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Laki
yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain (1326/2014) 3 §:n 1 momentti ja

8 § sekä
lisätään 4 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

3 §

Tehtävät

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävänä on valvoa yhdenvertaisuuslain (1325/2014)
noudattamista sen mukaan kuin sanotussa laissa säädetään sekä yleisesti edistää yhdenver-
taisuuden toteutumista ja ehkäistä syrjintää. Lisäksi valtuutettu toimii kansallisena ihmis-
kaupparaportoijana ja naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijana. Tehtäviensä hoitami-
seksi valtuutettu:

1) laatii ja teettää selvityksiä, julkaisee raportteja sekä tekee aloitteita;
2) antaa neuvoja ja lausuntoja;
3) edistää tiedotusta, kasvatusta ja koulutusta;
4) osallistuu eurooppalaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön;
5) seuraa toimialallaan Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden noudatta-

mista ja kansallisen lainsäädännön toimivuutta;
6) seuraa ihmiskauppaan liittyviä ilmiöitä;
7) seuraa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa sekä seuraa ja arvioi, nai-

siin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunnan ohella, naisiin koh-
distuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan
neuvoston yleissopimuksen (SopS 53/2015) 10 artiklassa tarkoitetulla tavalla sellaisia toi-
mintaperiaatteita ja toimia, jotka on tarkoitettu kaikkien yleissopimuksen soveltamisalaan
kuuluvien väkivallan muotojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

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

4 §

Tiedonsaantioikeus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on lisäksi oikeus salassapitosäännösten estämättä saada

viranomaiselta ja muulta julkista hallintotehtävää hoitavalta sekä valtion varoista makset-
tavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle annetussa laissa (1354/2014) tarkoite-
tulta turvakotipalvelun tuottajalta maksutta tiedot, jotka ovat välttämättömiä naisiin koh-
distuvan väkivallan ja perheväkivallan seuraamiseksi, naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja
perheväkivaltaan liittyvien ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamisen ja lainsäädännön toi-
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mivuuden seuraamiseksi sekä naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vastais-
ten toimintaperiaatteiden ja toimien seuraamiseksi ja arvioimiseksi.

8 §

Kertomukset

Yhdenvertaisuusvaltuutettu antaa vuosittain valtioneuvostolle kertomuksen toiminnas-
taan. Kertomuksessa käsitellään myös ihmiskauppaa ja siihen liittyviä ilmiöitä. Kerto-
muksessa käsitellään lisäksi naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa sekä toimia
ja toimintaperiaatteita niiden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu antaa lisäksi eduskunnalle kerran neljässä vuodessa kerto-
muksen yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Kertomuksessa käsitellään myös ihmiskaup-
paa ja siihen liittyviä ilmiöitä. Kertomuksessa käsitellään lisäksi naisiin kohdistuvaa väki-
valtaa ja perheväkivaltaa sekä toimia ja toimintaperiaatteita niiden ehkäisemiseksi ja tor-
jumiseksi. Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi antaa kertomuksen yhdessä tasa-arvovaltuute-
tun kanssa.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.
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