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Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan sivutoimisten puheenjohtajan, jäsenten
ja varajäsenten tehtävät haettavana seuraavaksi nelivuotiskaudeksi

Hakuaika päättyy 17.4.2019 klo. 16.15

Tarkemmat tiedot löytyvät oheisten linkkien kautta.

Sivutoiminen, määräaikainen puheenjohtaja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan
https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=25-278-2019

13 sivutoimista, määräaikaista jäsentä ja varajäsentä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan
https://www.valtiolle.fi/fi-FI/Ilmoitus?id=25-279-2019

Ordförande, medlemmar och ersättare för diskriminerings- och
jämställdhetsnämnden för viss tid med uppgiften som bisyssla öppna för ansökning
till nästa fyraårsperiod

Ansökningstiden går ut 17.4.2019 klo.  16.15

Närmare information genom nedstående adressen.

Ordförande för diskriminerings- och jämställdhetsnämnden för viss tid med uppgiften som bisyssla
https://www.valtiolle.fi/sv-FI/Vakans?id=25-278-2019

13 medlemmar och ersättare för viss tid till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden
https://www.valtiolle.fi/sv-FI/Vakans?id=25-279-2019

https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=25-278-2019
https://www.valtiolle.fi/fi-FI/Ilmoitus?id=25-279-2019
https://www.valtiolle.fi/sv-FI/Vakans?id=25-278-2019
https://www.valtiolle.fi/sv-FI/Vakans?id=25-279-2019
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YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on valtioneuvoston nimittämä itsenäinen ja riippumaton oikeusturvaelin. Se
valvoo yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain noudattamista yksityisessä toiminnassa sekä julkisessa hallinto- ja
liiketoiminnassa. Työelämää koskevat kysymykset eivät kuulu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toimivaltaan
muutoin kuin tasa-arvolain soveltamisalalla.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toimivaltaan ei kuulu yksityis- ja perhe-elämän piiriin kuuluvat asiat, eikä
uskonnon harjoittaminen.

Asian voi saattaa lautakunnan käsiteltäväksi se, johon syrjivä menettely kohdistuu, taikka yhdenvertaisuusvaltuutettu.
Myös yhdistykset voivat saada hakemuksen vireille lautakunnassa asianomistajan suostumuksella. Tasa-arvolain
soveltamisalaan kuuluvissa asioissa asian voi saattaa lautakunnan käsiteltäväksi vain työmarkkinoiden keskusjärjestö tai
tasa-arvovaltuutettu.

Lautakunta ei ota tutkittavaksi tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa vireillä olevaa asiaa.

Lautakunnan tehtävänä on antaa oikeussuojaa niille, jotka ovat kokeneet tulleensa syrjityksi tai tulleensa syrjintään
liittyvien kiellettyjen vastatoimien kohteeksi.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta voi kieltää jatkamasta tai uusimasta syrjintää tai vastatoimia ja asettaa
päätöksen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon ja tuomita sen maksettavaksi.

Lautakunta voi määrätä asianomaisen ryhtymään kohtuullisessa määräajassa toimenpiteisiin yhdenvertaisuuslaissa
säädettyjen velvollisuuksien täyttämiseksi. Se voi myös vahvistaa osapuolten välisen sovinnon.

Lautakunta ei voi määrätä hyvitystä tai muuta korvausta maksettavaksi.

Lautakunta voi antaa myös lausunnon yhdenvertaisuuslain tai tasa-arvolain soveltamisesta tuomioistuimen,
yhdenvertaisuus- tai tasa-arvovaltuutetun tai muun viranomaisen taikka yhdistyksen pyynnöstä.

Lautakunnan päätöksistä voi hakea muutosta hallinto-oikeudelta.

Hakemuksen käsittely lautakunnassa on maksutonta, ja sen toimituskirjat ovat maksuttomia. Muista
oikeudenkäyntikuluistaan asianosaiset vastaavat itse.

Lisätietoja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta:

http://yvtltk.fi/fi/

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta
PL 27
FI-00023 Valtioneuvosto

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan sähköposti: yvtltk@oikeus.fi

http://yvtltk.fi/fi/

