TASA-ARVOVALTUUTETUN SUOSITUKSET
TASA-ARVO TYÖELÄMÄSSÄ

RASKAUS- JA PERHEVAPAASYRJINTÄ

•

Tulee toteuttaa perhevapaauudistus, jolla lisätään merkittävästi isille kiintiöityjä vapaita ja
lisätään vapaiden käytön joustavuutta.

•

•

Subjektiivinen päivähoito-oikeus tulee palauttaa kaikkien lasten oikeudeksi.

Palvelussuhdelainsäädännössä tulee olla kielto
jättää määräaikainen palvelussuhde uusimatta
raskauden tai perhevapaan perusteella sekä
kielto rajoittaa se kestämään vain äitiys-, isyystai vanhempainvapaan alkuun.

•

Vuokratyössä tulee selvittää vuokrausyrityksen ja käyttäjäyrityksen välistä vastuunjakoa
silloin, kun käyttäjäyrityksen syrjivä menettely
vaikuttaa työntekijän työn jatkumiseen, ja näissä tapauksissa ulottaa hyvitysvastuu käyttäjä-

•

Yhteiskunnan tulee varmistaa, ettei työtön
työnhakija menetä työttömyyspäivärahaetuuksia sen vuoksi, ettei hän ole voinut ottaa
vastaan tarjottua työtä lapsen hoitopaikan
puutteen takia. Myös pienten koululaisten vuorohoidon järjestämismahdollisuus tulee ottaa
huomioon, kun arvioidaan esimerkiksi työnhakijan mahdollisuutta ottaa työtä vastaan.

•

Tasa-arvolain hyvityssäännös tulee ulottaa
myös syrjintään, joka tapahtuu valintapäätöstä
edeltävän työhönottoprosessin aikana.

•

Työntekijällä, joka epäilee tasa-arvolain vastaista syrjintää palkkauksessa, tulee olla oikeus
saada työnantajalta verrokin tai verrokkien
palkkatiedot.

yritykseen.
•

Raskaus- ja perhevapaasyrjinnän ehkäiseminen
tulisi ottaa osaksi seuraavaa hallituksen tasaarvo-ohjelmaa.

TASA-ARVOSUUNNITTELU JA
PALKKAKARTOITUS
•

Tasa-arvosuunnitelman laatimiselle tulisi olla
tasa-arvolaissa vain yksi aikataulu.

•

Tasa-arvolakiin tulisi sisällyttää maininta
henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman ja
henkilöstöpoliittisen yhdenvertaisuussuunnitelman yhdistämisen mahdollisuudesta. Tulisi
harkita, voiko maininnan tasa-arvosuunnitelman sisällyttämisestä henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tai työsuojelun toimintaohjelmaan poistaa.

•

•

Palkkakartoituksen tarkoituksena on selvittää,
ettei saman työnantajan palveluksessa olevien
samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten
ja miesten välillä ole perusteettomia palkkaeroja. Palkkakartoitussäännöstä tulisi selkiyttää
niin, että tämä tarkoitus huomioitaisiin nykyistä paremmin vertailuryhmien ja käsiteltävien
palkkatietojen valinnassa.

•

TASA-ARVO OPPILAITOKSISSA
•

Tasa-arvosuunnittelun toimivuus peruskouluissa tulisi selvittää. Selvityksessä tulisi huomioida myös perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteissa olevan tasa-arvon edistämisvelvoitteen toteutuminen.

•

Tasa-arvon edistämiseen liittyvät kysymykset tulee sisällyttää nykyistä vahvemmin opettajankoulutukseen ja opettajien täydennyskoulutukseen.

•

Oppilaitoksilla ja opetuksen ja koulutuksen
järjestäjillä tulee olla velvollisuus seurata seksuaalisen häirinnän yleisyyttä ja toimenpiteiden
tehokkuutta kouluissa ja oppilaitoksissa mm.
Kouluterveyskyselyn koulukohtaisten tietojen
avulla.

•

Oppimiseroja ja niiden syitä on edelleen
tutkittava ja analysoitava. Oppimiserojen
kaventamiseen on kiinnitettävä huomiota
jatko-opintomahdollisuuksien turvaamiseksi ja
syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi.

Työntekijöiden valitsemien edustajien tulee
voida osallistua palkkakartoituksen kaikkiin
vaiheisiin. Heillä tulisi olla käytössään palkkakartoituksen tekemisen edellyttämät tiedot
kaikista henkilöstö- ja työntekijäryhmistä sekä
tarvittaessa myös yksittäisten työntekijöiden
palkkatiedot.

Jokaisella työnantajalla tulee olla häirintätilanteita koskevat ohjeet. Ne tulee sisällyttää osaksi
tasa-arvosuunnitelmaa tai tasa-arvosuunnitelmasta tulee ilmetä ohjeiden olemassaolo ja miten ne ovat työntekijöiden löydettävissä. Tämä
velvollisuus tulisi myös kirjata tasa-arvolain
tasa-arvosuunnittelua koskeviin säännöksiin.

TRANS- JA INTERSUKUPUOLISTEN ASEMA
•

Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä on
poistettava translain sukupuolen vahvistamisen
edellytyksistä.

•

Sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen on
erotettava lääketieteellisistä arvioinneista,
sukupuoliristiriidan diagnosoinnista ja lääketieteellisistä hoidoista. Samalla oikeus sukupuoliristiriidan lääketieteelliseen hoitoon pitää
turvata sitä tarvitseville osana julkisia terveyspalveluja.

•

Intersukupuolisten lasten lääketieteellisesti
tarpeeton sukuelinkirurgia on lopetettava.

SEKSUAALINEN HÄIRINTÄ, VIHAPUHE JA
SUKUPUOLITTUNUT VÄKIVALTA
•

Lainsäädäntöä tulee kehittää siten, että se
tunnistaa sukupuolittuneen vihapuheen ja
naisvihaan perustuvat rikokset. Esimerkiksi
selvitetään, tulisiko sukupuoli, sukupuoliidentiteetti ja sukupuolen ilmaisu kirjata
kiihottaminen kansanryhmää vastaan -rikoksen
tunnusmerkistöön.

•

Rikoslakia ja rikosoikeusjärjestelmää on
arvioitava ja kehitettävä kokonaisvaltaisesti
tavoitteena naisiin kohdistuvan vihapuheen ja
väkivallan vähentäminen. Esimerkiksi seksuaalirikoksia koskeva 20 luku pitää arvioida
sukupuolinäkökulmasta.

•

Raiskauksen tunnusmerkistö tulee muuttaa
suostumuksen puutteeseen perustuvaksi.

TASA-ARVOVALTUUTETUN RESURSSIT
•

Tasa-arvolain velvoitteiden ja kansalaisten
oikeusturvan toteutumisen sekä sukupuolten
välisen tasa-arvon edistämisen kannalta on
tärkeää, että tasa-arvovaltuutetulla lakia valvovana viranomaisena on tehtäviensä hoitamiseen
riittävät resurssit. Nykyisellään valtuutetun
tehtävien ja resurssien välillä on selvä kuilu.

