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yhdenvertaisuusvaltuutetusta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjin-
nän ehkäisemiseksi oikeusministeriön yhtey-
dessä on yhdenvertaisuusvaltuutettu.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on toiminnas-
saan itsenäinen ja riippumaton.

2 §

Nimittäminen ja kelpoisuusvaatimukset

Yhdenvertaisuusvaltuutetun nimittää val-
tioneuvosto enintään viideksi vuodeksi ker-
rallaan. Valtuutetuksi nimitetty vapautuu hoi-
tamasta muuta virkaa siksi ajaksi, jonka hän
toimii valtuutettuna.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kelpoisuus-
vaatimuksena on ylempi korkeakoulutut-

kinto, hyvä perehtyneisyys perus- ja ihmisoi-
keuksiin ja viran tehtäväalaan sekä käytän-
nössä osoitettu johtamistaito.

3 §

Tehtävät

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävänä on
valvoa yhdenvertaisuuslain (1325/2014) nou-
dattamista sen mukaan kuin sanotussa laissa
säädetään sekä yleisesti edistää yhdenvertai-
suuden toteutumista ja ehkäistä syrjintää. Li-
säksi valtuutettu toimii kansallisena ihmis-
kaupparaportoijana. Tehtäviensä hoitamiseksi
valtuutettu:

1) laatii ja teettää selvityksiä, julkaisee ra-
portteja sekä tekee aloitteita;

2) antaa neuvoja ja lausuntoja;
3) edistää tiedotusta, kasvatusta ja koulu-

tusta;
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4) osallistuu eurooppalaiseen ja kansain-
väliseen yhteistyöhön;

5) seuraa toimialallaan Suomen kansain-
välisten ihmisoikeusvelvoitteiden noudatta-
mista ja kansallisen lainsäädännön toimi-
vuutta;

6) seuraa ihmiskauppaan liittyviä ilmiöitä.
Lisäksi yhdenvertaisuusvaltuutettu hoitaa

muualla lainsäädännössä valtuutetulle sääde-
tyt tehtävät.

4 §

Tiedonsaantioikeus

Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on oikeus sa-
lassapitosäännösten estämättä saada viran-
omaiselta ja muulta julkista hallintotehtävää
hoitavalta, koulutuksen järjestäjältä ja oppi-
laitokselta sekä tavaroiden tai palvelujen tar-
joajalta maksutta yhdenvertaisuuslaissa sää-
dettyjen valvontatehtäviensä hoitamiseksi
välttämättömät tiedot sekä viranomaiselta ja
muulta julkista hallintotehtävää hoitavalta ul-
komaalaislaissa (301/2004) säädettyjen tehtä-
viensä hoitamiseksi välttämättömät tiedot.

Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on lisäksi oi-
keus salassapitosäännösten estämättä saada
kansallisena ihmiskaupparaportoijana toimi-
mista varten tarvittavat tiedot viranomaiselta
ja muulta julkista hallintotehtävää hoitavalta
sekä sellaiselta palvelujen tuottajalta, joka
osallistuu kansainvälistä suojelua hakevan
vastaanotosta annetun lain (746/2011)
33 §:ssä tarkoitettujen palvelujen ja tukitoi-
mien antamiseen tai saa ihmiskaupan vastai-
seen toimintaan tarkoitettua valtionapua. Val-
tuutetulla on kuitenkin oikeus saada henkilö-
tietoja vain, jos tiedonsaanti on välttämätöntä
ihmiskaupparaportoijalle säädettyjen tehtä-
vien hoitamiseksi.

5 §

Oikeus saada selvitys

Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on oikeus
saada viranomaiselta ja muulta julkista hal-
lintotehtävää hoitavalta, koulutuksen järjestä-
jältä ja oppilaitokselta, työnantajalta, tavaroi-
den tai palvelujen tarjoajalta sekä niiden pal-

veluksessa olevilta selvitys seikoista, jotka
ovat tarpeen valtuutetun tehtävien hoitami-
seksi. Oikeus selvityksen saamiseen ei koske
tietoa, josta sillä, jolta selvitystä pyydetään,
on oikeus kieltäytyä todistamasta.

6 §

Tarkastusoikeus

Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi tehdä tar-
kastuksen viranomaisen, koulutuksen järjes-
täjän ja oppilaitoksen sekä tavaroiden tai pal-
veluiden tarjoajan toimitiloissa, jos tarkastus
on tarpeen yhdenvertaisuuslain noudattami-
sen valvomiseksi valtuutetun toimivaltaan
kuuluvissa asioissa. Tarkastusta ei saa tehdä
pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävissä
tiloissa. Tarkastuksessa noudatetaan, mitä
hallintolain (434/2003) 39 §:ssä säädetään.

7 §

Oikeusapu

Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi avustaa tai
määrätä alaisensa virkamiehen avustamaan
syrjinnän tai vastatoimien kohteeksi joutu-
nutta tai mahdollista ihmiskaupan uhria tä-
män oikeuksien turvaamisessa taikka tarvit-
taessa hankkia tälle tätä tarkoitusta varten
oikeusapua.

8 §

Kertomukset

Yhdenvertaisuusvaltuutettu antaa vuosit-
tain valtioneuvostolle kertomuksen toimin-
nastaan. Kertomuksessa käsitellään myös ih-
miskauppaa ja siihen liittyviä ilmiöitä.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu antaa lisäksi
eduskunnalle kerran neljässä vuodessa kerto-
muksen yhdenvertaisuuden toteutumisesta.
Kertomuksessa käsitellään myös ihmiskaup-
paa ja siihen liittyviä ilmiöitä. Yhdenvertai-
suusvaltuutettu voi antaa kertomuksen yh-
dessä tasa-arvovaltuutetun kanssa.
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9 §

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto

Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on toimisto,
jossa on tarpeellinen määrä valtuutetun tehtä-
väalaan perehtyneitä esittelijöitä sekä muuta
henkilöstöä.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu nimittää toi-
miston virkamiehet ja ottaa palvelukseen toi-
miston muun henkilöstön.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu hyväksyy toi-
mistolle työjärjestyksen.

10 §

Neuvottelukunta

Yhdenvertaisuuden yleisen edistämisen ja
syrjinnän ehkäisemisen kannalta merkittävien
toimijoiden ja viranomaisten tietojenvaihtoa
sekä yhdenvertaisuuteen liittyvien kysymys-
ten käsittelyä varten yhdenvertaisuusvaltuute-
tun toimiston yhteydessä on valtioneuvoston
kolmeksi vuodeksi kerrallaan asettama yh-
denvertaisuusasioiden neuvottelukunta.

Neuvottelukunnan tehtävistä, kokoonpa-
nosta ja toiminnasta säädetään tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella.

11 §

Uhkasakko

Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi asettaa 4 ja
5 §:ssä tarkoitettujen tietojenanto- ja selvitys-
velvollisuuden noudattamisen tehosteeksi uh-
kasakon. Uhkasakkoa ei kuitenkaan saa aset-
taa henkilölle, jota on aihetta epäillä rikok-
sesta, jos tiedot koskevat rikosepäilyn koh-
teena olevaa asiaa.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun asettaman uh-
kasakon tuomitsee maksettavaksi yhdenvertai-
suus- ja tasa-arvolautakunta. Uhkasakon aset-
tamisesta ja tuomitsemisesta maksettavaksi
säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990).

12 §

Voimaantulo

Tämän lain voimaantulosta säädetään erik-
seen lailla.
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