Keskeisiä tasa-ar voteemoja ovat:
■
sukupuoleen perustuva syrjintä
■
sukupuolinäkökulman valtavir taistaminen
■
työelämän tasa-ar vokysymykset
■
sukupuolten palkkaerot
■
tasa-ar vo koulutuksessa
■
työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen
■
naiset ja päätöksenteko
■
naisiin kohdistuva väkivalta
■
miehet ja tasa-ar vo
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TASA-ARVOA TEKEMÄSSÄ
Sosiaali- ja terveysministeriössä sukupuolten
välistä tasa-arvoa edistävät:
■ Tasa-arvoyksikkö
■ Tasa-arvovaltuutettu
■ Tasa-arvoasiain neuvottelukunta
■ Tasa-arvolautakunta

sosiaal i - ja terveysm i n i ster iö

Tasa-arvoyksikkö

Tasa-arvovaltuutettu

Tasa-ar voyksikkö on sosiaali- ja ter veysministeriön
yksikkö. Sen tavoitteena on tasa-ar von edistäminen
ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistaminen. Se
valmistelee ja toimeenpanee hallituksen tasa-ar vopolitiikkaa ja kehittää tasa-ar volainsäädäntöä.

Tasa-ar vovaltuutettu on itsenäinen viranomainen, joka
valvoo, että tasa-ar volakia noudatetaan. Tasa-ar vo-valtuutetun toimisto antaa sinulle neuvoja ja tietoja oikeuksistasi, jos epäilet joutuneesi syrjityksi sukupuolesi vuoksi.

Lisäksi yksikkö edistää sukupuolten tasa-ar von valtavir taistamista valtionhallinnossa, jotta sukupuolten
tasa-ar vo otetaan huomioon kaikkien asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

Valtuutettu valvoo myös sukupuolivähemmistöjen
syrjintäsuojaa ja seuraa tasa-ar von toteutumista yhteiskunnassa. Jos valtuutettu havaitsee, että tasa-ar volakia on rikottu, pyrkii valtuutettu ohjeilla ja neuvoilla
siihen, että lainvastainen menettely loppuu.

Tasa-ar voyksikkö osallistuu Suomen edustajana EU:n
tasa-ar voasioihin sekä kansainvälisiin tasa-ar voasioihin.

Tasa-ar vovaltuutettu edistää aloitteiden, neuvojen ja ohjeiden avulla tasa-ar volain tarkoituksen toteuttamista.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta
Tasa-ar voasiain neuvottelukunta (TANE) on neuvoa
antava taho valtionhallinnossa. Se nimetään eduskunnan toimikaudeksi parlamentaaristen voimasuhteiden
mukaan.
Neuvottelukunnassa on mukana sekä hallituspuolueiden että opposition edustajat. Asiantuntijajäseninä
ovat Miesjärjestöjen keskusliitto r y:n, Naisjärjestöt
yhteistyössä NYTKIS r y:n, Naisjärjestöjen Keskusliitto
r y:n ja Seta r y:n edustajat.
TANE vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja
nostaa esiin uusia tasa-ar vokysymyksiä.
Neuvottelukunta edistää tasa-ar voyhteistyötä puolueiden, järjestöjen ja tutkimuksen välillä. Lisäksi TANE
pitää esillä vielä ratkaisemattomia, pitkän linjan tasaar vokysymyksiä.

Tasa-arvolautakunta
Tasa-ar volautakunta on sosiaali- ja ter veysministeriön riippumaton lautakunta, joka valvoo tasa-ar volain
noudattamista.
Lautakunta antaa tuomioistuimille lausuntoja tasa-ar volain soveltamisesta. Se käsittelee tasa-ar vovaltuutetun
tai työmarkkinoiden keskusjärjestöjen vireille asettamat tasa-ar voa koskevat asiat. Lisäksi lautakunta
määrää tar vittaessa uhkasakon lain vastaisen
menettelyn johdosta.

