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Laki
naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 3 ja 4 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 3 §:n 1 mo-

mentti ja 4 a §, sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentti laissa 1329/2014 ja 4 a § laissa
232/2005, seuraavasti:

3 §

Määritelmät

Työntekijällä tarkoitetaan tässä laissa henkilöä, joka sopimuksessa sitoutuu tekemään
toiselle (työnantaja) työtä tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta
vastaan taikka on virkasuhteessa tai muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa val-
tioon, hyvinvointialueeseen, kuntaan tai muuhun julkisyhteisöön (viranomainen). Mitä
tässä laissa säädetään työntekijästä, sovelletaan soveltuvin osin myös muussa palvelus-
suhteeseen rinnastettavassa oikeussuhteessa työskentelevään.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

4 a §

Julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä, hyvin-
vointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimie-
limissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun otta-
matta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta-, hy-
vinvointialue- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu
luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuoli-
sesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä
pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä nais-
ta että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021.
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