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Tasa-arvotiedon keskuksen tavoitteiden lainmukaisuus 

Olette sähköpostissanne 5.9.2019 pyytänyt tasa-arvovaltuutetulta kannanottoa 
koskien tasa-arvotiedon keskuksen tavoitteiden lainmukaisuutta. Kerrotte, että 
tasa-arvotiedon keskuksen sivuilla lukee, että sukupuolten tasa-arvolla 
tarkoitetaan sekä muodollista tasa-arvoa eli syrjimättömyyttä ja yhdenvertaista 
kohtelua että tosiasiallista tasa-arvoa muun muassa yhteiskunnan rakenteiden ja 
päätösten lopputulosten suhteen. Katsotte, että lopputuleman tasa-arvo viittaa 
siihen, ettei noudateta perustuslain 6 §:ssä ja tasa-arvolain 7 §:ssä säädettyjä 
syrjinnän kieltoja vaan pyritään muuttamaa yhteiskunnan rakenteita eri 
ihmisryhmille lopputulosten suhteen eriarvoisiksi. Pyydätte tasa-
arvovaltuutettua lausumaan, toimiiko tasa-arvotiedon keskus hallintolain 6 § 
mukaisesti.  

Tasa-arvovaltuutetun tehtävänä on valvoa naisten ja miesten välisestä tasa-
arvosta annetun lain eli tasa-arvolain sukupuolisyrjinnän kiellon sekä lain naisten 
ja miesten tasa-arvoa koskevien edistämisvelvoitteiden noudattamista. Tasa-
arvovaltuutetun toimivalta rajoittuu tasa-arvolain säännösten noudattamisen 
valvontaan. Tasa-arvovaltuutettu ei voi ottaa kantaa muun lainsäädännön 
noudattamiseen taikka muunlaisen yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Tasa-
arvovaltuutettu ei voi tämän vuoksi ottaa kantaa hallintolain 6 § 
noudattamiseen asiassa.  

Tasa-arvolaki kieltää välittömän ja välillisen syrjinnän sukupuolen perusteella. 
Syrjinnällä sukupuolen perusteella tarkoitetaan tasa-arvolaissa naisten ja 
miesten eri asemaan asettamista sukupuolen perusteella. Eri asemaan 
asettamisella tarkoitetaan lähinnä erilaisten etujen tai oikeuksien myöntämistä 
taikka tiettyjen velvollisuuksien, rajoitusten tai rasitteiden asettamista selkeästi 
vain miehille tai naisille.  

Tasa-arvolaki asettaa viranomaisille velvoitteen edistää kaikessa toiminnassaan 
naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä 
luoda ja vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan 
naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja 
päätöksenteossa. Erityisesti tulee muuttaa niitä olosuhteita, jotka estävät tasa-
arvon toteutumista. 
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Tasa-arvotiedon keskuksen internet-sivuilla oleva maininta yhteiskunnan 
rakenteisiin ja päätöksiin liittyvästä tosiasiallisen tasa-arvon edistämisestä 
vaikuttaa viittaavan tasa-arvolaissa nimenomaisesti sallittuihin positiivisiin 
erityistoimiin. Tasa-arvolain 9 § 4 kohdan mukaan tasa-arvolaissa kiellettynä 
sukupuoleen perustuvana syrjintänä ei ole pidettävä väliaikaisia, suunnitelmaan 
perustuvia erityistoimia tosiasiallisen tasa-arvon edistämiseksi, joilla pyritään 
tasa-arvolain tarkoituksen toteuttamiseen. Erityistoimet heikommassa asemassa 
olevan sukupuolen aseman ja olosuhteiden parantamiseksi ovat siis sallittuja, 
kun niillä pyritään tosiasiallisen tasa-arvon edistämiseen ja toimet ovat 
tarpeellisia tämän tavoitteen saavuttamiseksi.  

Esiin tuomassanne asiassa ei ilmene, että tasa-arvotiedon keskus olisi 
toiminnassaan asettanut naisia tai miehiä erilaiseen asemaan sukupuolen 
perusteella tai muutoin toiminnassaan menetellyt tasa-arvolain vastaisesti. Asia 
ei siten anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.  

Mikäli pidätte tasa-arvotiedon keskuksen internet-sivujen sisältöä joltain osin 
ongelmallisena tai epäselvänä, voitte antaa suoraan palautetta tasa-arvotiedon 
keskukselle.  

Tasa-arvotiedon keskus toimii osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta, jonka 
viranomaistoiminnan laillisuutta valvovat eduskunnan oikeusasiamies sekä 
valtioneuvoston oikeuskansleri. Jos joku katsoo, että viranomainen tai virkamies 
on menetellyt lainvastaisesti tai laiminlyönyt velvollisuutensa, hän voi tehdä 
kantelun asiasta oikeusasiamiehelle (www.oikeusasiamies.fi) tai 
oikeuskanslerille (www.okv.fi).  
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Tämä asiakirja on lähetetty vastaanottajalle sähköisesti. Asiakirjan allekirjoitettu 
taltiokappale säilytetään tasa-arvovaltuutetun toimistossa. 


