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Asia: HE 148/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdenvertai-

suuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi 

 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto 
 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kiittää mahdollisuudesta lausua yhdenvertai-

suuslain osittaisuudistuksesta. Hallituksen esityksellä pystytään tehosta-

maan muun muassa työelämässä ja koulutuksessa tapahtuvaan syrjintään 
puuttumista sekä korjaamaan niitä virheitä, joita vuoden 2015 yhdenvertai-

suuslakiin on jäänyt. Toisaalta oikeusministeriön ehdotus hyvin selvästi 

osoittaa oikeussuojan aukot, jotka liittyvät hyvityksen hakemiseen käräjäoi-
keudesta, mutta ei tarjoa tehokkaita keinoja tämän ongelman ratkaise-

miseksi.  

Uudistuksen lähtökohdat ja keskeiset esitykset 

Esityksen tavoitteena on monin eri tavoin vahvistaa syrjintää kokeneen hen-

kilön oikeussuojaa sekä ehkäistä syrjintää ennakolta muun muassa vahvis-

tamalla työnantajan ja varhaiskasvatuksen järjestäjän velvollisuutta arvi-

oida toimintansa yhdenvertaisuusvaikutuksia.  

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää esityksen tavoitteita erityisen tärkeinä 

sekä ehdotettuja keinoja pääosin onnistuneina.  

Esitykset työelämän osalta 

Esityksessä ja sitä edeltäneessä valtioneuvoston tilaamassa tutkimusselvi-

tyksessä osoitetaan tarve vahvistaa yhdenvertaisuuden toteutumista ja 
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syrjintäsuojaa työelämässä. Myös Suomea koskevat kansainväliset huomiot 

korostavat lainsäädännön kehittämistä tältä osin.  

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää tärkeänä, että työnantajan velvollisuutta 

arvioida yhdenvertaisuuden toteutumista täsmennetään esitetyllä tavalla, 

työsuojeluviranomaisten toimivaltaa laajennetaan kattamaan kaikki työelä-

män tilanteet sekä laajennetaan kehotusmahdollisuutta kattamaan myös 

yhdenvertaisuuden edistämisen laiminlyönti.  

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää erittäin merkittävänä, että myös yhden-

vertaisuusvaltuutetulle tulee ehdotuksen myötä mahdollisuus saada tietoa 

ja arvioida työelämän syrjintää yksittäisissä asiakastapauksissa. Puuttuvasta 

toimivallasta huolimatta valtuutetun puoleen käännytään tällä hetkellä pal-

jon myös työelämän syrjintää epäiltäessä (226 yhteydenottoa vuonna 2021). 

Muutoksella varmistetaan, että sekä työsuojeluviranomaisten että yhden-

vertaisuusvaltuutetun osin toisistaan poikkeavat vahvuudet tulevat hyödyn-

netyiksi työelämää kehitettäessä. Kokemukset vastaavanlaisesta yhteisestä 

toimivallasta ovat erinomaisia tietosuojavaltuutetun ja työsuojeluviran-

omaisten molempien valvoessa työelämän tietosuojaa (laki työelämän yksi-

tyisyyden suojasta, 759/2004).  

Lakimuutos on tärkeä pyrittäessä puuttumaan erityisesti heikommassa ase-

massa olevien vähemmistöjen kohtaamaan syrjintään yhdenvertaisuuslain 

tarjoamin keinoin. Valtuutetun toimivallan laajennus tukee myös valtuute-

tun nykyistä tehtävää työsyrjinnän ennaltaehkäisemiseksi sekä sovinnon 

edistämiseksi syrjintätilanteissa. Muutos toteuttaa myös Euroopan unionin 

komission suosituksen, jonka mukaan yhdenvertaisuusvaltuutettuja vastaa-

villa viranomaisilla tulee olla toimivalta kaikilla elämänalueilla, myös työelä-

mässä. Komissio on ilmoittanut, että tämä edellytys sisältyy myös komission 

tänä syksynä julkaistavaan esitykseen jäsenmaita sitovaksi direktiiviksi.  Yh-

denvertaisuusvaltuutetulla on nykylainsäädännössä eurooppalaisessa ver-

tailussa poikkeuksellisen suppea toimivalta. 

Esitykset lasten ja nuorten yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämiseksi 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää tärkeänä, että koulutuksen tai varhaiskas-

vatuksen järjestäjän vastuuta puuttua häirintään selvennetään. Ehdotettu 

säännös vastaa nykyisen lain mukaista työnantajan velvollisuutta puuttua 

tietoonsa saamaan työntekijään kohdistuvaan häirintään. Lain muutos tar-

joaa oppilaille ja opiskelijoille entistä monipuolisempia ja vahvempia 
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oikeussuojakeinoja sekä oikeuden yhdenvertaisuuslain 23 §:n mukaiseen hy-

vitykseen tilanteissa, joissa varhaiskasvatuksessa tai koulutuksessa tapahtu-

vaa häirintää ei olla tunnistettu tai riittäviin toimenpiteisiin ei olla ryhdytty. 

Tärkeää myös on, että yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite ja velvoite yh-

denvertaisuussuunnitelman laatimiseen laajenee varhaiskasvatukseen yk-

sikkötasolle ja että vastuu perhepäivähoidon yhdenvertaisuussuunnitel-

mien osalta on täsmennetty kunnille. Valtuutettu käsitteli varhaiskasvatuk-

seen ja koulutukseen liittyviä esityksiä lausunnossaan sivistysvaliokunnalle 

(liitteenä). 

Vuoden 2015 yhdenvertaisuuslakiuudistuksen puutteiden korjaaminen 

Vuoden 2015 yhdenvertaisuuslakiuudistus laajensi merkittävällä tavalla yh-

denvertaisuuslain soveltamisalaa ja lain suojaa saavien piiriä. Valitettavasti 

uudistus myös joiltakin osin kavensi oikeussuojaa ennakoimattomalla ta-

valla. Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää tärkeänä, että oikeustila pystytään 

pikaisesti palauttamaan entiselleen. Nyt esityksen mukaan häirintään, joka 

kohdistuu kansanryhmään, voidaan puuttua ja yhdenvertaisuusvaltuutettu 

voi saattaa asian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan myös nimeä-

mättä syrjinnän uhria.  

Vuoden 2015 yhdenvertaisuuslain uudistamisella pyrittiin ennakoimaan 

myös Suomen sitoutumista noudattamaan YK:n vammaisten henkilöiden oi-

keuksia koskevaa sopimusta. Sopimus tuli Suomessa laintasoisena voimaan 

kesäkuussa 2016. Yhdenvertaisuuslakia koskevaan hallituksen esitykseen 

kirjattiin kuitenkin laajapohjaisen valmisteluvaiheen aikana erityisesti koh-

tuullisia mukautuksia koskevia supistavia tulkintoja, jotka eivät vastaa YK:n 

vammaissopimuksen sisältöä. Nämä tulkinnat on nykyisin pääosin yhden-

vertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan ja korkeimman hallinto-oikeuden pää-

töksissä kumottu. On kuitenkin tärkeää, että vammaiset henkilöt sekä ne, 

joilla on velvollisuus tehdä kohtuullisia mukautuksia tulevat keskeisistä oi-

keuksistaan ja velvollisuuksistaan tietoiseksi jo yhdenvertaisuuslain perus-

teella, ilman tarvetta perehtyä esimerkiksi oikeuskäytäntöön. Nyt esitetyt 

selvennykset kohtuullisten mukautusten käsitteeseen vastaavat nykyistä 

paremmin YK:n vammaissopimuksen vaatimuksia.  

Yhdenvertaisuusvaltuutettu huomauttaa, että valtuutetun sekä yhdenver-

taisuus- ja tasa-arvolautakunnan edustaja ovat lainsäädäntöä valmistelevan 

työryhmän eriävässä mielipiteessään tuoneet esiin, että esteettömyyttä ei 
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ole määritelty yhdenvertaisuuslaissa syrjinnäksi niin kuin YK:n vammaissopi-

muksessa määritellään. Nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä 

on todettu, ettei asia kuulunut työryhmän toimeksiantoon. Yhdenvertaisuus-

valtuutettu toteaa, että yhdenvertaisuuslain täsmentämiseen tältä osin on 

syytä palata pian. 

 

Esityksen hyvitystä koskevat ehdotukset  

 

Hyvityksen määräämisen nykytila, lakia valmistelleen työryhmän esitys tilanteen korjaa-

miseksi sekä lakiesityksestä järjestetty lausuntokierros 

Nykyinen yhdenvertaisuuslaki lähtee siitä, että syrjintää kohdanneella hen-

kilöllä on oikeus saada hyvitys muun muassa viranomaiselta, työnantajalta, 

koulutuksen tai tavaroiden ja palvelujen tarjoajalta, joka on syyllistynyt syr-

jintään. Hyvitysvelvollisuuden syntymiseen ei ole asetettu mitään lisäedelly-

tyksiä, hyvitysvelvollisuus syntyy samalla kuin syrjintä todetaan. Hyvitystä ei 

voi nykyisen lain mukaan saada asiaa käsiteltäessä yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvolautakunnassa vaan hyvitystä on erikseen haettava kanteella käräjäoi-

keudessa.  

Valtioneuvoston tilaama yhdenvertaisuuslain arviointitutkimus osoitti kiis-

tattomasti, että yhdenvertaisuuslain mukainen järjestely ei ole toimiva hyvi-

tyksen osalta. Vuosina 2015-2019 tuomioistuimet määräsivät hyvitystä mak-

settavaksi yhdenvertaisuuslain perusteella nostetuissa kanteissa vain kolme 

kertaa. 

Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta valmistellut oikeusministeriön työ-

ryhmä esitti viime keväänä yksimielisesti, että hyvitystä voisi hakea yhden-

vertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalta, ja lautakunta voisi siitä päättää.  

Työryhmän esitys sai lausuntokierroksella laajaa tukea. Hallituksen esityk-

sen mukaan: ”Ehdotusta kannattivat muun muassa eduskunnan oi-

keusasiamies, ja useimmat muut viranomaistahot, Vammaisten henkilöiden 

oikeuksien neuvottelukunta VANE, useimmat työntekijäjärjestöt sekä useim-

mat muut kuin työmarkkinajärjestöt. Useat lausunnonantajat katsoivat, että 

lautakuntamenettely parantaisi syrjinnän uhrin pääsyä oikeussuojakeinoi-

hin, ja että nykymallissa kynnys hyvityksen hakemiseen käräjäoikeudesta on 

liian korkea muun muassa johtuen kuluriskistä.” Myös oikeuskansleri ja 
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monet lausunnon antaneet yksittäiset tuomioistuimet pitivät esitettyä rat-

kaisua parannuksena nykytilanteeseen 

Esitystä kritisoivat tältä osin Korkein hallinto-oikeus, Suomen Tuomariliitto 

sekä työnantajia ja elinkeinoelämää edustavat järjestöt pääosin sillä perus-

teella, että kyseessä on yksityisoikeudellinen asia, joka ei sovi hallintolain-

käytössä ratkaistavaksi.  

Luopuminen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan mahdollisuudesta päättää hyvi-

tystä ja korvata se suosituksella  

Yhdenvertaisuusvaltuutettu ei pidä riittävänä, että yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvolautakunta voisi antaa suosituksen hyvityksestä, kuten hallituksen esi-

tyksessä nyt ehdotetaan. Työryhmän esitykseen kriittisesti suhtautuneet ta-

hot ovat virheellisesti rinnastaneet hyvityksen vahingonkorvaukseen, ja näin 

tulkinneet hyvityksen yksityisoikeudelliseksi asiaksi. Tämä ei kuitenkaan 

vastaa syrjintädirektiivien taustalla olevaa ajattelua: hyvityksessä on kyse 

syrjinnän ehkäisemisestä, ja hyvittämisestä seuraamusmaksulla, joka mak-

setaan syrjinnän uhrille. Hyvityksen lisäksi uhrilla on oikeus saada korvattua 

hänelle aiheutunut vahinko. 

Hallintotuomioistuimet käsittelevät nykyisinkin esimerkiksi tietosuojaval-

tuutetun ja kahden apulaistietosuojavaltuutetun seuraamuskollegiona mää-

räämiä seuraamusmaksuja sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan 

sitovista uhkasakkopäätöksistä tehtyjä valituksia. Molemmissa näissä on 

määrätty satojen tuhansien eurojen suuruisia sitovia maksuja. 

Lausuntokierros osoitti selvästi, ettei yhdenvertaisuuslain mukaisia hyvitys-

kanteita ole tarkoituksenmukaista käsitellä itsenäisinä kanteina käräjäoi-

keudessa. Hyvityskanteet ovat useimmiten niin pieniä, tyypillisesti joitakin 

tuhansia tai enimmillään toistakymmentä tuhatta euroa koskevia, vaatimuk-

sia, ettei niiden käsittelyn oikea paikka ole käräjäoikeudessa. Uhrille jäävä 

kuluriski käytännössä estää hyvityskanteiden nostamisen, ja tämä ongelma 

on laajasti tunnistettu. 

On valitettavaa, että hallituksen esityksessä on sivuutettu useiden järjestö-

jen sekä muun muassa ylimpien laillisuusvalvojien kannattama työryhmän 

ratkaisuehdotus. Valtuutettu katsoo, että oikeusministeriön ehdotus, jossa 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalla olisi mahdollisuus myöntää hy-

vitys, on toimiva ja toteutettavissa. 
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Muita huomioita 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toimivallan rajaaminen työelämäasioissa 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että olisi perusteltua ja johdonmu-

kaista, että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle säädettäisiin toimi-

valta työelämän syrjintäasioissa, niin kuin lautakunnalla on nyt tasa-arvolain 

nojalla. Lautakunnan oikeuskäytäntö on merkittävällä tavalla linjannut yh-

denvertaisuuslain soveltamista muun muassa liittyen vammaisten henkilöi-

den oikeuksiin, ja on tarpeen, että tätä oikeuskäytäntöä kehittyisi myös työ-

elämän osalta. Työelämän syrjinnän uhrin oikeussuoja jää hallituksen esityk-

sen mukaan edelleen huomattavasti ohuemmaksi kuin muilla elämänalu-

eilla, vaikkakin yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivalta laajenee työelämäky-

symyksiin.  

Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistukseen varatut resurssit 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu totesi lausunnossaan työelämä- ja tasa-arvova-

liokunnalle talousarvioesityksestä vuodelle 2023, että yhdenvertaisuuslain 

osittaisuudistus edellyttää, että sen toimeenpanoon varataan riittävät re-

surssit. Valtuutettu katsoo, että hallituksen esitykseen sisältyvä määräraha 

mahdollistaa valtuutetun laajempien tehtävien toteutuksen. 

     

   

 

 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman 

     

Toimistopäällikkö   Rainer Hiltunen 

 

LIITE  Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto sivistysvaliokunnalle 

   


	Asia: HE 148/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
	Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto
	Uudistuksen lähtökohdat ja keskeiset esitykset
	Esityksen hyvitystä koskevat ehdotukset
	Muita huomioita


