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Laki
naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 8 b §,

19 §:n otsikko ja 20 §, sellaisina kuin ne ovat, 8 b § laissa 232/2005 ja 19 §:n otsikko sekä
20 § laissa 1329/2014, sekä

lisätään 19 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1329/2014, uusi 4 momentti sekä
21 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1329/2014, uusi 5 momentti seuraavasti:

8 b §

Syrjintä oppilaitoksissa

Oppilaitoksen sekä muiden koulutusta ja opetusta järjestävien yhteisöjen menettelyä on
pidettävä tässä laissa kiellettynä syrjintänä, jos henkilö asetetaan opiskelijavalinnoissa,
opetusta järjestettäessä, opintosuoritusten arvioinnissa tai oppilaitoksen tai yhteisön
muussa varsinaisessa toiminnassa sukupuolen perusteella muita epäedullisempaan ase-
maan taikka muutoin kohdellaan 7 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

19 §

Ohjeiden ja neuvojen antaminen sekä sovinnon edistäminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tasa-arvovaltuutettu voi ryhtyä toimenpiteisiin sovinnon aikaansaamiseksi tässä laissa

tarkoitettua syrjintää koskevassa asiassa.

20 §

Asian saattaminen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi

Tasa-arvovaltuutettu tai työmarkkinoiden keskusjärjestö voi saattaa 7, 8, 8 a–8 e ja
14 §:n säännösten vastaista menettelyä koskevan asian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolau-
takunnan käsiteltäväksi 21 §:ssä tarkoitettua menettelyä varten.

Tasa-arvovaltuutettu voi saattaa 5 a ja 6 a §:n vastaista menettelyä koskevan asian yh-
denvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi 21 §:n 4 momentissa tarkoitettua
menettelyä varten.

Syrjintää koskevassa asiassa saavutetun sovinnon osapuolet yhdessä tai tasa-arvoval-
tuutettu osapuolten suostumuksella voivat hakea yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakun-
nalta sovinnon vahvistamista tässä laissa tarkoitettua syrjintää koskevassa asiassa.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi ei kuitenkaan voida saattaa
asiaa, joka koskee tasavallan presidentin, valtioneuvoston yleisistunnon, tuomioistuinten
ja muiden lainkäyttöelinten, valtioneuvoston oikeuskanslerin tai eduskunnan oikeusasia-
HE 98/2016
TyVM 4/2016
EV 112/2016

1

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20160098


915/2016  
miehen toimintaa. Eduskuntaa koskeva asia voidaan saattaa lautakunnan käsiteltäväksi
vain, kun kysymys on eduskunnan tai sen toimielimen toiminnasta viranomaisena tai
työnantajana.

Asian käsittelystä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnassa säädetään yhdenvertai-
suus- ja tasa-arvolautakunnasta annetussa laissa (1327/2014).

21 §

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toimivalta lainvastaisen menettelyn johdosta

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta vahvistaa osapuolten välisen sovinnon tässä

laissa tarkoitettua syrjintää koskevassa asiassa, jollei sovinto ole lain vastainen tai selvästi
kohtuuton taikka loukkaa sivullisen oikeutta. Sovinto, jonka lautakunta on vahvistanut,
pannaan täytäntöön kuten lainvoimainen tuomio.

————
Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2016.

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2016

Tasavallan Presidentti
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