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SUOSITUS 1: 

KÄYNNISTETÄÄN YHDENVERTAISUUSLAIN OSITTAISUUDISTUS

Syrjinnän uhrin oikeussuojan vahvistamiseksi yhden-
vertaisuusvaltuutetulle annettaisiin työsuojeluviran-
omaisten ohella toimivalta arvioida myös työelämäs-
sä tapahtuvaa syrjintää.

Yhdenvertaisuusvaltuutetulle palautettaisiin mah-
dollisuus saattaa syrjintää koskeva asia yhdenvertai-
suus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi myös 
uhria nimeämättä.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle annettai-
siin oikeus määrätä hyvitys syrjinnän uhrille.

Oppilaitoksen toiminta määriteltäisiin syrjinnäksi, jos 
oppilaitos ei puutu oppilaaseen tai opiskelijaan koh-
distettuun häirintään. 

Varhaiskasvatukseen säädettäisiin yksikkökohtainen 
velvoite yhdenvertaisuuden edistämiseen ja yhdenver-
taisuussuunnitelman laatimiseen vastaavalla tavalla 
kuin oppilaitoksille. 

Työnhakijalla olisi kaikissa tilanteissa mahdollisuus 
saada selvitys työnantajalta perusteista, joilla valin-
tapäätös on tehty.

SUOSITUS 2: 

VALMISTELLAAN ULKOMAALAISLAKIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Säädettäisiin todistustaakan jakautumisesta turvapai-
kanhakijan ja viranomaisen välillä ja erityisesti tur-
vattaisiin lainsäädäntömuutoksin määritelmädirek-
tiivin (2011/95/EU) artiklan 4 kohdan 4 soveltaminen 
siten, että turvapaikanhakijan kokema aiempi oikeu-
denloukkaus katsotaan vakavaksi osoitukseksi haki-
jan perustellusta pelosta joutua vainotuksi tai todelli-
sesta vaarasta joutua kärsimään vakavaa haittaa, joll-
ei ole perusteltua syytä arvioida, ettei tämä vaino tai 
vakava haitta tule toistumaan.

Oikeus perhe-elämään turvattaisiin yhtäläisesti pa-
kolaisaseman ja toissijaisen suojeluaseman saaneil-
le siten, ettei heidän perheenyhdistämishakemuksiin-
sa sovellettaisi toimeentuloedellytystä, joka voi käy-
tännössä johtaa syrjintään taloudellisen aseman pe-

rusteella. Erityisesti tulisi huomioida lapsen oikeus 
perhe-elämään ja vanhempiensa hoivaan. Vähintään-
kin pakolaisaseman saaneiden perheenyhdistämisha-
kemuksiin sovellettava suotuisampi kohtelu olisi ulo-
tettava koskemaan myös toissijaista suojelua saanei-
ta, sillä erilaiselle kohtelulle ei ole hyväksyttäviä pe-
rusteita.  

SUOSITUS 3: 

VALMISTELLAAN VASTAANOTTOLAKIA KOSKEVAT MUUTOKSET 

Selvitettäisiin vastaanottolain vaikutukset ilman oles-
kelulupaa oleskelevien henkilöiden määrän kasvuun 
ja toteutettaisiin tarvittavat lainmuutokset sen tur-
vaamiseksi, että vastaanottopalvelut eivät lakkaisi en-
nen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen hakijan 
maastapoistamispäätöksen täytäntöönpanoa.

SUOSITUS 4: 

SELVITETÄÄN PALOMUURIN KÄYTTÖÖNOTTO ILMAN 

OLESKELULUPAA OLESKELEVIEN KOHDALLA  

Ilman oleskelulupaa oleskeleville henkilöille taattai-
siin mahdollisuus asioida viranomaisen kanssa ilman 
pelkoa maastapoistamispäätöksen täytäntöönpanos-
ta asioinnin seurauksena. 

SUOSITUS 5: 

SÄÄDETÄÄN LAILLA VÄLTTÄMÄTTÖMÄSTÄ HUOLENPIDOSTA

JA TOIMEENTULOSTA 

Perustuslain 19 §:ssä säädetystä välttämättömästä 
huolenpidosta ja toimeentulosta, johon kaikilla - myös 
ilman oleskelulupaa oleskelevilla henkilöillä - on oi-
keus, säädettäisiin lailla. 

SUOSITUS 6: 

YHDENVERTAISUUSVALTUUTETUN MAASTAPOISTAMISEN 

TÄYTÄNTÖÖNPANON VALVONNAN RESURSSIT 

VAKINAISTETAAN 

Julkisen talouden suunnitelmassa huolehdittaisiin, 
että valtuutetun lakisääteiselle tehtävälle varataan 
vakituiset resurssit. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun 
suositukset eduskunnalle:
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SUOSITUS 7: 

SELKIYTETÄÄN IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISTA KOSKE-

VAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Ihmiskaupan uhrien erityisasemaa palveluiden saa-
jina parannettaisiin esimerkiksi säätämällä erillisla-
ki sosiaali- ja terveysministeriön johdolla tai sisällyt-
tämällä ihmiskaupan uhrien erityisasema ja oikeus 
auttamistoimiin sosiaali- ja terveydenhuoltoa koske-
vaan yleislainsäädäntöön ja turvaamalla sosiaali- ja  
terveystoimen riittävä ohjaus.

Ihmiskaupan uhrien auttamisen ja rikosprosessin kyt-
köstä heikennettäisiin siten, että lainsäädäntö ja sen 
soveltaminen olisivat nykyistä paremmin sopusoin-
nussa Suomea sitovan kansainvälisen ja EU-oikeu-
den kanssa. 

Auttamisen uhrilähtöisyyttä vahvistettaisiin, jotta eri-
tyisen haavoittuvassa asemassa olevat ihmiskaupan 
uhrit ohjautuisivat nykyistä useammin ihmiskaupan 
uhrien auttamisjärjestelmään. 

SUOSITUS 8: 

VALMISTELLAAN ULKOMAALAISLAKIA KOSKEVAT MUUTOKSET 

IHMISKAUPAN UHRIEN OLESKELULUVISTA 

Ihmiskaupan uhrin jatkuvaluonteisen oleskeluluvan 
perusteita muutettaisiin siten, että oleskeluluvan saa-
miseksi riittää uhrin ”haavoittuva asema” nykyisen 
”erityisen haavoittuvan aseman” sijaan. 
 
Arvioitaisiin mahdolliset muutostarpeet myös tilapäi-
seen ihmiskaupan uhrin oleskelulupaan.

SUOSITUS 9: 

VALMISTELLAAN LAINMUUTOS TYÖSUOJELUVIRANOMAISEN 

TOIMIVALLAN LAAJENTAMISEKSI IHMISKAUPPARIKOKSIIN 

Työsuojeluviranomaisen toimintaa ohjaavaa ns. val-
vontalakia (44/2006) muutettaisiin siten, että työ-
suojeluviranomaisen ilmoitettava myös epäilemäs-
tään ihmiskaupparikoksesta poliisille.

 

Koko kertomus on luettavissa verkossa 
osoitteessa: 
www.syrjinta.fi/eduskuntakertomus


