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 Befolkningen 67 600
kommuninvånare
- ca 70% finskspråkiga
- ca 23% svenskspråkiga
- andra språken ca 8%

Presentation
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1. Den europeiska deklarationen om jämnställdhet som
en referensram för arbetet

2. Implementeringens utmaningar och möjligheter –
den funktionella rollen

3.Jämställdhet och likabehandling är en horisontell och
funktionell process
4. Implementerin av jämställdhet och likabehandling –
hur integreras den till praktiken och verksamheten?

5. Uppföljning, evaluerig och indikatorer – värd av
omfattande debatt

6. Jämställdhet och likabehandling som en del av
socialt hållbar utveckling

1. Den europeiska deklarationen om jämställdhet som en referensram för
jämställdhets- och likabehandlingsarbetet
Gemensamma mål för
jämställdhet och
likabehandling

Politisk uppgift
Strategiskt
ledarskap

Integrerat i all verksamhet i staden

INVÅNARNA

ServiceFunktionell uppgift
producenten

Främjande av
jämlikhet och
likabehandlin
g
och
prevention av
marginaliserin
g

Bättre bemötande, interaktion,
delaktighet och partnerskap

VERKSTÄLLANDE

Arbetsgivarens uppgift

Arbetsgivare
n

Den europeiska deklarationen om jämställdhet som utgångspunkt i Vasa stad
Lagstiftning och människorättsöverenskommelser

Uppföljningen och evalueringen av
jämställdhets- och likabehandlings
effekterna utvecklas
Kompetensen om mångfald stärks
genom kommunikation ooch
utbildning
Fokus på den viktigaste:
verksamheten och kvaliteten på
servicen.

2. Implementeringens utmaningar och möjligheter – den funktionella rollen
Samarbete mellan
den offentliga och
tredje sektorn
Projektstöd
•
•

Stöd till kunnande
Påverkansarbete
•
•
•
•

•
•

•
•

Utbildning
Medvetenhet

•

Utveckling av metoder
Uppföljning och
evaluering
Nätverkens stöd

Synlighet i media
Inre kommunikation
Ledningens binder sig
till saken
Hur mår du Vasahändelsen

Tvärsektoriellt samarbete

Organisatorisk
koordinering
•

Resursering

Styrkedjor för
verksamheten
•
•
•
•

Ett föreningsvänligt Vasa
Samarbetsvilja och dialog

Från politiska beslut till praktiken
Vad prioriteras och varför?
Vilka mål?
Hur och till vilka målsättningar och
hurudan verksamhet eftersträvas?

•
•

Knappa resurser
Förbinda sig till
verksamheten

•
•
•

Innehållslig och administrativ
organisering
Stadskoncernen, aktiebolagen
affärsverken

•

Implementeringen och dess
strukturer
Systemiskhet

3. Jämställdhet och likabehandling - en horisontell och funktionell
process

Planerings
stöd

Dialog
Delaktighet

Fokus i det
viktigaste
strategiskt /
problemområden

Sektoröverskridande
handlingsplanen

Omgivningsanalys och nyläge – faktabaserad och
systematisk

Ansvar och
raportering

Jämnställdhet
och
likabehndling
som en del av
strategiskt
sammanhang
Hållbar
utveckling
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Medskapandet
med kommuninvånarna

4. Implementerin av jämställdhet och likabehandling – hur integreras den till
praktiken och verksamheten?

Implementeringen av tvärsektoriella
programmål och uppnåendet av resultat
förutsätter

• implementeringsstrukturer som
består av gemensamt
överenskomna element
• tydlig praxis som stöder dem

Lähde: Mukaillen THL:n terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnissa (2014)

VISION: Jämställdhet och likabehandling som en del av socialt hållbar utveckling
– mot en större verksamhetshelhet
Koldioxidneutralt Vasa2035

Social hållbarhet och
utveckling
till en del av de strategiska
målen och
verkställandet i staden
Rejäl MR- stad?
Livskraft - och välfärd
allianssen?

Ekologiskt

Socialt

Ekonomiskt

Nordens
Energihuvudstad

Genom att förena målsättningar och verkställandet som stöder strategin
påverkar man samtidigt på flera sammalänkade utmaningar och möjligheter

6. Jämställdhet och likabehandling som en strategisk del av helheten för
hållbar utveckling - värd av mera omfattande debatt
Mayors Indicators info@mayorsindicators.com
• Tjänsten baserar sig på FN:s målsättningar för hållbar utveckling, Agenda 2030
• 17 målsättningar
• 75 indikatorer (Situationen i Finland 02/2019) + eventyellt kommunens egna indikatorer

• Öppna Jämförelser – Jämnställdhet /Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL)
• 22 indikatorer = politisk representation (2) arbetet (4) landskap
5 (hälso- och sjukvård), kommuner 11 indikatorer (skola 5, kultur
och fritid 2, individ och familjeomsorg 1, äldreservice 3)
• Jämställdhet och likabehandling som en strategisk del av
välfärdsplanering
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