Reformerna är en jämställdhetsfråga
Regeringen genomför som bäst några av de största reformerna i Finlands historia, dvs. socialoch hälsovårdsreformen som inbegriper en landskapsreform. Mycket är fortfarande oklart
med utformningen av reformerna, men det är tydligt att båda kan ha långtgående följder för
jämställdheten. Den offentliga sektorn är en klart kvinnodominerad bransch i Finland. 9 av 10
av dem som arbetar inom socialvården och 6 av 10 av dem som arbetar i hälsovården är
kvinnor. Även inom de sektorer som ska flyttas över på landskapen såsom NTM-centralerna,
TE-byråerna och räddningsväsendet arbetar många kvinnor, speciellt inom administrationen.
Ett av reformernas rättesnören är centralisering. Färre sjukhus med full jour och ett visst antal
centrala enheter som sköter förvaltningen, som även den vanligen är kvinnodominerad, kan
innebära betydligt längre arbetsresor som försvårar möjligheterna att kombinera arbete och
familj.
De tjänster som i samband med reformerna omfattas av valfriheten ska produceras av bolag.
De här är ett problem för jämställdheten dels för att bolag inte berörs av reglerna om
könskvotering och dels för att bolagiseringen kan innebära lönedumpning och uppsägning av
äldre personal när man sparar och effektiverar. Denna risk finns även inom NTM-centralerna
och TE-byråerna. Detta är bara några exempel på problemen med jämställdheten i de
kommande reformerna. Trots detta har det inte gjorts någon klar könskonsekvensbedömning
av någondera reformen.
Regeringen bör kunna garantera att arbetstagarna i de mycket kvinnodominerade branscherna
som reformerna berör inte drabbas oskäligt hårt. Det behövs också kvinnor på olika chefs- och
andra nyckelpositioner inom de nya landskapen för att trygga jämställdheten både under och
efter reformerna.
Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för:
att Svenska Kvinnoförbundet noggrant övervakar social- och hälsovårdsreformen och
landskapsreformen ur ett jämställdhetsperspektiv.
att regeringen gör en könskonsekvensbedömning av den färdiga modellen för
landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen.
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