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TASA-ARVOASIAT
SUOMESSA
Sosiaali- ja terveysministeriössä on naisten ja
miesten välistä tasa-arvoa edistämässä neljä
toimielintä: tasa-arvoyksikkö, tasa-arvovaltuutettu ja tasa-arvoasiain neuvottelukunta
sekä tasa-arvolautakunta.
Tasa-arvoyksikön tehtävänä on
 hallituksen tasa-arvopolitiikan valmistelu ja
kehittäminen yhteistyössä muiden
ministeriöiden kanssa
 sukupuolten tasa-arvon edistäminen
kaikkien asioiden valmistelussa ja niistä
päätettäessä (valtavirtaistaminen)
 kansallisen lainsäädännön valmistelu
 EU:n tasa-arvojuridiikkaan ja -politiikkaan
sekä kansainvälisiin asioihin liittyvät
tehtävät
Tasa-arvoyksikkö
Postiosoite: PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
Käyntiosoite: Snellmaninkatu13, 5. krs.
00170 Helsinki
Puh. 09  16001, Fax 09  1607 4317
Sähköpostiosoite: tasy@stm.fi
www.stm.fi/tasa-arvo/tasa-arvoyksikkö

Tasa-arvovaltuutettu toimii sosiaali- ja
terveysministeriön yhteydessä itsenäisenä
lainvalvontaviranomaisena ja hoitaa sille lain
nojalla kuuluvia tehtäviä.
Tasa-arvovaltuutetun tehtävänä on
 valvoa tasa-arvolain noudattamista ja
erityisesti syrjintäkiellon ja syrjivän
ilmoittelun kiellon noudattamista
 edistää aloittein, neuvoin ja ohjein lain
tarkoituksen toteuttamista
 antaa tietoja tasa-arvolaista ja sen
soveltamisesta
 seurata naisten ja miesten tasa-arvon
toteutumista yhteiskuntaelämän eri aloilla
Tasa-arvovaltuutettu voi antaa syrjintää
epäilevälle henkilölle tämän pyynnöstä ohjeita ja
neuvoja. Valtuutettu voi antaa ohjeita myös
tasa-arvosuunnittelusta sekä kiintiösäännön
soveltamisesta.
Tasa-arvovaltuutetun toimisto
Postiosoite: PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
Käyntiosoite: Snellmaninkatu 13, 1. krs.
00170 Helsinki
Puh. 09  16001, Fax 09  1607 4582
Sähköpostiosoite: tasa-arvo@stm.fi
www.tasa-arvo.fi
Tasa-arvolautakunta
Tasa-arvovaltuutettu tai työmarkkinakeskusjärjestöt voivat saattaa tasa-arvolain rikkomista
koskevan asian lautakunnan käsiteltäväksi.
Lautakunta voi kieltää lain vastaisen toiminnan
jatkamisen tai uusimisen. Lautakunta voi myös
antaa tuomioistuimelle lausuntoja.
Tasa-arvolautakunta/tasa-arvoyksikkö
Postiosoite: PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
www.stm.fi/tasa-arvo/tasa-arvolautakunta

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) on
vuonna 1972 perustettu pysyvä neuvottelukunta, jolla on neuvoa antava asema
valtionhallinnossa. Siihen kuuluu 13 jäsentä,
jotka valtioneuvosto nimeää eduskunnan
toimikaudeksi parlamentaaristen voimasuhteiden mukaan. Lisäksi asiantuntijajäseninä ovat
Naisjärjestöt yhteistyössä ry:n (NYTKIS) ja
Naisjärjestöjen Keskusliitto ry:n edustajat.
Neuvottelukunnan tehtävänä on
 seurata ja edistää naisten ja miesten tasaarvon toteutumista yhteiskunnassa
 tehdä aloitteita ja kannanottoja
ajankohtaisista sukupuolten tasa-arvoon
liittyvistä kysymyksistä
 antaa lausuntoja tasa-arvoon vaikuttavan
lainsäädännön ja muiden toimenpiteiden
kehittämiseksi
 edistää vuoropuhelua viranomaisten,
työmarkkina-, nais- ja miesjärjestöjen sekä
muiden yhteisöjen välillä
 edistää tasa-arvoa koskevaa
tutkimustoimintaa ja tutkimustulosten
hyödyntämistä
 seurata alan kansainvälistä kehitystä
Työnsä tueksi TANE on perustanut
kaudelle 2007  2011 Sukupuoli ja valta
jaoston sekä Miesjaoston.
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta
Postiosoite: PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
Käyntiosoite: Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki
Puh. 09  16001, Fax 09  1607 4167
Sähköpostiosoite: tane@stm.fi
www.tane.fi

