studier och familj: Vid Helsingfors universitet registreras
moderskapsledighet och föräldraledighet med samma frånvarokod. (Se statistikbilagan.)
Universitetet beslutade 2016 att förlänga flextiden fram till kl. 10 från och med början av
2017, vilket torde underlätta tidsplaneringen till exempel för anställda med barn.
Universitetet håller på att stegvis införa mobil arbetstidsuppföljning. Först på tur är
experter och stödpersonal.
Främjande av tillgängligheten: På universitetets intranät Flamma finns anvisningar om
tillgänglig undervisning som bland annat tar upp specialarrangemang i samband med
tentamina. Läs också ovan om expertgruppen för specialarrangemang.
Sökande med funktionshinder har haft möjlighet att ansöka om specialarrangemang i
samband med urvalsprov. I lokalplaneringen försöker universitetet ta hänsyn till
specialbehoven hos anställda och studenter med funktionshinder i samarbete med Lokaloch fastighetscentret.
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Främjande av likabehandling av sexuella minoriteter och könsminoriteter:
Universitetet riktar information om sexuella minoriteter och könsminoriteter till
kontaktpersonerna i jämställdhetsfrågor och cheferna. Anvisningarna för förebyggande av
osakligt bemötande och trakasserier vid Helsingfors universitet är ett sätt att förebygga en
diskriminerande atmosfär på arbetsplatsen. Vidare strävar universitetet efter att beakta
könsmångfalden i enkäter som genomförs (ang. åtgärder se ovan).
Under perioden 2017–2018 genomfördes fyra åtgärder som anknöt till främjande av
mångkulturell medvetenhet. Bland annat anordnades träning i internationell kompetens för
undervisnings- och studentservicen i samarbete med de internationella aktörerna vid
universitetet; universitetet deltog i verksamheten av LERU-universitetens Gender-grupp
och anordnade utbildningen BIAS om omedvetna förutfattade meningar; en enhetlig
språkpraxis främjades vid enheterna genom att grunda s.k. språktrupper som organiserar
kampanjen Smidigt på tre språk för att samla exempel på lyckad språkpraxis, och
grundandet av stilla rum på samtliga campus främjades. Vissa av åtgärderna ansågs
avslutade, en del kommer att pågå även under den kommande perioden.
Internationalism, etnisk likabehandling och flerspråkighet: Information erbjuds på
finska, svenska och engelska i syfte att nå en så stor del av studenterna och de anställda
vid universitetet som möjligt. Integrationen av internationella studenter och anställda samt
studenter och anställda med invandrarbakgrund främjas genom undervisning i finska samt
undervisning och rådgivning i frågor som gäller samhälle, kultur och arbetslivspraxis i
Finland. Det anordnas exempelvis tillställningarna Experiencing Finland och Finnish
Working Culture. Universitetet har också anordnat introduktion för nyanställda på
campusen på engelska. Språkkurser anordnas bland annat vid Språkcentrum. I
årsöversikten 2017 (s. 48) konstateras att antalet internationell personal i december 2017
var 1 234, varav 1 056 var undervisnings- och forskningspersonal och 178 övrig personal,
inklusive lärarna vid övningsskolorna. Antalet internationell personal ökade med 102
personer jämfört med året innan. Av dessa ingick 1 056 personer i undervisnings- och
forskningspersonal och 176 i övrig personal.
Likabehandling oavsett religion eller övertygelse: Universitetet främjar dialogen
mellan olika övertygelser och försöker se till att inga kränkningar av någons religion eller
övertygelse sker i undervisningen eller kommunikationen. År 2016 började undervisningsoch studentservicen tillsammans med Lokal- och fastighetscentret och andra aktörer
planera så kallade stilla rum (hiljainen huone/multi faith prayer room) på campus, avsedda
för att främja de anställdas och studenternas psykiska och andliga välbefinnande. Ett
sådant rum finns redan till exempel på Centrumcampus. Lokalarrangemangen vid
universitetet, som renoveringar, har gjort det svårare att hitta lämpliga lokaler.

Riktlinjer för och organisering av jämställdhetsarbetet vid Helsingfors
universitet
Förebyggande av diskriminering och trakasserier: Universitetet har utarbetat
anvisningar för förebyggande av osakligt bemötande och trakasserier vid Helsingfors
universitet (pdf). Anvisningarna finns både på Flamma och på universitetets webbplats.
Där anges vilka som är kontaktpersoner för personalen och studenterna och instrueras
hur man ska gå till väga om man tror sig ha bevittnat trakasserier. Dessutom anordnade
universitetet 2017 och 2018 en utbildning i krävande handlednings- och
undervisningssituationer (Haastavat ohjaus- ja opetustilanteet) för lärare och personal
inom studieförvaltningen. Responsen var positiv. Under utbildningen gick man igenom de
ovan nämnda anvisningarna och betraktade trakasserier ur juridiskt, psykologiskt och
säkerhetsperspektiv.
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Organisering av och resurser för jämställdhets- och likabehandlingsarbetet:
Jämställdhetsarbetet är en del av universitetets kvalitetsledning. Universitetet delar varje
år ut Maikki Friberg-priset för jämställdhet. Prissumman är 6 000 euro (den höjdes 2018
med 1 000 euro). I övrigt har universitetet inte avsatt medel för jämställdhets- och
likabehandlingsarbetet, eftersom det har inkluderats i verksamheten som helhet. Vid
universitetet finns liksom förut en jämställdhetsansvarig som bland annat har till uppgift att
informera om jämlikhetsfrågor och fungera som kontaktperson och sekreterare för
jämställdhets- och likabehandlingskommittén. Hösten 2018 beslutade
jämställdhetskommittén att föreslå ett namnbyte till jämställdhets- och
likabehandlingskommittén. Därutöver har enheterna, till exempel fakulteterna, egna
kontaktpersoner i jämställdhets- och tillgänglighetsfrågor som bland annat informerar om
dessa frågor. Under perioden 2017–2018 har denna verksamhet utvecklats bland annat
genom att utöka utbildningen. Enheterna är inte förpliktade att skriva egna jämställdhetsoch likabehandlingsplaner, eftersom de ska följa riktlinjerna i universitetets gemensamma
plan. Trots detta har vissa enheter även egen jämställdhets- och
likabehandlingsverksamhet, till exempel olika evenemang.
I den aktuella planen har man använt både kvalitativa och statistiska metoder, till
exempel statistik, för att utveckla uppföljningen av jämställdhets- och likabehandlingsläget samt
indikatorerna för uppföljningen. I jämställdhetsarbetet behövs kunskap om begreppen jämställdhet
och likabehandling och deras betydelse, lagstiftningen, god praxis för främjande av jämställdhet
och jämlikhet i Finland och utomlands, men också kunskap om hur man kan känna igen och
förebygga diskriminering. Viktiga verktyg i arbetet är forskningsbaserad kunskap om
jämställdhetsfrågor och aktuell statistik. Internationellt samarbete har stor betydelse för främjande
av jämställdhet inom forskning och universitetsundervisning. I flera europeiska länder pågår till
exempel olika projekt som främjar jämställdhet och tillgänglighet, och det är viktigt att universitetet
kan utnyttja resultaten i sitt jämställdhetsarbete.

Fakulteternas och de fristående enheternas arbete för jämställdhet och
likabehandling: Se ovan under rubriken utredningar över jämställdhet och
likabehandling.
Genusvetenskap: Under perioden 2017–2018 var ämnet genusvetenskap
fortsättningsvis placerat vid Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning vid
Humanistiska fakulteten. Forskning och undervisning i genusvetenskap bedrivs även vid
andra fakulteter.

Utvärdering av utredningar och åtgärder 2017–2018
Jämställdhets- och likabehandlingsarbetet har sedan flera år ansetts vara mycket viktigt
och centralt vid Helsingfors universitet med tanke på både ökad jämlikhet och
likabehandling liksom för att främja välbefinnandet i arbetet. Betydelsen märks i antalet
konkreta åtgärder (19) som jämställdhets- och likabehandlingskommittén genomfört under
perioden 2017–2018. En del av åtgärderna kunde fullföljas. Vissa åtgärder överfördes till
nästa period eftersom man ansåg att de var viktigt att fortsätta utveckla dem. Arbetet med
vissa åtgärder var ännu inte särskilt aktivt. Utvärdering skedde redan under den pågående
perioden i och med att jämställdhets- och likabehandlingskommittén följde upp åtgärderna
på sina möten med hjälp av ett separat dokument. Dokumentet laddades också upp på
Flamma för att göra den tillgängligt för fler. I slutet av perioden engagerades dessutom
olika grupper, som studenter, enheternas ledning och huvudförtroendemän, i
utvärderingsarbetet. Utifrån responsen kan man sammanfattningsvis konstatera att
arbetet vid universitetet varit ambitiöst och även framgångsrikt. Icke desto mindre ska vi
fortsätta arbeta aktivt med jämställdhet och likabehandling vid universitetet för allas bästa
och på ett sätt som får alla att känna sig delaktiga. Följande kapitel beskriver
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fokusområden och åtgärder för den kommande perioden 2019–2020, delvis utgående från
redan genomförda utredningar och åtgärder.
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2 Fokusområden och åtgärder 2019–2020
2A

Främjande av ledarskap

I början av 2018 övergick universitetet till fakulteter utan institutioner. Även under den
kommande perioden är det viktigt att skapa handlingsmetoder som ger hela universitetet
möjlighet att delta i arbetet för ökad jämställdhet och likabehandling. Det väsentliga under
den kommande perioden är att jämställdhets- och likabehandlingskommitténs arbete
knyts till universitetets strategiarbete. En konkret åtgärd under perioden är att
jämställdhets- och likabehandlingskommittén ska ha ett närmare samarbete kring
ledarskap med chefer men också med olika organ vid universitetet, till exempel
fakultetsråden, de fristående enheternas ledningar och förvaltningsorganens
ledningsgrupper. Universitetet ska fortsätta med videoinspelningar där experter föreläser
om aktuella jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. Föreläsningarna ska vara interaktiva
i den mån det är möjligt och de sparas i universitetets UniTube-serie Puheenvuoroja tasaarvosta (Inlägg om jämställdhet). Ett mål är också att en ökad samhörighet vid
universitetet.
Rekrytering, lönesättning och karriärutveckling
Universitetet främjar en jämställd fördelning av kvinnor och män i olika befattningar och
eftersträvar att skapa lika karriärmöjligheter på alla nivåer. Hindren som ligger i vägen för
kvinnliga forskare ska röjas undan. Tydliga och genomskinliga kriterier ska tillämpas vid
rekryteringen för att göra en jämlik bedömning av samtliga sökandes meriter. Till
kommittéer som anlitas vid rekryteringen och till sakkunniga utses både kvinnor och män
på ett jämlikt sätt. Universitetet försöker öka andelen kvinnor i ledande positioner. Positiv
särbehandling får tillämpas om det bland de sökande finns kvinnor och män med lika
kompetens eller med endast obetydliga skillnader i meriterna och det
underrepresenterade könet står för mindre än 40 procent av gruppen.
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Enligt jämställdhetslagen är syftet med en lönekartläggning att utreda att det inte
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 sådan granskning i en lönekartläggning som gäller grupper bildade utifrån kravprofil
eller uppgiftskategori eller utifrån andra faktorer visar att det förekommer tydliga skillnader
mellan kvinnors och mäns löner ska arbetsgivaren utreda orsakerna till och grunderna för
löneskillnaderna. Om det på arbetsplatsen tillämpas ett lönesystem där lönen består av
lönedelar ska de viktigaste lönedelarna granskas i syfte att reda ut orsakerna till
skillnaderna. Om det inte finns någon godtagbar orsak till löneskillnaderna ska
arbetsgivaren vidta lämpliga korrigerande åtgärder (6 b §). En mer allmän åtgärd är att
uppmärksamma chefernas kunskaper om löner, vilket i praktiken betyder att cheferna ska
ha aktuell kunskap om universitetets lönesystem. Detta är möjligt att säkerställa bland
annat genom chefsutbildning. Universitetet främjar lönejämställdhet. Att få tillgång till
information om individuella prestationsbaserade lönedelar kan vara svårt på grund av
datasekretess. Frågan utreds i samarbete med personalledningen som en av åtgärderna
under den kommande perioden.
Könsfördelningen bland forsknings- och undervisningspersonalen vid universitetet är
relativt jämn. Efter avlagd doktorsexamen blir det svårare för kvinnor att avancera.
Kvinnornas andel bland professorer är klart mindre än deras andel bland
forskningspersonalen. Vad gäller övrig personal är förvaltningen och biblioteken
kvinnodominerade och IT-området mansdominerat. Männen överväger i ledande
befattningar inom förvaltningen. Situationen följs upp med statistiska metoder.
Visstidsanställningar och stipendieforskarnas ställning
Universitetets mål är att granska antalet visstidsanställningar även under perioden 2019–
2020. Det ska finnas en grund för att en anställning är tidsbegränsad.
Helsingfors universitets ståndpunkt är att de organisationer som beviljar stipendier bör
rikta sin stipendiefinansiering via universitetet och tillåta att medlen används till att anställa
forskningspersonal. Detta är det enda sättet att ge alla som bedriver forskning vid
universitetet samma ställning. Eftersom det inte finns en realistisk möjlighet att
åstadkomma detta inom en snar framtid har stipendieforskarnas ställning vid universitetet
förtydligats med hjälp av anvisningar. Detta arbete bör fortsätta, även med hänsyn till
jämställdhets- och likabehandlingsaspekten. (Se även rubriken Rekrytering, lön och
karriärutveckling i kapitel 2A.)
Likabehandling oavsett ålder
Planmässig kompetensöverföring liksom satsningar på arbetshälsa och åldersmedvetet
ledarskap innebär en stor utmaning när de stora årskullarna går i pension.
Kännetecknande för Helsingfors universitet är att unga och äldre anställda arbetar
tillsammans. Oftast upplevs detta som en rikedom, men det kan också uppstå problem till
exempel på grund av skillnader i arbetskulturen. Förutom äldre anställda kan också äldre
studenter råka ut för åldersdiskriminering. Deras inlärningsförmåga ifrågasätts och det
händer att de utesluts ur gemenskapen. Också unga eller yngre anställda kan utsättas för
åldersdiskriminering. Yngre anställdas arbetsinsatser kan nedvärderas och de kan ha
sämre arbetsförhållanden än de äldre kollegorna. Både män och kvinnor råkar ut för
åldersdiskriminering, men det är vanligare att kvinnor drabbas. Man talar också om
könsrelaterad åldersdiskriminering, vilket betyder att äldre män och kvinnor behandlas
olika. Universitetet har undersökt de anställdas uppfattningar om likabehandling oavsett
ålder och åldersdiskriminering och samlat god praxis som främjar likabehandling oavsett
ålder. Helsingfors universitets bibliotek genomförde 2010 ett projekt om likabehandling
oavsett ålder, Age Sensitive Library: Building Age Equality in Helsinki University Library.
Deltagarna önskade att man inte skulle fokusera för mycket på åldersfaktorer, eftersom
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olika livssituationer ansågs vara en viktigare faktor. Efter utredningen fokuserade man
under 2013–2014 på att granska pensionering, hur tyst kunskap delas och på vilket sätt
man talar om pensionering. Vid biblioteket utarbetades även gyllene regler för
likabehandling oavsett ålder som finns att ta del av på universitetets intranät. Biblioteket
överväger att fortsätta med projektet, men det kan bara genomföras om man får
ytterligare resurser från annat håll vid universitetet. Biblioteket följer upp frågan och
främjar likabehandling oavsett ålder så långt det är möjligt.
Genom arbetshälsoverksamhet försöker Helsingfors universitet påverka hur de anställda
orkar med arbetet. Äldre anställda uppmuntras att fortsätta i arbetslivet genom att man
värdesätter deras styrkor och erfarenhet och satsar på deras välbefinnande och
kompetens. Ett annat sätt att påverka de anställdas välbefinnande är åldersmedvetet
ledarskap. Åldersmedvetet ledarskap betyder ett gott ledarskap som tar hänsyn till
särskilda behov och livssituationer hos personer av olika ålder. Äldre anställda har ofta
ovärderlig erfarenhet som måste överföras till nästa generation. Att underlätta
kunskapsöverföringen är en viktig del av åldersmedvetet ledarskap. Anställda med en
lång arbetskarriär bakom sig måste ses som en resurs och deras arbetsbeskrivning ska
utvecklas så att de har tid till att överföra sitt kunnande till yngre anställda. På samma sätt
ska man underlätta överföringen av de yngre anställdas kompetens till de äldre. Detta är
något som tas hänsyn till när universitetets personalpolitik utvecklas. Vid Helsingfors
universitet ska kunnandet hos anställda i olika åldrar värdesättas lika och
yrkesutvecklingen ska stödjas i alla skeden av karriären. Studenter i olika åldrar ska
behandlas lika.
Även under planeringsperioden 2019–2020 är en av åtgärderna för att främja
likabehandling oavsett ålder att jämställdhets- och likabehandlingskommittén också ska
betrakta jämställdhet och likabehandling ur ett åldersperspektiv och att statistikuppgifter
tas fram fördelade enligt både kön och ålder.
Utvecklingsområden och åtgärder (2A)
Utvecklingsområde

Åtgärd

Ansvar

Tidsplan

Uppföljning

Genomslag

1. samarbete med
förvaltningsorgan och
chefer

kommittéernas
ordförande och
expertsekreterare
kontaktas;
elektronisk enkät
till enhetscheferna

jämställdhetsansvarig,
enheternas chefer

2017–
2020

jämställdhetsoch
likabehandlingskommittén

delta i organens
gemensamma
möten två gånger
per år; enkät till
cheferna vartannat
år

2. nätverket av
kontaktpersoner i
jämställdhetsfrågor

utbildningar

Enheten för
personalutveckling och
arbetsmiljö,
jämställdhetsansvarig

2017–
2020

jämställdhetsoch
likabehandlingskommittén

3. inspelade
jämställdhetsföreläsningar

videoinspelningar
för UniTube,
inlägg om
jämställdhet vid
universitetet
individuell
prestation med
beaktande av
sekretess

jämställdhetsansvarig

2017–
2020

jämställdhetsoch
likabehandlingskommittén

årlig utbildning för
kontaktpersoner i
jämställdhets- och
tillgänglighetsfrågor
samt ett gemensamt
möte
minst två
inspelningar om året

enheten med ansvar
för lönefrågor

2017–
2020

jämställdhetsoch
likabehandlingskommittén

kontakt med
personalledningen

uppföljning av
bibliotekets
likabehandlingsprojekt; statistik

Helsingfors
universitets bibliotek,
aktörer som
producerar statistik

2017–
2020

jämställdhetsoch
likabehandlingskommittén

gemensamt projekt

4. utveckling av
lönekartläggningen

5. likabehandling oavsett
ålder
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Utvecklingsområde

Åtgärd

Ansvar

Tidsplan

Uppföljning

Genomslag

6. arbetshälsoenkät

korstabulering
enligt kön och
ålder

Enheten för
personalutveckling och
arbetsmiljö

hösten
2019

jämställdhetsoch
likabehandlingskommittén

kontakt med
enheten ovan

2B

Främjande av välbefinnande på arbetsplatsen

Helsingfors universitet genomför vartannat år en arbetshälsoenkät som är gemensam för
universiteten i Finland. I enkäten beaktas ett jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv. Som
åtgärd ser universitetet till att enkäten även i fortsättningen innehåller frågor eller påståenden ur det
perspektivet, särskilt när det gäller osakligt bemötande.

Olika lärstilar och jämlik bedömning
Universitetet erkänner att studenterna har olika lärstilar och att de på grund av olika
bakgrund (till exempel icke-akademisk bakgrund) kan ha varierande studiefärdigheter när
de börjar vid universitetet. Vi stödjer studenternas utveckling genom att tillhandahålla
information och stöd för lärandet i olika skeden av studierna och som en del av
undervisningen. Vid problem med studierna kan grundexamensstuderande vända sig till
studiepsykologen för specialhandledning. Studenter med olika lärstilar kan också ha nytta
av varierande och flerformiga undervisnings- och studiemetoder. Flerformsstudier och
olika bedömningsformer kan således också bidra till jämlikheten. Ett annat sätt att ge stöd
till studenter med olika lärstilar är att satsa på undervisningens pedagogiska kvalitet.
Universitetet främjar flerformsundervisning och olika former av bedömning av tentamina.
Det finns möjlighet till specialarrangemang om en student har behov av det. I regel avtalar
man om specialarrangemang lokalt. En expertgrupp för specialarrangemang stödjer
arbetet på lokal nivå och kan vid behov ge rekommendationer i fråga om enskilda
studenters situation. Anonyma tentamina främjar likabehandling eftersom de minskar
risken för att bedömningsprocessen ska påverkas av personaspekter eller förutfattade
meningar hos bedömaren. Elektroniska tentamina ger bättre möjligheter till anonymitet än
traditionella, eftersom bedömaren inte ser studentens namn. Det har blivit vanligare med
elektroniska tentamina eftersom det finns tentamensakvarium och liknande lokaler på
Centrumcampus, i Gumtäkt och i Vik. Ett sådant är på gång även på Campus Mejlans.
Lärarna vid universitetet bedömer tentamina yrkeskunnigt och fördomsfritt, så fler
anonyma tentamina skulle inte påverka bedömningen negativt. En åtgärd är att kartlägga
var det redan finns möjlighet till anonyma tentamina och försöka främja praxisen via
Undervisnings- och studentservicen.
Stöd för studier och undervisning vid enheterna
Jämställdhets- och likabehandlingsarbetet vid fakulteterna och de fristående
institutionerna utgör grunden för det arbete som beskrivs i det här dokumentet. Därför är
det av största vikt att främja jämställdhetsarbetet just på enhetsnivå. Eftersom
universitetet genomgår en strukturell omvandling är det viktigt att få kunskap om
enheterna, deras behov och de former av stöd som efterfrågas. Målet är att utveckla
undervisningen och studierna så att jämställdhetstänkandet genomsyrar all undervisning.
Studenterna behandlas jämlikt i antagningen, undervisningen, handledningen och
bedömningen. Som en åtgärd ordnas årligen en utbildning på temat krävande
handlednings- och undervisningssituationer (Haastavat ohjaus- ja opetustilanteet) där
man tar upp olika perspektiv från trakasserier till juridik, psykologi och säkerhet.
En annan åtgärd under planeringsperioden som syftar till att främja genusvetenskap är att
utreda på vilket sätt köns- och jämställdhetskonsekvenser för undervisningen och
studierna beaktas i utbildningsprogrammen.
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Att kombinera arbete, studier och familj
Att kombinera arbete, studier och familj är något som man traditionellt har ansett gälla i
första hand kvinnor. Även om män under de senaste åren i allt större utsträckning tagit ut
familjeledighet, är det fortfarande kvinnorna som tar ut största delen av familjeledigheten.
Detta kan indirekt försämra kvinnornas ställning på arbetsplatsen.
Familjekonstellationerna varierar från två föräldrar av olika kön till ensamstående föräldrar
och föräldrar av samma kön, familjer med fler än två föräldrar samt bonusfamiljer.
Följaktligen är också utmaningarna med att kombinera arbete, studier och familj
mångfacetterade. Universitetet stöder sammanjämkningen av arbete och familj oberoende
av kön och familjekonstellation. Universitetet förhåller sig positivt till flexibla arbetstider när
familjeplikterna så kräver. Anställda behandlas jämlikt i fråga om fördelningen av
arbetsuppgifter, belöningar och avancemang i karriären oberoende av familjeplikter.
Familjeplikterna kan utöver vård av små barn också innebära till exempel vård av
ålderstigna föräldrar. Manliga anställda uppmuntras att ta ut familjeledighet.
Barnpassningstjänsterna för studenter gynnar även universitetet, eftersom de hjälper
studenterna att kombinera studier och familj och bli färdig snabbare. Studentkåren
erbjuder barnpassningstjänster för studenter (Lilla HUS) i universitetets lokaler. Av
årsöversikten 2017 (s. 50) framgår att man för att ta ökad hänsyn till familjerna vid
rekrytering har köpt in relocation-tjänster för hela familjen. Universitetet försöker
underlätta för makarnas sysselsättning i samarbete med andra aktörer i
huvudstadsregionen. Relocation-tjänsterna upphandlades och en ny leverantör blev vald.
Som en del av helheten upphandlades ett servicepaket som ska göra det lättare för
familjerna att finna sig tillrätta.
Tillgänglighet
En tillgänglig miljö ger alla lika möjligheter att medverka oberoende av personliga
egenskaper som har med syn, hörsel, rörelseförmåga, ålder, inlärningssvårigheter eller
andra faktorer att göra. Tillgänglighet i undervisningen betyder att studenterna kan delta
fullt ut i undervisningssituationen, enkelt komma in i lokalerna, använda kursmaterial och
utnyttja olika IT-tjänster som används i undervisningen och för att informera om den.
Tillgänglighet i undervisningssituationer innebär i synnerhet att man tillämpar
flerformsundervisning. Tillgängliga studier förutsätter ibland särskilda arrangemang eller
hjälpmedel. Tillgängligheten i den bebyggda miljön berör alla som vistas i universitetets
lokaler: studenter, anställda, sökande och besökare. I den digitala miljön handlar
tillgänglighet om hur de system och material som behövs i studierna och forskningen
lämpar sig för olika användare. Detta ska även tas hänsyn till när vi anskaffar nya material
och system. Bra lokalplanering är viktig för personer med rörelsenedsättning men också
bland annat för personer med nedsatt syn eller hörsel eller andra särskilda behov.
Tillgängligheten i den bebyggda miljön handlar om att upptäcka behov av fasta
hjälpmedel, till exempel induktionsslingor och ramper, att montera och underhålla dessa
och att kunna informera användarna om att deras existens.
Diskrimineringslagen (15 §) föreskriver att ”myndigheter, utbildningsanordnare,
arbetsgivare och de som tillhandahåller varor eller tjänster ska göra sådana
ändamålsenliga och rimliga anpassningar som behövs i det enskilda fallet för att göra det
möjligt för personer med funktionsnedsättning att på lika villkor som andra uträtta ärenden
hos myndigheter och få utbildning och arbete samt varor och tjänster som tillhandahålls
allmänheten och att klara av sina arbetsuppgifter och avancera i arbetet”. Gränsen mellan
vad som uppfattas som funktionsnedsättning respektive normal funktionsförmåga är dock
kulturberoende och flytande. På samma sätt varierar uppfattningen om gränsen mellan
sjukdom och hälsa. En person som har en sjukdom kan vara fullt fungerande och frisk i
övrigt, men klarar inte av vissa situationer. Ingen får diskrimineras på grund av sin hälsa
eller sjukdomshistoria. Vissa sjukdomar, exempelvis hiv-relaterade sjukdomar och
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psykiatriska sjukdomar, kan väcka rädsla och fördomar som kan leda till diskriminering.
Var och en har rätt att berätta eller låta bli att berätta om sin sjukdom eller
funktionsnedsättning för arbets- eller studiekamraterna.
Av Likabehandlingsenkäten 2015 som riktades till studenterna framgår att universitetets
webbplats och intranätet Flamma upplevs som varken tydliga eller tillgängliga.
Universitetets webbplats och intranät borde vara tillgängliga för alla i lika utsträckning. Vi
måste genomföra användarenkäter ur tillgänglighetsperspektiv som en åtgärd och även
utreda hur universitetets befintliga system fungerar. När intranätet görs om försöker vi
lyfta fram tillgänglighetsaspekterna mer än förut.
Likabehandling av sexuella minoriteter och könsminoriteter
Vid universitetet arbetar och studerar människor med olika sexuella läggningar. Även
könsidentiteter och -roller varierar. Stereotypa uppfattningar om hur representanter för
olika kön borde se ut och uppföra sig verkar inskränkande på alla människors liv och
känns sårande för vissa. Den diskriminering som sexuella minoriteter och könsminoriteter
upplever kan bero på tanklöshet, men ibland kan den också yttra sig som hätska eller
nedvärderande kommentarer och illvilliga skämt. Enligt diskrimineringslagen (14 §)
innebär sådant beteende trakasseri, vilket är förbjudet. Universitetet främjar en kultur som
präglas av öppenhet. Alla har rätt att tala om eller låta bli att tala om sitt privatliv. Att vara
öppen är bara möjligt om det inte leder till diskriminering, mobbning eller utfrysning. Vi kan
inte skapa öppenhet genom påtryckningar, men vi kan främja och stödja ett öppet
förhållningssätt. Öppenhet ökar välbefinnandet i arbetsgemenskapen genom att ge alla
möjlighet att vara fullvärdiga medlemmar i den. Vi strävar till att luckra upp den så kallade
heteronormen, dvs. antagandet om att alla människor är heterosexuella om inget annat
anges. Ingen får heller diskrimineras på grund av sin heterosexualitet – eller sin sexuella
läggning eller avsaknad av den överhuvudtaget. Personer som tillhör en sexuell minoritet
har ofta en särskilt sårbar ställning i samhället, och universitetet måste omedelbart
reagera på all diskriminering mot dem.
Enligt jämställdhetslagen (6 c §) ska myndigheter, utbildningsanordnare och andra
sammanslutningar som tillhandahåller utbildning eller undervisning samt arbetsgivare på
ett målinriktat och planmässigt sätt förebygga diskriminering på grund av könsidentitet
eller könsuttryck. Enligt definitionerna i samma lag (3 §) avses med könsidentitet en
persons upplevelse av sin könstillhörighet och med könsuttryck uttryck för kön genom
klädsel eller beteende eller på något annat motsvarande sätt. Även under perioden 2019–
2020 lyfter universitetet könsmångfalden till diskussion i olika sammanhang med en
strävan att påverka människors attityder och främja jämlikhet. Utöver traditionella
könsuttryck ska också mångfalden av kön beaktas i de utbildningsprogrammens
undervisningsplaner. Det är också viktigt att tematisera frågan på personalutbildningar,
eftersom en öppen diskussion om olika könsuttryck ökar jämlikheten och säkerheten för
sexuella minoriteter och könsminoriteter, men likaså för dem som tillhör majoriteten. Vi
kan göra det möjligt för alla vid universitetet att få vara sig själva. Vi kan se till att alla har
dessa rättigheter. Det är viktigt att ta hänsyn till den könsneutrala äktenskapslagen och
dess följder för familjeförhållanden i universitetets verksamhet vad gäller både personalen
och studenterna.
Universitetet har ett antal så kallade könsneutrala toaletter, men det behövs fler.
Jämställdhets- och likabehandlingskommittén har som mål att i samarbete med Lokal- och
fastighetscentret se till att det byggs fler könsneutrala toaletter när det är möjligt. Vi
kartlägger också möjligheten att i fråga om kön till exempel på blanketter ange alternativet
”annat” i tillägg till den traditionella tudelningen kvinna/man. Vi följer också upp hur
statistikföringen där ett tredje könsalternativ finns med utvecklas.
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En mer allmän åtgärd är att vi följer upp statistiken om fördelningen av kvinnor och män i
olika utbildningar och yrken för att kunna minska könssegregationen, uppdelning på grund
av kön. Målet bör vara så kallade jämställda yrken, där könsfördelningen är 40–60
procent.
Utvecklingsområden och åtgärder (2B)
Utvecklingsområd
e
7. arbetshälsoenkät

Åtgärd

Ansvar

Tidspl
an
hösten
2019

Uppföljning

Genomslag

frågor ang.
förebyggande av
osakligt bemötande

Enheten för
personalutveckling
och arbetsmiljö,
jämställdhets- och
likabehandlingskomm
ittén

jämställdhets- och
likabehandlingskommittén

Undervisnings- och
studentservicen

2017–
2020

jämställdhets- och
likabehandlingskommittén

utbildningen i
krävande
handlednings- och
undervisningssituationer anordnas
uppföljning av
utbildningsprogram
mens könskonsekvenser

Enheten för
personalutveckling
och arbetsmiljö

2017,
2020

jämställdhets- och
likabehandlingskommittén

universitetens
gemensamma
arbetshälsoenkät
vartannat år och
genomgång av
enkäten vid
enheterna även ur
ett jämställdhetsperspektiv
kartläggning av
fakulteternas
befintliga praxis om
anonyma tentamina
utbildningar
för lärare, forskare
och administrativ
personal varje år

8. anonyma
tentamina

främja anonym
bedömning
av tentamina

9. utbildning i
krävande
handlednings- och
undervisningssituati
oner
10.
utbildningsprogram

Undervisnings- och
studentservicen

2017–
2020

jämställdhets- och
likabehandlingskommittén

11. tillgänglig
kommunikation

samarbete med
Kommunikation och
samhällsrelationer
och i fråga om
digitala material med
Helsingfors
universitets bibliotek

Kommunikation och
samhällsrelationer,
Helsingfors
universitets bibliotek

2017–
2020

jämställdhets- och
likabehandlingskommittén

12. erkännande av
könsmångfalden

Fler unisextoaletter,
information,
alternativet ”annat
kön” på blanketter

Lokal- och
fastighetscentret,
utbildningsprogrammen

2017–
2020

jämställdhets- och
likabehandlingskomm
ittén

kontakt med
utbildningsprogram
mens aktörer och
försök att påverka
studieplanerna
påverka
kommunikationsenhetens
användarenkäter ur
ett tillgänglighetsperspektiv;
tillgängligheten av
digitala material;
tillgängligheten av
nya Flamma
unisextoaletter i alla
byggnader,
meddelanden till
universitetets
anställda och
studenter,
kartläggning av
ändringsbehov i
fråga om blanketter
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2C

Främjande av mångkulturell medvetenhet

Ett av målen i Helsingfors universitets strategi för 2017–2020 är att vara ”en kreativ,
internationell miljö för lärande och toppforskning”. I överensstämmelse med strategin ska
en enhetlig språkpraxis vid enheterna främjas såväl under perioden 2017–2018 som
under perioden 2019–2020 till exempel när det gäller mötesspråk, information och muntlig
vardagskommunikation. Detta för att ingen ska känna sig utanför eller låta bli att delta för
att hen inte behärskar språket. Samtidigt ska man se till att inte heller de känner sig
utanför som inte behärskar finska eller de andra språk som används vid enheten.
Universitetet ska också uppmuntra till internationalisering på hemmaplan.
Internationalism, etnisk likabehandling och flerspråkighet
Enligt universitetets strategi ska andelen internationella magisterstuderande och
doktorander ökas. I strategin nämns också att mångspråkiga förfaranden i enlighet med
språkprinciperna främjas inom hela universitetet. Därför är det viktigt att vi vid universitetet
aktivt arbetar för kulturell medvetenhet och mot rasism. Kulturell medvetenhet innebär
både att man känner till sin egen kulturella bakgrund och att man har kunskap om andra
kulturer. Denna kunskap skapar en grund för samverkan och ömsesidig respekt mellan
människor från olika kulturer. Vid universitetet främjas en aktiv användning av båda
inhemska språken och engelska i enlighet med universitetets språkprinciper. Vi har
många anställda och studenter av internationell härkomst eller med utländsk bakgrund. I
Finland finns också etniska minoriteter som levt här länge, till exempel romer och samer.
Personer som tillhör etniska minoriteter och personer med invandrarbakgrund är
underrepresenterade inom universitetsutbildningen. Vi måste förbättra deras
förutsättningar att söka sig till universitetsutbildning. Etnisk bakgrund, nationalitet, kulturell
bakgrund och språk får inte utgöra hinder för ett fullvärdigt medlemskap i
universitetsgemenskapen. Universitetet främjar samhörighet och uppmuntrar till att lära
tillsammans. Universitetet främjar en ökad kulturell medvetenhet i samhället genom
undervisning och forskning. För att samhörighet ska uppstå krävs det att universitetet är
genuint flerspråkigt. Universitetet främjar studenternas och de anställdas språkliga
kompetens och därigenom kännedom om olika kulturer. Vid alla fakulteter meddelas
undervisning på andra språk än finska och svenska. Målet är att utöka och utveckla
kvaliteten på denna undervisning. Universitetet tillhandahåller tjänster som hjälper
internationella studenter och anställda att komma till rätta vid universitetet och i det
finländska samhället. Åtgärderna inkluderar ökad information om och utbildning i kulturell
mångfald samt synliggörande av bland annat lyckad språkpraxis.
Helsingfors universitet är medlem i förbundet för europeiska forskningsuniversitet LERU.
Universitets jämställdhetsansvarig är medlem i LERUs Gender-grupp. Gruppen
sammanträder två gånger om året. Gender-gruppens mål för den kommande perioden är
att förebygga dold diskriminering (implicit bias). Det har publicerats ett dokument om
ämnet: Implicit bias in academia: A challenge to the meritocratic principle and to women's
careers – And what to do about it. Det är viktigt att lyfta fram omedvetna attityder och öva
sig i att identifiera dem. En av åtgärderna denna period är att fortsätta delta aktivt i
Gender-gruppens verksamhet och att anordna utbildning på temat.
Likabehandling oavsett religion eller övertygelse
Enlig Finlands grundlag har var och en religions- och samvetsfrihet. Till religions- och
samvetsfriheten hör rätten att bekänna sig till och utöva en religion, rätten att ge uttryck
för sin övertygelse och rätten att höra till eller inte höra till ett religiöst samfund. Ingen är
skyldig att mot sin övertygelse ta del i religionsutövning. Alla som hör till universitetet har
rätt att bekänna sig till en religion och ge uttryck för sin övertygelse. Man kan ge uttryck
för sin övertygelse exempelvis genom sin livsstil, sin kost eller sitt sätt att klä sig. Alla vid
universitetet förväntas respektera att människor är olika och har olika åsikter och

27

åskådningar. Meningsskiljaktigheter som gäller religion, politik eller övertygelse får inte
påverka hur en anställd eller student blir bemött eller hur hen bemöter andra. Utövande av
religion eller övertygelse får dock inte på ett orimligt sätt påverka arbetet eller
verksamheten på arbetsplatsen. Diskriminering är förbjuden i alla former, även om den
skulle motiveras av religiösa skäl eller åskådning.
Helsingfors universitet och dess enheter anordnar av tradition gudstjänster och
motsvarande religiösa tillställningar i samband med högtidligheter. De som anordnar
tillställningar ska tänka på att det alltid ska vara frivilligt att delta och att det inte ska finnas
ett socialt tryck till det. Arbetsplatsen är inte förpliktad att anordna gudstjänster eller
andakter, men dessa får genomföras som en del av universitetets festtraditioner och
ritualer. Det ska alltid anordnas en motsvarande konfessionsfri tillställning som det är lika
lätt och naturligt att delta i för dem som inte kan delta i det religiösa programmet. När man
anordnar gudstjänster eller andakter som är gemensamma för olika religioner och
trossamfund ska dessa planeras och genomföras enligt principer för ömsesidig respekt
och gästfrihet. Man ska vara lyhörd för önskemål och förväntningar hos representanterna
för de olika samfunden. Representanter för olika religioner och åskådningstraditioner ska
bemötas jämlikt så att också minoriteternas synvinklar tas hänsyn till i en positiv anda.
Vad gäller användningen av religiösa symboler, till exempel niqab (en slöja som täcker
ansiktet), är universitetets utgångspunkt att om arbetsuppgifterna (inklusive praktik och
liknande) rimligen kräver att ansiktsuttrycken syns, får arbetsgivaren (eller till exempel
läroanstalten) i princip kräva klädsel som lämnar ansiktet fritt. Grunderna för och
rimligheten i klädkraven bör alltid avgöras från fall till fall. Utgångspunkten bör dock vara
att det är tillåtet i sig att använda religiösa huvudbonader, exempelvis slöjor som lämnar
ansiktet fritt. Arbetsgivaren eller motsvarande ska vid behov i samarbete med den
anställda, praktikanten eller studenten ordna arbetskläder som uppfyller både de krav som
personens religion ställer och arbetsgivarens krav på till exempel säkerhet.
Helsingfors universitet har ett antal så kallade stilla rum på olika campus. I samband med
lokaländringarna har man dock tänkt över användningen av olika rum. Behovet att ta fram
lokaler för studenter och anställda med olika religioner har ökat i och med att universitetet
blivit mer internationellt. Därför fortsätter Undervisnings- och studentservicen och Lokaloch fastighetscentret samt några andra aktörer med projektet Multi faith prayer room, där
man planerar bönerum eller stilla rum på campusen. Lokalerna utformas så att de också
kan användas av konfessionslösa. Det är viktigt att vi är med och påverkar arbetet ur
jämlikhets- och likabehandlingsaspekten. Universitetets jämställdhetsansvariga deltar i
projektet.
Utvecklingsområden och åtgärder (2C)
Utvecklingsomr
åde
13. mångkulturell
medvetenhet

Åtgärd

Ansvar

Tidsplan

Uppföljning

Genomslag

information och
BIAS-utbildning

2017–2020

jämställdhets- och
likabehandlingskommittén

Flammameddelanden och
utbildningstillfällen

14. LERUs
Gender-grupp

deltagande i
gruppens arbete,
deltagande i LERUs
möten

Enheten för
personalutveckling
och
arbetsmiljö;
jämställdhets
- och likabehandlingskommittén
jämställdhets
ansvarig

2017–2020

jämställdhets- och
likabehandlingskommittén

påverkansarbete
på möten (2 per
år)
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Utvecklingsomr
åde
15. språkpraxis

Åtgärd

Ansvar

Tidsplan

Uppföljning

Genomslag

främjande av
enhetlig språkpraxis
vid enheterna

Undervisning
s- och
studentservi
cen,
enheterna

2017–2020

jämställdhets- och
likabehandlingskommittén

16. stilla rum

Skapa Multi faith
prayer room-rum

Undervisnin
gs- och
studentservi
cen,
Lokal- och
fastighetsce
ntret

2017–2020

jämställdhets- och
likabehandlingskommittén

kartläggning av
behovet av
anvisningar för
gemensam och
lyckad
språkpraxis
stilla rum på alla
campus
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3 Riktlinjer för och organisering av jämställdhetsarbetet vid
Helsingfors universitet
Mål för förebyggande av diskriminering och trakasserier
Universitetet måste vara en arbets- och studiemiljö där alla bemöts med respekt.
Universitetet accepterar inte osakligt bemötande, diskriminering eller trakasserier som
riktar sig mot personalen eller studenterna. Cheferna är medvetna om sin rätt och
skyldighet att ingripa mot diskriminering och trakasserier. De ska i ett så tidigt skede som
möjligt aktivt ta itu med de fall som uppdagas. Arbetsgivaren kan ge anställda som gjort
sig skyldiga till trakasserier en anmärkning eller en skriftlig varning alternativt säga upp
dem. Vid enheten för personalutveckling och arbetsmiljö arbetar tre personalspecialister
som fungerar som trakasseriombud för personalen. En av dem är jämställdhetsansvarig.
Studentkåren har två trakasseriombud som studenterna kan kontakta om de misstänker
att trakasserier har skett. Trakasseriombuden arbetar under strikt konfidentialitet.
Studenternas och de anställdas personliga integritet måste skyddas för att förebygga
diskriminering och trakasserier. En central del av integritetsskyddet är att ingen är skyldig
att uppge sina personuppgifter om det saknas lagstadgade skäl. Integritetsskyddet ska
också beaktas vid forskning och vid hantering av till exempel undersökningsmaterial.
Behandlingen av personuppgifter regleras i dataskyddslagen och lagen om
integritetsskydd i arbetslivet. I lagstiftningen och i universitetets anvisningar definieras
vilka uppgifter som klassas som känsliga och som i regel inte får behandlas. Hit hör
uppgifter som beskriver ras eller etniskt ursprung, samhällelig, politisk eller religiös
övertygelse, medlemskap i ett fackförbund, en brottslig gärning eller ett straff eller någon
annan brottspåföljd, hälsotillstånd, sjukdom eller funktionsnedsättning eller vårdåtgärder
eller därmed jämförbara åtgärder som gäller en person, sexuell läggning eller beteende
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eller någons behov av socialvård. För att publicera personuppgifter till exempel på internet
måste man alltid ha personens samtycke.

Organisering av och resurser för jämställdhets- och likabehandlingsarbetet
Plikten att främja jämställdhet och likabehandling omfattar universitetets hela verksamhet,
all personal och alla studenter. Skyldigheten att främja jämställdhet och likabehandling
gäller särskilt universitetets ledning och institutionernas och enheternas chefer.
Universitetets ledning följer jämställdhetssituationen vid fakulteterna, institutionerna och
de övriga enheterna. Utvecklingen av jämställdhetsläget vid fakulteterna och enheterna
rapporteras och diskuteras som en del av verksamhetsstyrningsprocessen.
Universitetets jämställdhets- och likabehandlingskommitté leds av en prorektor, och
medlemmarna representerar universitetssamfundets mångfald. Medlemmarna väljs så att
kvinnor och män, universitetets personalgrupper, studenterna, olika åldersgrupper samt
grupper med särskild expertis i eller erfarenhet av likabehandlingsfrågor är
representerade. Jämställdhets- och likabehandlingskommittén har till uppgift att:




bidra till att jämställdhetslagens och diskrimineringslagens målsättningar uppnås
samt följa och rapportera om utvecklingen av jämställdhet och likabehandling vid
universitetet
påverka universitetssamfundet så att attityder, åsikter och strukturer som är
positiva för jämställdhet och likabehandling stärks
bereda en sådan jämställdhets- och likabehandlingsplan som avses i
jämställdhetslagen och diskrimineringslagen.

Enligt jämställdhetslagen ska jämställdhetsplanen utarbetas i samarbete med
förtroendemannen, förtroendeombudet, arbetarskyddsfullmäktigen eller andra av
personalen utsedda representanter. Representanterna för personalen ska ha tillräckliga
möjligheter att delta och påverka när planen utarbetas (6 a §). Universitetets
jämställdhets- och likabehandlingsplan godkänns av jämställdhets- och
likabehandlingskommittén, vars sammansättning motsvarar kraven i jämställdhetslagen.
Universitetets anställda och studenter inkluderas i utarbetandet av planen till exempel
genom enkäter.
Universitetets jämställdhetsansvariga informerar om och utbildar i jämställdhetsfrågor
samt utvecklar universitetets jämställdhetsverksamhet tillsammans med jämställdhetsoch likabehandlingskommittén, i samarbete med personal- och studentorganisationerna
samt fakulteterna och enheterna. Den som misstänker diskriminering kan kontakta
universitetets jämställdhetsansvariga som har tystnadsplikt. Den jämställdhetsansvariga
är också kontaktperson för de utsedda kontaktpersonerna i jämställdhets- och
tillgänglighetsfrågor. Kontaktpersoner i jämställdhets- och tillgänglighetsfrågor har utsetts
vid personaltjänsterna, undervisnings- och studentservicen och forskningsservicen. Deras
uppgift är bland annat att sprida god praxis i fråga om jämställdhet och informera om
jämställdhetsfrågor inom sina ansvarsområden, ge råd till personer som söker hjälp och
hänvisa dem till jämställdhetsansvarig, arbetarskyddsfullmäktig, förtroendemannen eller
studentkårens (HUS) trakasseriombud. Vissa ämnesföreningar har också egna
jämställdhetsansvariga som arbetar för att främja jämställdhet och likabehandling bland
studenterna. Studentkåren vid Helsingfors universitet har en egen likabehandlingsplan
(pdf).

31

Fakulteternas och de fristående enheternas arbete för jämställdhet och
likabehandling
Helsingfors universitet kräver inte att fakulteterna och de fristående enheterna gör upp
egna, separata planer för jämställdhet och likabehandling, eftersom det finns en sådan på
universitetsnivå. Enheterna har ändå egna projekt som anknyter till jämställdhet och
likabehandling. Till exempel Helsingfors universitets bibliotek har haft egna projekt för
främjande av likabehandling oavsett ålder och förebyggande av diskriminering.
Enheternas chefer tillfrågas regelbundet om jämställdhets- och likabehandlingsfrågor (se
kapitel 1).

Genusvetenskap som verktyg i utvecklingen av jämställdhet
Genusvetenskap är ett vetenskapsområde på Avdelningen för kulturer vid Humanistiska
fakulteten. Forskning och undervisning i genusvetenskap bedrivs även vid andra
fakulteter. Efterfrågan på expertis inom jämställdhets- och likabehandlingsfrågor ökar
både i Finland och utomlands. Genusvetenskap har en central roll i utvecklingen av
expertis och utbildningen av nya experter på området. Genusvetenskap är ett
mångvetenskapligt forskningsområde som kritiskt granskar begreppet kön även ur ett
historiskt perspektiv, könsnormer som en form av maktutövande i samhället och kvinnors
och mäns samt könsminoriteters och sexuella minoriteters ställning. Det centrala
förhållningssättet är intersektionalitet som används för att undersöka hur intersektionella
skillnader som klass, rasifiering, ålder, funktionsnedsättning, hälsa och sexualitet påverkar
olika gruppers och individers ställning i samhället. Genusvetenskap omfattar till exempel
feministisk teori, queer- och transforskning, kritisk mansforskning, handikappforskning,
forskning om postkolonial feminism, kritisk rasforskning, kritisk djurforskning samt
forskning om jämställdhet och jämlikhet. Vid universitetet utnyttjas genusvetenskapens
rön om hur kön och andra skillnader påverkar diskriminering. Forskningsrönen inkluderas i
all undervisning och forskning som de är relevanta för. Konsekvenserna av
utbildningsreformen Stora hjulet för studierna och undervisningen granskas ur ett
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Universitetet ska inkludera ett perspektiv som
beaktar mångfalden av kön i utbildningsprogrammens undervisningsplaner, till exempel i
uppgifterna som ges till studenter och i den obligatoriska examenslitteraturen.

Årsklocka för jämställdhets- och likabehandlingsarbetet
Årsklockan för jämställdhets- och likabehandlingsarbetet innehåller de möten, evenemang
och tillfällen där jämställdhets- och likabehandlingskommitténs medlemmar deltar aktivt.
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Kommunikationsplan
Enligt universitetets strategi ska universitetsgemenskapen stärkas med hjälp av
inkluderande och riktad kommunikation och metoder för gemenskapsbyggande. Frågor
som gäller jämställdhet och likabehandling kan ändå hamna i skuggan vid stora
strukturella förändringar. Därför är det viktigt att jämställdhets- och
likabehandlingskommittén har en ändamålsenlig kommunikationsplan för sin verksamhet.
Utöver en tidsplan ska planen kort och koncist redogöra för de frågor som kommittén vill
kommunicera ut till universitetssamfundet. Information om jämställdhetsfrågor riktas i
regel till hela universitetet. Ämnena varierar från tillställningar i kommitténs egen regi till
riksomfattande evenemang. Informationskanalerna har främst varit Flamma, Yammer
samt olika e-postlistor och anslagstavlor. Information har också gått ut i samband med
olika evenemang, till exempel utbildningar. Universitetets jämställdhets- och
likabehandlingsarbete har också en egen sida på universitetets webbplats. Målet med
jämställdhets- och likabehandlingskommitténs kommunikationsplan är att öka
medvetenheten om och genomslaget av jämställdhets- och likabehandlingsfrågorna vid
universitetet samt informera om dessa och dela med sig av god praxis.
Som nämndes ovan riktas informationen om jämställdhetsfrågor i regel till hela
universitetet. Information riktas dock också till exempel till specifika personalgrupper.
Meddelandenas innehåll varierar från kommitténs egna tillställningar till evenemang som
gäller i hela landet eller anordnas i samarbete. På Flamma informeras också om hur det
konkret går framåt med åtgärderna i jämställdhets- och likabehandlingsplanen med hjälp
av en så kallad åtgärdslista. De vanligaste frågorna att informera om är bland annat
jämställdhets- och likabehandlingsplanen som helhet liksom separat hur det går med
konkretiseringen av åtgärderna, ansökan om det årliga Maikki Friberg-priset och inbjudan
till evenemanget En eftermiddag för gott arbete (Hyvän työn iltapäivä) på våren.
Informationen ingår i uppgifterna för universitetets jämställdhetsansvariga. Även
medlemmarna i jämställdhets- och likabehandlingskommittén samt kontaktpersonerna i
jämställdhets- och tillgänglighetsfrågor deltar i arbetet. De viktigaste
informationskanalerna är Flamma och olika e-postlistor och anslagstavlor. Sedan hösten
2016 har även Yammer använts som en social informationskanal vid universitetet.
Meddelanden på Yammer och Flamma ger även möjlighet till en interaktiv, dubbelriktad
kommunikation.
Information om jämställdhetsfrågor har också gått ut i samband med olika evenemang, till
exempel personalutbildningar och nätverksträffar. Universitetets jämställdhets- och
likabehandlingsarbete har också en egen sida på universitetets webbplats. Jämställdhetsoch likabehandlingskommittén har dessutom ett eget internt arbetsgruppsområde på
Flamma, där kommitténs föredragningslistor och mötesprotokoll finns. I fortsättningen
kommer mötesprotokollen också att sparas i dokumenthanteringssystemet RIIHI.
Information till externa kontakter, exempelvis om årliga nätverksträffar för universitetens
jämställdhetsaktörer, går ut via e-post. Information ges alltid när det behövs. Universitetet
försöker informera om till exempel jämställdhets- och likabehandlingsevenemang så tidigt
som möjligt genom att publicera ett meddelande på Flamma både som ett offentligt
meddelande på framsidan och som meddelanden på jämställdhetssidan. Ibland
informerar man om evenemangen även i efterhand under Flamma-nyheter i samarbete
med kommunikationsavdelningen. Alla officiella ärenden publiceras på Flamma och på
webbplatsen på finska, svenska och engelska. Vad gäller övrig information använder
universitetet olika översättningar beroende på situationen och resurserna. Målet är en
flerspråkig kommunikation. Frågan om hur kommunikation fungerar och hur den kan
utvecklas ställs till universitetsgemenskapen samtidigt som de tillfrågas om jämställdhetsoch likabehandlingsplanen.
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4 Begreppsapparat för jämställdhet och likabehandling
Skyldigheter enligt jämställdhetslagen och diskrimineringslagen
I slutet av 2014 uppdaterades lagen om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor
och män (1329/2014). Syftet med lagen är att förebygga diskriminering på grund av kön
och främja jämställdheten 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 eller könsuttryck (1 §). Även vid Helsingfors universitet bör man ta hänsyn
till att myndigheter och utbildningsanordnare samt andra sammanslutningar som
tillhandahåller utbildning eller undervisning ska se till att flickor och pojkar samt kvinnor
och män har lika möjlighet till utbildning och avancemang inom yrket samt att
undervisningen, forskningen och läromedlen stöder syftet med denna lag (5 §).
Om antalet anställda i anställningsförhållande hos en arbetsgivare regelbundet är minst
30, ska arbetsgivaren minst vartannat år utarbeta en jämställdhetsplan som särskilt gäller
lön och andra villkor i anställningsförhållandet för att genomföra åtgärderna i syfte att
främja jämställdheten. Planen kan inkluderas i personal- och utbildningsplanen eller i
verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet. Jämställdhetsplanen ska utarbetas i
samarbete med förtroendemannen, förtroendeombudet, arbetarskyddsfullmäktigen eller
andra av personalen utsedda representanter. Representanterna för personalen ska ha
tillräckliga möjligheter att delta och påverka när planen utarbetas. Personalen ska
informeras om jämställdhetsplanen och uppdateringen av den. (6 a §) Myndigheter,
utbildningsanordnare och andra sammanslutningar som tillhandahåller utbildning eller
undervisning samt arbetsgivare ska på ett målinriktat och planmässigt sätt förebygga
diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck (6 c §).
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I slutet av 2014 förnyades diskrimineringslagen (1325/2014). Syftet med lagen är att
främja likabehandling och förebygga diskriminering samt att effektivisera rättssäkerheten
för den som utsatts för diskriminering (1 §). Lagen ska tillämpas på såväl offentlig som
privat verksamhet, med undantag för verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet
samt religionsutövning (2 §). Helsingfors universitet ska i enlighet med
diskrimineringslagen bedöma hur likabehandling uppnås i verksamheten och vidta
åtgärder som behövs för att främja likabehandling. De främjande åtgärderna ska vara
effektiva, ändamålsenliga och proportionerliga med beaktande av läroanstaltens
verksamhetsmiljö, resurser och övriga omständigheter. (6 §) Helsingfors universitet ska
också som arbetsgivare bedöma hur likabehandling uppnås på arbetsplatsen och med
hänsyn till arbetsplatsens behov utveckla arbetsförhållandena samt förfarandena i
samband med att personal anställs och beslut som berör personalen fattas. De främjande
åtgärderna ska vara effektiva, ändamålsenliga och proportionerliga med beaktande av
verksamhetsmiljön, resurserna och övriga omständigheter. (7 §)

Begreppen jämställdhet, likabehandling och tillgänglighet
Begreppet jämställdhet syftar ofta på jämställdhet mellan könen, medan jämlikhet
används i bredare bemärkelse. Likabehandling syftar i lagstiftningen på andra
diskrimineringsgrunder än kön. Innehållsmässigt kan begreppen jämlikhet och
likabehandling användas synonymt. Båda syftar på att alla människor är lika värda
oberoende av sina personliga egenskaper.
Tillgänglighet betyder att den fysiska, psykiska och sociala miljön är utformad så att alla
kan vara lika delaktiga oberoende av sina personliga egenskaper. Det innebär att tjänster
och verktyg ska vara tillgängliga för alla, att alla ska ha tillgång till information och
möjlighet att delta i beslutsfattandet.
Helsingfors universitet har som mål även under perioden 2017–2018 att jämställdhetsoch likabehandlingsfrågor ska beaktas som en genomgående princip i all verksamhet. Det
kallas för jämställdhetsintegrering eller jämtegrering. När beslut som gäller studenter och
personal bereds ska konsekvenserna av besluten utvärderas ur ett jämställdhets- och
likabehandlingsperspektiv.

Begreppet diskriminering och förebyggande av diskriminering
Jämställdhetslagen syftar också till att förebygga diskriminering på grund av könsidentitet
eller könsuttryck (1 §). Enligt diskrimineringslagen får 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 i fråga om personen själv eller någon annan (8 §). Enligt diskrimineringslagen
är särbehandling inte diskriminering, om behandlingen föranleds av lag och annars har ett
godtagbart syfte och medlen för att uppnå detta syfte är proportionerliga. Särbehandling
är emellertid berättigad också när det inte finns några bestämmelser om legitim grund, om
särbehandlingen har ett godtagbart syfte med avseende på de grundläggande fri- och
rättigheterna och de mänskliga rättigheterna och medlen för att uppnå syftet är
proportionerliga. (11 §)
I grundlagen är förteckningen över diskrimineringsgrunder inte uttömmande, eftersom
ingen får särbehandlas av någon orsak som gäller hans eller hennes person. Ingen får
diskrimineras till exempel på grund av sin ställning i samhället, sin ekonomiska ställning
eller deltagande i föreningsverksamhet.
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Till umgänget människor emellan hör att ställas inför olikheter och många slags skillnader
i synsätt. När en person behandlas sämre än andra på grund av någon personlig
egenskap, oberoende om det har att göra med utseende, livsåskådning eller andra
egenskaper, handlar det om diskriminering.
Diskriminering beror ofta på strukturer i kulturen eller verksamheten som kan vara svåra
att sätta fingret på. Diskriminering definieras i lagen och den som bryter mot förbud mot
diskriminering kan råka ut för sanktioner, men alla former av orättvisa är inte
diskriminering. Lagen föreskriver att den som har brutit mot diskrimineringsförbudet är
skyldig att betala gottgörelse till den som blivit utsatt. Arbetsgivaren är skyldig att ingripa
mot diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen.
Direkt och indirekt diskriminering på grund av kön är förbjuden (jämställdhetslagen, 7 §).
Med direkt diskriminering på grund av kön avses i jämställdhetslagen (7 §) att 1) kvinnor
och män försätts i olika ställning på grund av kön 2) kvinnor sinsemellan försätts i olika
ställning av orsaker som beror på graviditet eller förlossning 3) personer försätts i olika
ställning på grund av könsidentitet eller könsuttryck. Direkt diskriminering syftar på
situationer där en person eller en grupp utan godtagbar orsak särbehandlas i förhållande
till andra i samma ställning. Direkt diskriminering förekommer när man kan påvisa att en
person eller en grupp försätts i en sämre ställning jämfört med andra på grund av en
anledning som hänför sig till en person och som inte borde påverka hur man behandlas.
Enligt jämställdhetslagen är det också fråga om direkt diskriminering om ”en person
missgynnas på grund av graviditet eller förlossning eller på grund av någon annan
omständighet som hänför sig till personens kön” (8 §). I sin mest flagranta form yttrar sig
diskriminering som öppen fientlighet och ojämlikhet. Till exempel en lärare som vägrar att
handleda studenter som tillhör ett visst religiöst samfund eller en viss nationalitet gör sig
skyldig till diskriminering.
Enligt diskrimineringslagen ska direkt diskriminering anses förekomma när någon på
grund av en omständighet som gäller honom eller henne som person behandlas på ett
ofördelaktigare sätt än någon annan har behandlats, behandlas eller skulle behandlas i en
jämförbar situation (10 §).
Med indirekt diskriminering på grund av kön avses i jämställdhetslagen att 1) personer
försätts i olika ställning på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck med stöd av en
skenbart neutral bestämmelse eller ett skenbart neutralt kriterium eller förfaringssätt, om
personerna till följd av förfarandet i praktiken kan komma att missgynnas på grund av sitt
kön 2) kvinnor och män försätts i olika ställning på grund av föräldraskap eller
familjeansvar. Ett förfarande som avses i 3 mom. är dock inte diskriminering, om syftet
med förfarandet är godtagbart och de valda medlen för att nå detta syfte är befogade och
behövliga. Diskriminering är förbjuden oberoende av om den grundar sig på ett faktum
eller en presumtion i fråga om personen själv eller någon annan (7 §). Det är fråga om
indirekt diskriminering när en skenbart neutral bestämmelse eller ett skenbart neutralt
förfaringssätt försätter vissa personer i en ogynnsam ställning i förhållande till andra. Den
som gör sig skyldig till indirekt diskriminering är inte alltid medveten om saken. Trots det
är det fråga om diskriminering. Indirekt diskriminering kan också ske medvetet: En person
eller en grupp kan medvetet och uppsåtligt bete sig diskriminerande, men grunden för
diskrimineringen döljs bakom en neutral åtgärd. Ett exempel är när man inte vill anställa
personer med utländsk bakgrund och ställer sådana ogrundade villkor för anställningen
som sökande med utländsk bakgrund inte kan uppfylla. Enligt jämställdhetslagen är det
också fråga om indirekt diskriminering om kvinnor och män försätts i olika ställning på
grund av föräldraskap eller familjeansvar. Indirekt diskriminering är ofta strukturell
ojämlikhet som beror på kulturella skäl, etablerad praxis eller brister i den fysiska miljön. I

37

dessa fall kan enskilda personer eller aktörer inte anses vara direkt skyldiga till
diskriminerande beteende.
Enligt diskrimineringslagen ska 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 (13 §).
Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön samt befallningar eller
instruktioner att diskriminera personer på grund av kön ska betraktas som diskriminering
enligt denna lag. Med sexuella trakasserier avses i denna lag 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.
(Jämställdhetslagen, 7 §) Med trakasserier på grund av kön avses i denna lag 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, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning (jämställdhetslagen,
7 §).
Diskriminering på flera grunder betyder att en person utsätts för diskriminering på flera
olika grunder. Då kan de negativa effekterna hopa sig eller flyta samman, vilket resulterar
i diskriminering av en annan natur än dessa grunder skulle resultera i var för sig. Till
exempel kan en kvinna vara av utländsk härkomst, en utländsk person kan ha ett
funktionshinder, en person med funktionshinder kan höra till en sexuell minoritet och en
person som hör till en sexuell minoritet kan vara ålderstigen. En person kan vara allt detta
och utsättas för diskriminering på alla dessa grunder. Det kan vara omöjligt för en person
med utländsk bakgrund som har ett funktionshinder att studera, eftersom det inte går att
hitta en lämplig teckenspråkstolk. Olika former av diskriminering förekommer ofta
samtidigt. Det traditionella genussystemets inverkan och jämställdheten är ofta ett
relevant perspektiv också när man analyserar andra former av diskriminering.
Alla har rätt att åberopa principen om icke-diskriminering utan att det vållar problem. Alla
motåtgärder – till exempel att försämra personens arbetsförhållanden för att hen har
åberopat principen om icke-diskriminering – räknas som diskriminering.

Begreppet trakasserier och förebyggande av trakasserier
Trakasserier är också diskriminering. Trakasserier innebär att en individs eller en grupps
människovärde eller integritet kränks på så sätt att det uppstår en hotfull, förnedrande
eller aggressiv stämning. Både avsiktliga trakasserier och handlingar vars följder är
kränkande är förbjudna. Rasistiska vitsar eller öknamn på arbetskamrater som hör till en
sexuell minoritet är exempel på trakasserier.
Diskrimineringslagen definierar trakasserier enligt följande: Ett beteende som syftar till
eller som leder till att en persons människovärde kränks innebär trakasseri, om beteendet
har samband med någon av de grunder som anges i 8 § 1 mom. och 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. En arbetsgivares
förfarande ska betraktas som diskriminering, om arbetsgivaren efter att ha fått vetskap om
att en arbetstagare i sitt arbete har blivit utsatt för trakasserier som avses i 1 mom.
underlåter att vidta de åtgärder som står till buds för att undanröja trakasserierna. (14 §)
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Det är inte tillåtet att ge sådana instruktioner eller befallningar som innebär att någon
måste bryta mot förbudet att diskriminera. Det är fråga om diskriminering när den som ger
befallningen har befogenhet att utfärda förpliktande bestämmelser.
Helsingfors universitet har utarbetat anvisningar för förebyggande av osakligt bemötande
och trakasserier (pdf). Dokumentet är avsett som en handledning för den som råkat ut för
osakligt bemötande och trakasserier i arbetet eller studierna, för den som är chef och för
övriga anställda och studenter.
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