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Johdanto
Moninaisuuden hyväksyminen yhteiskunnassa yleisesti
ja myös työelämässä on asia, jota tulee edistää.
Lakimiesliitolla on ollut oma edunvalvonnallinen tasa-arvosuunnitelma jo vuodesta 2002 alkaen. Myöhemmin
mukaan otettiin naisten ja miesten välisen tasa-arvon lisäksi myös laajempi yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus näkökulma.
Tässä päivitetyssä asiakirjassa asetetaan liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustavoitteet ja -periaatteet,
joita liitto edistää. Lisäksi on määritelty toimenpiteitä, joita liitto asetettujen tavoitteiden eteen tekee. Tätä
asiakirjaa on tarkoitus käyttää liiton edunvalvonnassa ja vaikuttamisessa sekä ohjenuorana liitolle tärkeiden
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden käsittelyssä.
Lakimieskunta naisistuu edelleen. Lisäksi yhä useampi lakimies työskentelee yksityisellä sektorilla. Tämä
on otettava huomioon liiton edunvalvonnassa ja toiminnassa kuitenkin niin, että molempien sukupuolten ja
sektoreiden edut tulevat huomioon otetuiksi parhaalla mahdollisella tavalla.
Edellisen vuonna 2011 tehdyn edunvalvonnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman jälkeen
maailma on muuttunut ja uusia asioita on noussut keskusteluun. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita ns.
#Metoo –kampanja, mikä nosti seksuaalisen häirinnän yleiseen keskusteluun. Myös Lakimiesliitto otti osaa
tähän keskusteluun.
Edellisen suunnitelman jälkeen on myös seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun liittyvistä asioista keskusteltu entistä avoimemmin, mitä Lakimiesliitto pitää hyvänä asiana.

Tasa-arvolaki
Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä
tasa-arvoa sekä parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä.
Tasa-arvolakia sovelletaan pääsääntöisesti kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa ja kaikilla elämänalueilla. Tasa-arvolaissa on kolmenlaisia säännöksiä: tasa-arvon edistämissäännökset, syrjinnän kiellot
sekä oikeussuojaa ja valvontaa koskevat säännökset.
Syrjinnän yleiskielloissa määritellään ja kielletään sukupuoleen perustuva välitön ja välillinen syrjintä. Syrjintää
on myös seksuaalinen häirintä ja sukupuoleen perustuva häirintä sekä käsky tai ohje syrjiä. Vastatoimet eli
syrjityn aseman heikentäminen oikeuksiin vetoamisen vuoksi on syrjintää. Syrjintäperuste voi myös liittyä
läheiseen henkilöön tai syrjintä voi perustua oletukseen.
Syrjinnän erityiskielloissa määritellään syrjivä menettely työelämässä, oppilaitoksissa, etujärjestöissä sekä
tavaroiden ja palveluiden tarjonnassa.
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) eli tasa-arvolaki tuli voimaan 1.1.1987. Viimeksi
lakia uudistettiin uuden yhdenvertaisuuslain säätämisen yhteydessä vuoden 2015 alusta. Tällöin tasa-arvolakiin
sisällytettiin sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kiellot sekä velvoite tällaisen syrjinnän ennaltaehkäisyyn, ulotettiin tasa-arvosuunnitelmavelvoite peruskouluihin, täsmennettiin
työnantajan tasa-arvosuunnitelmaa ja palkkakartoitusta koskevia säännöksiä, vahvistettiin tasa-arvovaltuutetun itsenäistä asemaa koskevia säännöksiä sekä perustettiin uusi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta.
Jos työnantajan palveluksessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, työnantajan on vähintään joka toinen vuosi laadittava erityisesti palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja
koskeva tasa-arvosuunnitelma, jonka mukaisesti toteutetaan tasa-arvoa edistävät toimet. Tasa-arvosuunnittelun pohjaksi tulee tehdä selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta. Sen osana on oltava erittely naisten
ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä kartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista
ja palkkaeroista. Tätä kartoitusta kutsutaan palkkakartoitukseksi.
Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan tasa-arvolaissa henkilön kokemusta omasta sukupuolestaan. Sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan sukupuolen tuomista esiin pukeutumisella, käytöksellä tai muulla vastaavalla
tavalla. Tasa-arvolain syrjintäsäännökset koskevat myös syrjintää, joka perustuu siihen, että henkilön fyysiset sukupuolta määrittävät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti naisen tai miehen.

Yhdenvertaisuuslaki
Henkilöön liittyvät tekijät, kuten syntyperä tai ihonväri, eivät saa vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä
koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja - perusoikeudet kuuluvat samansisältöisinä kaikille.
Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan
tai vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammaisuudestaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.
Yhdenvertaisuudesta säädetään yhdenvertaisuuslaissa. Lain tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuutta sekä auttaa syrjinnän kohteeksi joutunutta. Yhdenvertaisuuslaissa säädetään, että viranomaisilla,
koulutuksen järjestäjillä ja työnantajilla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta.
Lisäksi viranomaisilla, koulutuksen järjestäjillä ja työnantajilla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on velvollisuus laatia yhdenvertaisuussuunnitelma niistä toimen piteistä, joilla yhdenvertaisuutta edistetään.
Työnantajien on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja työpaikan tarpeet huomioon
ottaen kehitettävä työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehdessä.

Nais- ja miesjuristit tilastojen ja tutkimusten valossa
Liiton varsinaisia jäseniä on yhteensä 11687 kpl, joista miehiä 5275 (45,14%) ja naisia 6412 (54,86%). Lisäksi
liitossa on opiskelijajäseniä 4559 kpl, joista miehiä 1560 (37,43%) ja naisia 2608 (62,57%).
Työmarkkinatutkimuksen mukaan valtio- ja kuntasektorin naisista 16.8 prosenttia ja miehistä 13.3 prosenttia on määräaikaisissa työ- tai virkasuhteissa. Eniten määräaikaisuuksia on nuorilla alle 29 vuotiailla naisilla
74,1 prosentti (miehet 66.7 prosenttia) ja 30-39 vuotiailla naisilla 43,1 prosenttia (miehet 32,7 prosenttia).
Yksityisellä sektorilla määräaikaisuuksia on huomattavasti vähemmän: naisilla 4,3 prosenttia ja miehillä 1,1
prosenttia. Yliopistoissa määräaikaisia on paljon eli 26,3 prosenttia. (Jäsenmäärän tilanne 30.10.2018.)

Palkkaus ja palkkaerot
• Juristina työskentelevien naisten keskipalkka on 82 prosenttia miesjuristien keskipalkasta.
• Julkisella sektorilla naisten keskipalkka on 85 prosenttia miesten keskipalkasta. Yksityisellä
puolella naisten keskipalkka on 80 prosenttia miesten keskipalkasta.
• Selittämätön palkkaero on 7,6 prosenttia
Lakimiesliitto tekee vuosittain palkkatutkimuksen ja ajoittain tarkemman palkkaerotutkimuksen. Viimeisin
tutkimus tehtiin vuoden 2017 palkoista ja samalla tehtiin myös palkkaerotutkimus.
Palkkakyselyyn vastasi 1956 Lakimiesliiton jäsentä (vastausprosentti 27,1). Vastaajista naisia oli 58 prosenttia ja miehiä 42 prosenttia. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös perhevapaiden ja muiden poissaolojen
yhteyttä kokonaispalkkaan (30–49-vuotiaat vastaajat).
Lakimiesliiton palkkaerotutkimuksen mukaan naisjuristien keskipalkka on 18 prosenttia alhaisempi kuin
miesjuristeilla. Palkkaeroista noin 10 prosenttia voidaan selittää esimerkiksi eroilla työtehtävien vaativuuksissa tai työkokemuksessa. Noin kahdeksan prosentin palkkaerolle ei kuitenkaan löydy selitystä. Nais- ja
miesjuristien palkkaeroja selittävät eniten toisistaan poikkeavat juristitehtävät: naisia toimii selvästi miehiä
vähemmän johtotehtävissä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.
Yli puolet sukupuolten välisestä palkkaerosta pystytään selittämään esimerkiksi asemaan, kokemusvuosiin
ja tehtyihin työtunteihin perustuvilla tekijöillä. Tuoreiden tulosten mukaan selittämätön palkkaero juristinaisten ja -miesten välillä on 7,6 prosenttia. Vuonna 2009 ero oli 7,3 prosenttia. Ero näyttäisi kasvaneen
yksityisellä sektorilla ja hieman kaventuneen julkisella puolella.
Palkkatutkimuksen mukaan perhevapailla olleilla miesjuristeilla myöhempi ansiokehitys on parempi kuin
niille miehillä, jotka eivät ole lainkaan pitäneet perhevapaita. Naisjuristien kohdalla vaikutus on puolestaan
vastakkainen eli pitkät perhevapaat hidastavat ansiokehitystä erityisesti yksityisellä sektorilla.
Olennaista on kuitenkin huomata, että miehillä perhevapaat ovat tyypillisesti huomattavasti lyhempiä kuin
naisilla. Perhevapaiden kielteinen vaikutus ansiokehitykseen näyttäisi liittyvän erityisesti naisten pitkiin, yli
kahden vuoden poissaoloihin työelämästä.
Työelämästä poissaoloista työttömyyskuukausilla oli merkittävin yhteys palkkaukseen. Työttömyyskuukaudet
ennustivat pienempää kuukausipalkkaa molemmilla sektoreilla. Jatkokoulutus vaikutti puolestaan positiivisesti palkkaan.

Seksuaalinen häirintä
• Lakimiesliitto laati keväällä 2018 toimintaohjeet seksuaalisen häirinnän estämiseksi.
Liitto toteutti vuoden 2018 alussa kyselyn lakialalla esiintyvästä seksuaalisesta häirinnästä. Kyselyn mukaan
työelämässä häirintää on omakohtaisesti kokenut 26 prosenttia naisista ja 5 prosenttia miehistä. Opintojen aikana häirintää on omakohtaisesti kohdannut 30 prosenttia naisista ja 18 prosenttia miehistä. Työelämässä seksuaalista häirintää koettiin yleisimmin kollegan taholta (60%) ja toiseksi yleisimmin esimiehen
taholta (30%). Opiskelija oli kohdannut seksuaalista häirintää lähinnä toisen oikeustieteen opiskelijan tai
muun opiskelijan taholta.

Liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteet,
tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi
Lakimiesliiton yksi arvoista on oikeudenmukaisuus. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset ovat mitä
suurimmassa määrin oikeudenmukaisuuskysymyksiä. Lakimiesliitto haluaa edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa yleisesti samoin kuin omassa toiminnassaan.
Nais- ja miesjuristeille on turvattava yhdenvertaiset mahdollisuudet työelämässä. Yhdenvertaiset mahdollisuudet on taattava kaikille riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta tai kansallisesta
alkuperästään, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, vammaisuudesta,
terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteettistä tai sukupuolen ilmaisusta.

Lakimiesliiton tavoitteena on:
1.		 Palkkatasa-arvon edistäminen työelämässä selittämättömiä palkkaeroja poistamalla
			 ja palkka-avoimuutta lisäämällä erityisesti yksityisellä sektorilla
			 Toimenpiteet
			 • Vaikutetaan palkka-avoimuuden lisäämiseen suosituksilla ja edistetään asian saattamista lainsäädäntöön.
			 • Lisätään palkkakyselyyn kysymykset palkankorotuksen pyytämisestä ja pyydetyn
				 korotuksen suuruudesta sekä vaikuttamismahdollisuuksista omaan palkkaan.
			• Lisätään henkilöstön edustajien tietoisuutta selittämättömistä palkkaeroista
				 liiton koulutuksissa ja etsitään sitä kautta keinoja erojen poistamiselle.

2.		 Naisille ja miehille tasa-arvoinen mahdollisuus edetä johtotehtäviin
			 Toimenpiteet
			 • Järjestetään johtamiskoulutusta ja mahdollisuuksia verkostoitua.
		 • Vaikutetaan mielikuviin johtajuudesta esimerkiksi esittelemällä liiton viestintäkanavissa
				 sekä naisia että miehiä johtajina.
			 • Kannustetaan työnantajia palkkaamaan tasapuolisesti molempia sukupuolia.
			 • Kannustetaan naisia hakeutumaan myös ylimpiin johtotehtäviin.
			 • Haetaan mentoreiksi tasa-arvoisesti naisia ja miehiä.
3.		 Tasa-arvoisempi perhevapaajärjestelmä, jossa vapaat jakautuvat tasaisemmin
			vanhempien kesken
			 Toimenpiteet
			 • Vaikutetaan hallitusohjelmaan perhevapaajärjestelmän saamiseksi valmisteluun.
				 Kannatetaan lähtökohtaisesti Akavan joustavaa perhevapaamallia. Valmistelussa olisi
				 tarkasteltava myös perhevapaiden kokonaispituutta.
			 • Vaikutetaan perhemyönteisten työyhteisöjen syntymiseen.
4.		 Perusteettomien määräaikaisuuksien poistaminen erityisesti julkisella sektorilla
		 Toimenpiteet
			 • Seurataan määräaikaisuuksien määrän kehitystä ja syitä.
			 • Puututaan tehokkaasti kaikkiin perusteettomiin määräaikaisuuksiin.
5.		 Kenenkään ei tarvitse kokea seksuaalista häirintää eikä muuta epäasiallista käytöstä
			 Toimenpiteet
			 • Liitto tekee toiminnallaan selväksi, että sillä on nollatoleranssi seksuaaliseen häirintään ja
				 muuhun epäasialliseen käytökseen.
			 • Liitto pitää näitä asioita esillä julkisessa keskustelussa ja vaikuttaa siten asenteisiin.
		 • Liitto seuraa seksuaalisen häirinnän esiintymistä säännöllisin kyselyin ja päivittää
				 tarvittaessa laatimaansa toimintaohjetta seksuaalisen häirinnän estämisestä.
6.		 Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tehokas toteutuminen yhteiskunnassa
			 ja Lakimiesliiton omassa toiminnassa
		 Toimenpiteet
			 • Liitto seuraa ja pyrkii omilla kannanotoillaan edistämään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus				 lainsäädännön toteutumista työelämän käytännöissä.
		 • Liitto pyrkii omissa rekrytoinneissaan saamaan hakijoiksi erilaisia ja eri taustan omaavia hakijoita.
			 • Liiton viestinnässä vältetään stereotypioita ruokkivaa kuvitusta ja kirjoituksia.
			 • Liitto pyrkii kannanotoillaan ja julkisessa keskustelussa vaikuttamaan siihen, että oikeus				 tieteelliseen hakeutuisi nykyistä enemmän erilaisia taustoja ja ominaisuuksia omaavia henkilöitä.

Seuranta ja päivittäminen
Liitto noudattaa ja edistää yllä määriteltyjä periaatteita ja tavoitteita kaikessa toiminnassaan. Liiton
hallitus valvoo periaatteiden ja tavoitteiden noudattamista. Liiton työelämätoimikunta raportoi tavoitteiden
toteutumisesta liiton hallitukselle vuosittain. Tavoitteita päivitetään säännöllisesti.
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