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Sukupuolten välinen tasa-arvo  
on tärkeä suomalainen arvo. 

Keskeisiä tasa-arvoteemoja ovat:

 – sukupuoleen perustuva syrjintä

 – työelämän tasa-arvon vahvistaminen ja  
palkkaerojen pienentäminen

 – tasa-arvo koulutuksessa

 – hoivavastuun tasaisempi jakaminen miesten  
ja naisten välillä

 – tasa-arvo taloudellisessa ja poliittisessa 
päätöksenteossa

 – naisiin kohdistuva ja lähisuhdeväkivalta

 – miesten hyvinvointi ja terveys

 – sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen
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Sukupuolten tasa-arvoa  
edistävät viranomaiset Suomessa
Tasa-arvoyksikkö

Tasa-arvoyksikkö on sosiaali- ja terveysministeriön yksikkö. Sen tavoitteena on tasa-arvon edistäminen ja sukupuo-

leen perustuvan syrjinnän poistaminen. Se valmistelee ja toimeenpanee hallituksen tasa-arvopolitiikkaa ja kehittää 

tasa-arvolainsäädäntöä.

Lisäksi yksikkö edistää sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista valtionhallinnossa, jotta asioiden valmistelu ja 

päätöksenteko parantaisi sukupuolten tasa-arvoa.

Tasa-arvoyksikkö osallistuu tasa-arvoasioiden käsittelyyn EU:ssa ja muissa kansainvälisissä yhteyksissä.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) on neuvoa antava taho valtionhallinnossa. Se nimetään eduskunnan toimi-

kaudeksi parlamentaaristen voimasuhteiden mukaan. 

Neuvottelukunnassa on mukana sekä hallituspuolueiden että opposition edustajat. Asiantuntijajäseninä ovat 

Miesjärjestöjen keskusliitto ry:n, Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry:n, Naisjärjestöjen Keskusliitto ry:n ja Seta ry:n 

edustajat.

TANE vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja nostaa esiin uusia tasa-arvokysymyksiä.

Neuvottelukunta edistää tasa-arvoyhteistyötä puolueiden, järjestöjen ja tutkimuksen välillä. Lisäksi TANE pitää 

esillä vielä ratkaisemattomia, pitkän linjan tasa-arvokysymyksiä.

Tasa-arvovaltuutettu

Tasa-arvovaltuutettu valvoo naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamista. Valtuutettu antaa 

ohjeita ja neuvoja tasa-arvolakiin liittyvistä kysymyksistä, kuten sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen 

ilmaisuun perustuvasta syrjinnästä ja sukupuolten tasa-arvon edistämisestä.

Tasa-arvovaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton lainvalvontaviranomainen ja toimii oikeusministeriön hallin-

nonalalla.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta valvoo sekä tasa-arvolain että yhdenvertaisuuslain noudattamista. 

Lautakunta voi kieltää jatkamasta tai uusimasta tasa-arvolaissa säädettyä syrjintää sekä velvoittaa tasa-arvosuun-

nitelman laatimiseen määräajassa. Tarvittaessa lautakunta käyttää sakon uhkaa.

Lautakunnan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka toimii  

oikeusministeriön hallinnonalalla.


