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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tasa-arvovaituotetusta ja 
tasa-arvolautakunnasta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi tasa-arvoval
tuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta annettuun 
lakiin vuoden 1988 alusta voimaan tulevasta 
uudesta virkamieslainsäädännöstä aiheutuvat 
muutokset. Lisäksi ehdotetaan, että syrjinnän 

kohteeksi joutunutta voisi tasa-arvovaltuutetun 
m~äräyksestä avustaa myös hänen alaisensa virka
mtes. 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 
vuoden 1988 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Valtion virkamieslainsäädännön uudistamista 
koskeva lainsäädäntö tulee voimaan vuoden 1988 
alusta. Hallintolait ja -asetukset tulee lainsäädän
nön selkeyden vuoksi sopeuttaa uuteen virka
mieslainsäädäntöön. Uuden virkamieslainsäädän
nön kanssa ristiriidassa olevat säännökset on ku
mottava ja muihin säännöksiin tehtävä tarvittaes
sa yleisestä virkamieslainsäädännöstä johtuvat tar
kistukset ja täsmennykset. Tähän on kiinnittänyt 
huomiota myös eduskunnan perustuslakivalio
kunta lausunnossaan n:o 1311985. Tässä yhtey
dessä säädöksiä on tarkoituksenmukaista muu
toinkin täsmentää ja selkeyttää. 

Tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnas
ta annetun lain (610/86) 3 §:n mukaan syrjinnän 
kohteeksi joutunutta voi nykyisin avustaa tasa
arvovaltuutettu. Lisäksi tasa-arvovaltuutetun toi
miston toimistopäällikkö voi tietyin edellytyksin 
käyttää tasa-arvovaltuutetun puhevaltaa. Saatu
jen kokemusten mukaan avustaruistarve on arvi
oitua laajempi. Tämän vuoksi ehdotetaan, että 
tasa-arvovaltuutettu voisi määrätä myös alaisensa 
virkamiehen avustamaan syrjinnän kohteeksi jou
tunutta. 
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Valtion virkamieslain (755/86) mukaan viran 
nimeä ja laatua, esimerkiksi sopimuspalkkaisuut
ta ei tarvitse enää yksilöidä laissa. Tämän vuoksi 
tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta 
annetun lain 4 § ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että siitä poistetaan tasa-arvovaltuutetun toimis
ton toimistopäällikön viran sopimuspalkkaisuutta 
koskevat maininnat. 

Hallintolakeja ja -asetuksia muutettaessa on 
tarkoituksenmukaista muutenkin selkeyttää ja 
yksinkertaistaa säädöksiä. Tämän vuoksi ehdote
taan kumottavaksi tasa-arvovaltuutetusta ja tasa
arvolautakunnasta annetun lain 6 ja 7 §, jotka 
koskevat tasa-arvovaltuutetun kelpoisuusehtoja ja 
nimittämisjärjestystä sekä viran täyttämistä mää
räajaksi. Vastaavat säännökset tulisi säännöstön 
selkeyden vuoksi sisällyttää tasa-arvovaltuutetusta 
ja tasa-arvolautakunnasta annettuun asetukseen, 
joka on myös uudistettava virkamieslainsäädän
nön muutosten johdosta. Kelpoisuusehtoja ja 
nimittämisjärjestystä koskevat säännökset on tar
koitus koota keskitetysti asetukseen. Koska virko
jen määräaikaisuudesta säädettäisiin yhdessä ko
ko valtionhallintoa koskevassa asetuksessa, tasa
arvovaltuutetun viran täyttämisestä määräajaksi 
ei enää tarvittaisi säännöstä tasa-arvovaltuutetusta 
ja tasa-arvolautakunnasta annetussa asetuksessa. 
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2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä eikä 
niistä aiheudu taloudellisia vaikutuksia. 
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3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan saarettavaksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1988. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta 8 päivänä elokuuta 1986 annetun lain 

(610/86) 6 ja 7 §, 
muutetaan 3 §:n 2 momentti ja 4 § sekä 
lisätään 3 §:ään uusi 2 momentti, jolloin muutettu 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti: 

3 § 

Tasa-arvovaltuutettu voi määrätä alaisensa vir
kamiehen avustamaan syrjinnän kohteeksi joutu
nutta. 

Jos tasa-arvovaltuutetun tai hänen määräämän
sä virkamiehen avustaman henkilön vastapuoli 
häviää asian oikeudenkäynnissä, hänet on velvoi
tettava korvaamaan valtiolle avustamisesta aiheu
tuneet kohtuulliset kustannukset samojen perus-

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1987 

teiden mukaan kuin oikeudenkäyntikulujen kor
vaamisesta asianosaisten kesken on säädetty. 

4 § 
Tasa-arvovaltuutetulla on toimisto, JOssa on 

toimistopäällikön virka. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1988. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Matti Puhakka 
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Liite 

Laki 
tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta 8 päivänä elokuuta 1986 annetun lain 

(610/86) 6 ja 7 §, 
muutetaan 3 §:n 2 momentti ja 4 § sekä 
lisätään 3 §:ään uusi 2 momentti, jolloin muutettu 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

3 § 

Jos tasa-arvovaltuutetun avustaman henkilön 
vastapuoli häviää asian oikeudenkäynnissä, hänet 
on velvoitettava korvaamaan valtiolle 1 momen
tissa tarkoitetusta avustamisesta aiheutuneet koh
tuulliset kustannukset samojen perusteiden mu
kaan kuin oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta 
asianosaisten kesken on säädetty. 

4 § 
Tasa-arvovaltuutetulla on toimisto, johon voi

daan perustaa toimistopäällikön virka. Tämä vir
ka voi olla sopimuspalkkainen. 

6 § 
Kelpoisuusehtona tasa-arvovaltuutetulta vaadi

taan oikeustieteen kandidaatin tutkinto, perehty
neisyyttä hallinnolliszi'n tehtäviin sekä tasa-arvo
asioiden tuntemusta. 

7 § 
Tasa-arvovaltuutetun nimittää tasavallan presi

dentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haetta
vaksi julistamatta määräajaksi. 

Tasa-arvovaltuutettu voi määrätä alaisensa vir
kamiehen avustamaan syr;i'nnän kohteeksi joutu
nutta. 

Jos tasa-arvovaltuutetun tai hänen määräämän
sä virkamiehen avustaman henkilön vastapuoli 
häviää asian oikeudenkäynnissä, hänet on velvoi
tettava korvaamaan valtiolle avustamisesta aiheu
tuneet kohtuulliset kustannukset samojen perus
teiden mukaan kuin oikeudenkäyntikulujen kor
vaamisesta asianosaisten kesken on säädetty. 

4 § 
Tasa-arvovaltuutetulla on toimisto, ;ossa on 

toimistopäällikön virka. 

(6 § kumotaan) 

(7 § kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1988. 




