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Vuosi 2018 oli jonkinlainen supervuosi  to-
imistollemme. Kertomus oli suuri ponnis-
tus, mutta paljon muuta tapahtui  sen ohel-
la. Olimme mukana monissa  tapahtumissa 
ja teimme menestyksekkään kampanjan 
yhdessä Ihmisoikeuskeskuksen kans-
sa vammaisten henkilöiden työllisyy-den 
parantamiseksi. Koko toimiston hen-
kilöstö ansaitsee supersuuren kiitoksen 
tekemästään työstä! Se ei ole aina helppoa, 
mutta me yritämme tehdä parhaamme.
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Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Yhdenvertaisuusvaltuutettu edistää yhdenvertaisuut-
ta ja puuttuu syrjintään. Valtuutettu on itsenäinen ja 
riippumaton viranomainen. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen voi kääntyä, jos 
on kokenut tai havainnut syrjintää iän, alkuperän, 
kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, 
mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdis-
tystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vam-
maisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun 
henkilöön liittyvän syyn perusteella. Valtuutetun teh-
täviin kuuluu myös syrjinnän vaarassa olevien ryh-
mien oikeuksien ja aseman edistäminen. Tämän li-
säksi valtuutettu valvoo ulkomaalaisten maasta pois-
tamista ja toimii kansallisena ihmiskaupparaportoi-
jana.

Käytännössä yhdenvertaisuusvaltuutetun työ on esi-
merkiksi neuvontaa, yksittäisten tapausten selvittä-
mistä, sovinnon edistämistä, kouluttamista, tiedon 
keräämistä, lainsäädäntöön ja viranomaisten käytän-
töihin vaikuttamista sekä oikeudellista avustamista. 
Valtuutetun tehtävät ja oikeudet on kirjattu yhden-
vertaisuuslakiin ja lakiin yhdenvertaisuusvaltuute-
tusta.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tärkein työkalu on yh-
denvertaisuuslaki joka uudistui 1.1.2015.

Sukupuoleen tai sukupuoli-identiteettiin liittyvää 
syrjintää käsittelee tasa-arvovaltuutettu.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kuuluu oikeusministeriön 
hallinnonalalle.

YHTEYSTIEDOT:

Sähköposti (asiakaspalvelu ja kirjaamo): 
yvv@oikeus.fi

Henkilökunnan sähköposti:
etunimi.sukunimi@oikeus.fi

Viranomaisilmoitukset:
yvv.ilmoitukset@oikeus.fi

Media: 
viestinta.yvv@oikeus.fi 

POSTIOSOITE:

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
PL 24
00023 Valtioneuvosto

PUHELINNUMEROT:

Asiakaspalvelunumero:
0295 666 817 (Puhelinpäivystys arkisin 10–12)

Vaihde: 0295 666 800
Mediayhteydenotot: 0295 666 813
Faksi: 0295 666 829

Internet: www.syrjinta.fi
Twitter: @yhdenvertaisuus
Facebook: www.facebook.com/yhdenvertaisuus
Instagram:  @yhdenvertaisuusvaltuutettu
LinkedIn: yhdenvertaisuusvaltuutettu

http://www.syrjinta.fi
http://www.facebook.com/yhdenvertaisuus


Vuosi 2018 oli eduskuntakertomuksen vuosi. Alku-
vuoden viimeistelimme kertomusta ja huhtikuun 
alussa ylpeästi luovutimme sen puhemies Paula Ri-
sikolle. Kertomuksen mietintövaliokuntana toimi työ-
elämä- ja tasa-arvovaliokunta ja sen lisäksi kerto-
mus lähetettiin laki-, hallinto- ja sosiaali- ja terveys-
valiokuntiin lausunnolle. Kertomus oli laaja-alainen 
katsaus työhömme nykyisen yhdenvertaisuuslain 
voimassaolon eli edellisen kolmen vuoden ajalta se-
kä analyysi yhdenvertaisuuslain toimivuudesta. Sen 
vuoksi olemme jättäneet tässä vuosikertomukses-
samme analyysin väliin ja nostaneet esille erinäisiä 
vuoden 2018 onnistumisia laajasta työkentästämme. 
Nostamistamme syrjintätapauksista saatiin ratkai-
suja yhdenvertaisuuslain tulkinnasta niin yhdenver-
taisuus- ja tasa-arvolautakunnasta kuin tuomioistui-
mista. Ulkomaalais- ja ihmiskauppa-asioissa työtä 
fokusoitiin uuden strategian pohjalta enemmän ra-
kenteelliseen vaikuttamiseen. Maastapoistamisen 
valvontaa tehtiin laajemmalla joukolla kuin koskaan 
aiemmin.

Eduskuntakertomus on luonnollisesti sananmukai-
sesti suunnattu eduskunnalle, mutta hyödynsimme 
kertomusta laajasti myös vaikuttamistyössämme. 
Kertomus antoi kokonaiskuvan sidosryhmille meille 
tulevista yhteydenotoista ja sitä kautta syrjinnän eri 
muodoista. Kertomuksesta oli hyötyä yhdenvertai-
suuslaista koulutettaessa, ja ennen kaikkea se nos-
ti esiin epäkohtia niin yhdenvertaisessa kohtelussa 
kuin turvapaikanhakijoiden tai ihmiskaupan uhrien 
oikeuksien toteutumisessa. Pystyimme hyödyntä-
mään kertomusta ja sen sisältämää aineistoa myös 
kansainvälisesti erityisesti tavatessamme kansain-
välisiä valvontaelimiä esimerkiksi Euroopan neuvos-
tosta.

Maaliskuun 1 päivänä 2019 eduskunta hyväksyi kuusi 
pontta sisältävän kannanottonsa kertomuksestam-
me TyV:n mietinnön pohjalta täysistunnossa kome-
asti äänin 162-14. Yllätyksenä vahvin tuki tuli suo-
situksellemme, että pakolaisaseman ja toissijaisen 
suojeluaseman saaneiden perheenyhdistämishake-

muksiin ei sovelleta toimeentuloedellytystä. Valtio-
neuvoston – uuden hallituksen – tulee valmistella 
tarvittavat lainsäädäntömuutokset sen varmistami-
seksi. Muutoinkin suosituksillemme annettiin vahva 
tuki. Eduskunnan kannanotot osoittavat, että työtäm-
me arvostetaan, ja niin strategiaamme kuin linjauk-
siamme pidetään oikeansuuntaisina.

Valiokuntien lausunnot ja mietintö antoivat meille 
hyvän pohjan valmistella hallitusohjelmatavoitteita 
muutos- ja kehittämistarpeista yhdenvertaisuuden ja 
ihmisoikeuksien vahvistamiseksi suomalaisessa yh-
teiskunnassa. Kertomuksen suositusten ohella toi-
vomme hallitukselta rasismin vastaista poikkihallin-
nollista toimintaohjelmaa sekä konkreettisia toimia 
vammaisten henkilöiden oikeuksien ja esteettömyy-
den vahvistamiseksi. Nyt odotellaan, millaisen ohjel-
man pohjalle hallitus lähtee tulevaisuutta rakenta-
maan.

Vuosi 2018 oli jonkinlainen supervuosi toimistol-
lemme. Kertomus oli suuri ponnistus, mutta paljon 
muuta tapahtui sen ohella. Olimme mukana monis-
sa tapahtumissa ja teimme menestyksekkään kam-
panjan yhdessä Ihmisoikeuskeskuksen kanssa vam-
maisten henkilöiden työllisyyden parantamiseksi. 
Koko toimiston henkilöstö ansaitsee supersuuren 
kiitoksen tekemästään työstä! Se ei ole aina helppoa, 
mutta me yritämme tehdä parhaamme.   

Kirsi Pimiä
Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Esipuhe
vuosikertomus 2018
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Kuvittele, että liikut pyörätuolilla. Jotta pääsisit ker-
rostalossa sijaitsevaan kotiisi, talon ulkopuolelle pi-
täisi asentaa luiska. Tämä on teknisesti täysin mah-
dollista, mutta taloyhtiö vastustaa jyrkästi eikä suos-
tu luiskan asentamiseen, vaikka joku muu maksaisi. 
Taloyhtiön hallituksen mukaan luiska rumentaa ta-
lon julkisivua. Tositarina. 

Kuvittele, että opiskelet yliopistolla. Toisiin luentosa-
leihin pääsy on esteetön, toisiin taas ei pääse pyörä-
tuolilla.  Pyydät luennoitsijaa vaihtamaan suunnitel-
tua salia esteettömään, jotta voisit osallistua luen-
nolle. Luennoitsija kieltäytyy siirtämästä luentoa. 
Lopulta ystäväsi kantavat sinut saliin, jotta voit osal-
listua. Tositarina. 

Vammaisuus on yleisin syrjintäperuste, jonka vuoksi 
valtuutettuun otetaan yhteyttä. Edelleen yhdenver-
taisuusvaltuutetun työssä nousee esille monia es-
teettömyyden ja saavutettavuuden puutteisiin liittyviä 
ongelmia. Valtuutettu pitää keskeisenä vammaisten 
henkilöiden itsemääräämisoikeuden kunnioittamis-
ta ja yhdenvertaisuuden täysimittaista toteuttamista 
yhteiskunnassa niin rakenteellisesti kuin asenteis-
sakin. Vallitseva asenneilmapiiri on yksi keskeinen 
tekijä vammaisten henkilöiden kohtaamien ongel-
mien taustalla.

Eräässä kaupungissa ei ollut itsenäistä pääsyä pyö-
rätuolilla poliisiin, Kelaan, verotoimistoon, ulosotto-
virastoon tai TE-toimiston palvelupisteisiin. Yhden-
vertaisuusvaltuutetun puututtua asiaan tehtiin viras-
totaloissa korjauksia: luiskia madallettiin, ulko-ovia 
levennettiin, väliovia poistettiin sekä ovisummerei-
ta asennettiin. Lisäksi valtuutettu on edistänyt se-
minaarien esteettömyyttä ja eräässä tapauksessa 
kouluun hankittiin luiskat, jotta oppilaan pyörätuolia 
käyttävä vanhempi pystyi osallistumaan koululla jär-
jestettäviin tilaisuuksiin.  Asumisen osalta valtuutet-
tu neuvotteli keväällä 2018 sovinnon lievästi kehitys-
vammaisille henkilöille, jotka olivat kahden vuoden 
ajan maksaneet selvästi korkeampaa vuokraa kuin 
samassa kaupungin täysin omistamassa vuokrata-
loyhtiössä asuneet vammattomat asukkaat.

Eräs asia, joka näyttää nousevan esille yhä useam-
min, on taloyhtiöiden esteellisyys asukkailleen. Oli-
si syytä vakavasti arvioida yhdenvertaisuuslain mu-
kautusvelvollisuuden laajentamista ainakin joiltain 
osin koskemaan myös taloyhtiöitä. Ongelmia on tul-
lut esille esimerkiksi sähkömopojen säilyttämisessä, 
haluttomuudessa myöntää vammaispalveluille lupia 
tehdä muutostöitä sekä hissienremontointiin liitty-
vissä käytänteissä.

Esteettömyys ei maksa maltaita, 
mutta syrjivät asenteet tulevat kalliiksi
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VAMMAISPALVELUISTA OTETAAN YHTEYTTÄ 
SÄÄNNÖLLISESTI 
Yhdenvertaisuusvaltuutettu saa valitettavasti edel-
leen kuukausittain yhteydenottoja liittyen vammais-
palveluiden epäämiseen tai vammaispalveluissa ole-
viin toimimattomiin käytänteisiin. Tämänkaltaisissa 
tilanteissa valtuutetun toimintamahdollisuudet ovat 
vähäiset: ensisijainen keino päästä oikeuksiinsa on 
hakea muutosta päätökseen käyttämällä varsinaisia 
muutoksenhakukeinoja. Keino, jota valtuutettu on 
pystynyt näissä tilanteissa käyttämään, on lausunnon 
antaminen tuomioistuimelle yhdenvertaisuuslain  
27 §:n nojalla. Yhdenvertaisuusvaltuutetun antamis-
sa lausunnoissa, joissa valtuutettu on katsonut yh-
denvertaisuuslakia rikotun, on tyypillisesti ollut ky-
symys myös virheellisestä vammaispalvelulain tul-
kinnasta tai ainakin kohtuullisten mukautusten 
epäämisestä päätöksenteossa. Esimerkiksi eräässä 
tapauksessa kunta korvasi yhdenvertaisuusvaltuute-
tun yhdenvertaisuuslain 27 §:n nojalla antaman lau-
sunnon jälkeen vaikeavammaiselle henkilölle hänen 
henkilökohtaisten avustajiensa hotelli- ja matkaku-
lut peruuntuneen ulkomaanmatkan osalta. Matka oli 
peruuntunut vaikeavammaisen henkilön sairastuttua 
äkillisesti juuri ennen matkaa. Kunta oli alun perin 
myöntänyt henkilölle oikeuden käyttää avustajia ky-
seisellä matkalla.  

Eräässä kuljetuspalvelua koskevassa asiassa yh-
denvertaisuusvaltuutettu piti tuomioistuimelle an-
tamassa lausunnossaan kohtuuttomana sitä, että 
vaikeavammaisuutensa vuoksi vammaispalvelulain 
kuljetuspalvelua käyttävälle valittajalle aiheutui ko-
din ja Iukion välisistä koulumatkoista merkittäväs-
ti korkeammat kuukausittaiset kustannukset kuin 
niille opiskelijoille, jotka käyttivät koulumatkoihinsa 
julkisia joukkoliikennevälineitä (koulumatkatuella  
43 €/kk, vammaispalvelukuljetuksella yli 200 €/kk).  
Valtuutetun näkemyksen mukaan asiassa olisi tul-
lut soveltaa yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 15 §:n 
mukaista viranomaisen velvoitetta tehdä kohtuulli-
sia mukautuksia. Hallinto-oikeus katsoi, että kun-
nan perusturvalautakunnan päätös oli yhdenvertai-
suuslain vastainen ja määräsi, että perusturvalauta-
kunnan on tehtävä valittajalta kuljetuspalvelusta pe-
rittävään omavastuuosuuteen sellaiset kohtuulliset 
mukautukset, että valittajan asema on mukautus-
ten jälkeen yhdenvertainen muihin koulumatkatukea 
saaviin lukio-opiskelijoihin nähden (02134/17/6108).  

Valtuutetun näkemyksen mukaan Kelan koulumatka-
tukilakia tulisi tältä osin uudistaa, ettei vaikeavam-
maisten oppilaiden yhdenvertaisuus jää yksittäista-
pauksessa tehtävien kohtuullisten mukautusten va-
raan.  

KILPAILUTUS EI OLE PAKOLLISTA 
VAMMAISPALVELUISSA
Lainsäädännön mukaan kuntien ei ole pakko kil-
pailuttaa vammaisten henkilöiden pitkäaikaispal-
veluita. Palveluita ei ole pakko kilpailuttaa varsin-
kaan tietyin vuosivälein eikä kuntien ole pakko kil-
pailuttaa niitä halvimmalla mahdollisella hinnalla. 
Kunnat voivat tuottaa palvelujansa itse. Kilpailutus-
ta kuitenkin tapahtuu. Usein vaihtuva palveluntarjo-
aja vaikeuttaa vammaisen henkilön mahdollisuuksia 
vaikuttaa asuinolosuhteisiinsa. Vammainen henkilö 
ei voi myöskään vaikuttaa siihen, kilpailuttaako juu-
ri hänen asuinkuntansa palveluita vai ei. Vammais-
ten henkilöiden elämänmittaisten palveluiden, kuten 
asumispalveluiden tai tulkkauspalveluiden, hankin-
tamenettelytapaa ei tule jättää hankintayksiköiden 
eli kuntien, maakuntien tai esimerkiksi Kansanelä-
kelaitoksen harkinnan varaan.

Vammaisten henkilöiden
elämänmittaisten palveluiden,
kuten asumispalveluiden tai
tulkkauspalveluiden, hankinta-
menettelytapaa ei tule jättää
hankintayksiköiden eli kuntien,
maakuntien tai esimerkiksi
Kansaneläkelaitoksen
harkinnan varaan.
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VALTUUTETUN KUULEMINEN OIKEUDESSA 
Valtuutetulle on yhdenvertaisuuslain soveltamista 
koskevassa oikeusasiassa varattava mahdollisuus 
tulla kuulluksi yhdenvertaisuuslain 27 §:n mukaises-
ti. Nämä lausunnot liittyvät usein yhdenvertaisuus-
lainsäädännön tulkintaan. Valtuutettu on myös käyt-
tänyt oikeuttaan lausua oikeustapauksissa, jossa on 
pyritty yksittäisen tapauksen ohella edistämään laa-
jemmin yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuusvaltuu-
tettu on tuomioistuimille ja syyttäjille antamissaan 
lausunnoissa kiinnittänyt huomiota myös yhdenver-
taisuuslain mukaiseen hyvitykseen määrään. Aiem-
massaoikeuskäytännössä seuraamukset eivät aina 
ole olleet riittävän tehokkaita, oikeasuhtaisia ja va-
roittavia. Nykyisen yhdenvertaisuuslain osalta oi-
keuskäytäntöä on vielä vähän, mutta odotukset te-
hokkaista seuraamuksista ovat korkealla.

Vuonna 2018 valtuutettu antoi yhteensä 24 lausuntoa 
syyttäjille ja tuomioistuimille yhdenvertaisuuslain 27 
§:n nojalla. Näistä puolet, 12 annettiin syyttäjille, 3 
käräjäoikeuksille, 5 hallinto-oikeuksille ja 4 korkeim-
malle hallinto-oikeudelle.  

27§ Yhdenvertaisuusvaltuutetun kuuleminen

Tuomioistuimen on sen käsiteltävänä olevassa,  
tämän lain soveltamista koskevassa asiassa varatta-
va yhdenvertaisuusvaltuutetulle mahdollisuus tulla 
kuulluksi siltä osin kuin asia kuuluu valtuutetun toi-
mivaltaan. Syyttäjän on ennen syytteen nostamista 
rikoslain 11 luvun 11 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta 
varattava valtuutetulle mahdollisuus tulla kuulluksi.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu lausui korkeimmalle hal-
linto-oikeudelle asiassa, jossa oli kyse yläasteoppi-
laan, joka käy koulua kehityksessä viivästyneiden ja 
kehitysvammaisten oppilaiden kuntoutuvan opetuk-
sen ryhmässä, oikeudesta maksuttomaan koulukul-
jetukseen myös koulupäivän keskeytyessä oppilaas-
ta johtuvista syistä. Hallinto-oikeus oli aikaisemmas-
sa päätöksessään todennut, että asiassa ei oltu me-
netelty yhdenvertaisen kohtelun tai syrjintäkiellon 
vastaisesti eikä valtuutetulle tullut varata tilaisuut-
ta tulla kuulluksi. Valtuutettu kiinnitti korkeimman 
hallinto-oikeuden huomion siihen, että tapaukses-
sa perusopetuslain rinnalla tuli soveltaa yhdenver-
taisuuslakia ja erityisesti kyseisen lain 15 §:ää joka 
velvoittaa koulutuksen järjestäjää tekemään kulloi-
sessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukau-
tukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti 
muiden oppilaiden kanssa saada koulutusta. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu lausui Itä-Suomen hal-
linto-oikeudelle asiassa, jossa oli kyse sen arvioi-
misesta, oliko henkilöä syrjitty kun yliopisto ei ollut 
suostunut myöntämään hänelle opiskelua koskeva-
na erityisjärjestelynä oikeutta suorittaa osa tutkin-
toon kuuluvasta harjoittelusta opiskelupaikkakun-
nan sijaan kotipaikkakunnallaan. Valtuutettu kiin-
nitti hallinto-oikeuden huomiota yliopiston velvolli-
suuteen edistää yhdenvertaisuutta ja toteuttaa vam-
maiseksi katsottavan henkilön pyytämiä kohtuullisia 
mukautuksia. 



YHDENVERTAISUUSVALTUUTETTU 9

MAANANTAI KUULUU KAIKILLE 
– KAMPANJA VAMMAISTEN HENKILÖIDEN  
TYÖELÄMÄN YHDENVERTAISUUDEN  
PARANTAMISEKSI 

Syksyllä 2018 yhdenvertaisuusvaltuutettu järjesti 
yhdessä Ihmisoikeuskeskuksen kanssa kampanjan 
”Maanantai kuuluu kaikille”. Kampanjassa muistu-
tettiin, että osallisuus työelämään kuuluu kaikille. 
Kampanjasisällöt saivat hyvän vastaanoton sosiaa-
lisessa mediassa. Sisältöjä näytettiin suomalaisille 
noin 500 000 kertaa ja ne saavuttivat laajan yleisön. 
Ylen kampanjaan liittyvän uutisen lukijamäärä oli 1 
miljoona ja Helsingin Sanomissa vieraskynäkirjoi-
tuksen lukijamäärä oli 773 000.

Vammaisista henkilöistä on työelämän ulkopuolel-
la noin 80 % prosenttia. Työllistymisaste on huono 
verrattuna koulutustasoon: noin 60 %:lle ihmisistä, 
joilla on toimintarajoite, on keski- tai korkea-asteen 
koulutus. Työllistymisen esteitä ovat muun muassa 
työnantajien tiedon puute saatavilla olevasta tuesta 
sekä ennakkoluulot vammaisten henkilöiden työky-
vystä ja osaamisesta. 

Vammaiset ihmiset nähdään liian usein osatyökykyi-
sinä ja niin, että heidän työllistymisensä vaatisi mit-
tavia taloudellisia tukitoimia työnantajien budjetista. 
Tosiasiassa monet vammaiset ihmiset ovat osaavia, 
korkeasti koulutettuja sekä täysin työkykyistä kou-
lutustaan vastaaviin tehtäviin. Työpaikalle vammai-
sen työntekijän mahdollisesti tarvitsemiin muutos-
töihin tai muuhun apuun on saatavilla valtion tukea 
joko TE-palveluista, Kelasta tai kunnan vammaispal-
velusta. Kampanjasivu:

www.facebook.com/maanantaikuuluukaikille/

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan 1,9 miljoo-
nalla työikäisellä suomalaisella on jokin pitkäaikais-
sairaus tai vamma. Heistä 600 000 arvioi tämän vai-
kuttavan työhönsä ja työllistymismahdollisuuksiinsa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suo-
messa työikäisten vammaisetuuksia saavien luku-
määrä on 241 000 henkilöä. Määrä vastaa 7 prosent-
tia työikäisistä.

Ihmisoikeuskeskuksen ja Vammaisfoorumin vuonna 
2018 tehdyn kyselyn mukaan vammaisista henkilöis-
tä (n=2022) on palkkatyössä 14 prosenttia. Vastaajis-
ta kokoaikaisella eläkkeellä on 43 prosenttia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan toimin-
tarajoitteisista ihmisistä noin 60 prosentilla on kes-
ki- tai korkea-asteen koulutus. Toimintarajoitteet-
tomasta väestöstä 78 prosentilla on keski- tai kor-
kea-asteen koulutus.

http://www.facebook.com/maanantaikuuluukaikille/
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Rasismin ja ennakkoluulojen kitkemiseen 
tarvitaan tehokas kansallinen ohjelma

Syrjintä perustuu usein tietämättömyyteen ja tiedos-
tamattomiinkin ennakkoluuloihin. Populismin ja na-
tionalismin nousu ovat kuitenkin koventaneet asen-
teita ja lisänneet myös avointa rasismia ja vihapuhet-
ta Suomessa. Rasismi ja ennakkoluuloinen ilmapiiri 
ruokkivat puolestaan erilaisia arkielämän syrjiviä te-
koja, kuten häirintää oppilaitoksessa, rekrytointisyr-
jintää tai esimerkiksi palvelun epäämistä kaupassa. 
Rasismi on syytä tunnistaa merkittäväksi ongelmak-
si ja toimia sen ehkäisemiseksi on tehostettava laa-
timalla kansallinen toimintaohjelma.

TUTKIMUKSET JA TAPAUKSET KERTOVAT 
ONGELMAN LAAJUUDESTA JA VAKAVUUDESTA 
Rasismi voi ilmetä vihapuheena, syrjintänä, väkival-
tana tai näennäisen neutraaleina käytäntöinä, jotka 
tosiasiassa sulkevat ulos osan ihmisistä. Rasismia 
koetaan muun muassa alkuperän, ulkonäön, uskon-
non ja kielen perusteella.  

Rasismin laajuuden ja vakavuuden hahmottavat par-
haiten henkilöt, joihin rasismi kohdistuu. Rasismin 
yleisyydestä kertovat myös monet tutkimukset, yh-
denvertaisuusvaltuutetulle tulevat yhteydenotot ja 
poliisin viharikostilastot. Loppuvuonna 2017 julkaistu 
EU:n raportti etnisten vähemmistöjen kohtaamasta 
syrjinnästä kertoi huolestuttavasta rasismin määräs-
tä Suomessa (EU MIDIS II). Tutkimuksessa oli Suo-
men osalta haastateltu ensimmäisen ja toisen pol-
ven maahanmuuttajia Saharan eteläpuolisesta Afri-
kasta. Tutkimuksen vastaajista 45 % oli kohdannut 
Suomessa syrjintää edellisen 12 kuukauden aikana. 

Kielteisiä asenteita kohdistuu maahanmuuttajataus-
taisten henkilöiden lisäksi myös kansallisiin vähem-
mistöihin, kuten suomenruotsalaisiin, saamelai-
siin ja romaneihin. Vuonna 2018 julkaistut tutkimuk-
set vahvistavat romanien kokeman syrjinnän ole-
van Suomessa erittäin yleistä (THL:n raportti Roma-
nien hyvinvointi ja osallisuus sekä Helsingin yliopis-
ton tutkimushankkeen loppuraportti Pysäytetyt – Et-
ninen profilointi Suomessa). Tutkimusten ja yhden-
vertaisuusvaltuutetullekin tulleiden yhteydenottojen  

perusteella romaneihin kohdistuvat ennakkoluulot 
näkyvät tyypillisesti syrjivänä kohteluna esimerkiksi 
kaupoissa ja ravintoloissa, mutta myös viranomais-
ten toiminnassa. 

Syrjintätapauksia ja viharikoksia ei tule nähdä pel-
kästään yksittäisinä tapauksina, vaan on tunnistet-
tava niiden takana oleva rakenteellinen syrjintä ja  
rasismi. 

VIHAPUHE LISÄÄ SYRJINTÄÄ JA VÄKIVALTAA  
– SIKSI SIIHEN ON PUUTUTTAVA TEHOKKAASTI 
Ilmapiirin koventuessa ja keskustelun polarisoitues-
sa vihapuhe on tullut entistä näkyvämmäksi. Suo-
malaisessakin julkisessa keskustelussa puoluste-
taan ajatusta, että sananvapauden perusteella oli-
si hyväksyttyä sanoa mitä tahansa riippumatta siitä, 
miten loukkaavaa tai rasistista puhe on. Sananvapa-
us ei oikeuta loukkaamaan kenenkään ihmisarvoa. 
Poliittisten päättäjien ja muiden näkyvässä asemas-
sa olevien henkilöiden ilmaisuilla on yksittäisiä teko-
ja laajempi vaikutus asenneilmapiiriin ja jopa ihmis-
ten käytökseen. Sananvapauteen liittyy aina vastuu.

Erityisen järkyttävä ilmentymä rasismista Suomessa 
on avoimesti rasististen liikkeiden toiminnan lisään-
tyminen ja näkyminen kaduilla. Sananvapaus ja ko-
koontumisvapaus eivät oikeuta loukkaamaan toisen 
henkilön ihmisarvoa. Avoimen rasistiset järjestöt, 
joiden ideologia ja toiminta loukkaavat syvästi toisten 
ihmisten ihmisarvoa, eivät nauti perus- ja ihmisoi-
keuksien suojaamaa kokoontumis- ja sananvapautta. 

Ennaltaehkäisyn lisäksi viharikoksiin on puututtava 
tehokkaasti: vihamotiivein tehdyt kunnianloukkauk-
set ja kiihottamiset kansanryhmää vastaan on tut-
kittava ja tekijät saatettava syytteeseen tehokkaas-
ti. Poliisilla ja syyttäjillä on merkittävä rooli osoittaa, 
että syrjivin motiivein tehdyt uhkaukset, solvaukset 
ja muut viharikokset ovat vakavia rikoksia. Puuttu-
minen järjestäytyneeseen rasismiin ja vihapuhee-
seen on tärkeää, jotta ei synny kuvaa, että toiminta 
olisi sallittua.
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Rakenteellinen syrjintä ja rasismi ovat luonteeltaan 
sellaisia, että yhdenvertaisuus- tai rikoslainsäädän-
nöllä ei niihin pystytä useinkaan tehokkaasti puut-
tumaan.  Yhdenvertaisuuslain mukainen yhdenver-
taisuussuunnittelu on kuitenkin organisaatiolle hy-
vä paikka miettiä tehokkaita toimia häirinnän ja vi-
hapuheen kitkemiseksi sekä toimia moninaisuuteen 
positiivisesti suhtautuvan ilmapiirin ja toimintakult-
tuurin luomiseksi. 

TULEVAN HALLITUKSEN TULISI LAATIA  
RASISMIN VASTAINEN TOIMINTAOHJELMA
Rasismiin vastaamiseksi tarvitaan tehokkaita,  
monialaisia ja pitkäjänteisiä toimia – yksittäiset ja 
sirpaleiset hankkeet eri toimialoilla eivät riitä. Suo-
messa on tarpeen laatia rasismin ja viharikosten 
vastainen toimintaohjelma. 

Oikeusministeriön Against Hate -hankkeessa, jo-
hon yhdenvertaisuusvaltuutettu on osallistunut, on 
2018 kartoitettu viharikosten ja vihapuheen vastais-
ta työtä. Hankkeessa on selvitetty nykyisten toimien 
aukkopaikkoja sekä tarvetta kansalliselle toiminta-
suunnitelmalle. Muun muassa Against Hate -hank-
keen johtopäätöksiä samoin kuin 2018 työnsä aloit-
taneen sisä-, oikeus- ja opetusministeriöiden välisen 
vihapuheen vastaisen työryhmän johtopäätöksiä tu-
lisi hyödyntää valittaessa painopisteitä ja toimia ra-
sismin vastaiseen kansalliseen toimintaohjelmaan. 
Ruotsissa rasismin vastainen kansallinen toimin-
taohjelma prioriteettitoimenpiteineen julkaistiin jo 
vuoden 2016 lopussa. 

Toimia tulisi kohdentaa erityisesti nuoriin ja nuorten 
parissa toimiviin. Kouluissa ja oppilaitoksissa on eri-
tyisen tärkeää panostaa toimiin rasistisen kiusaami-
sen ja häirinnän estämiseksi ja siihen puuttumiseksi.  
Yhdenvertaisuusvaltuutettu esitti 2018 eduskunnal-
le antamassaan raportissaan yhdenvertaisuuslakia 
muutettavaksi siten, että laissa määriteltäisiin oppi-
laitoksen toiminta syrjinnäksi, jos oppilaitos ei puu-
tu oppilaaseen tai opiskelijaan kohdistettuun häirin-
tään.

Myös työelämässä tapahtuvan rekrytointisyrjinnän 
ennaltaehkäisemiseksi tulisi tehostaa toimia ja tar-
vittaessa kohdentaa esimerkiksi lisää koulutusta 
rekrytoinnin parissa toimiville. 

TOIMINTAOHJELMA: 
•  varmistaa lainsäädännön tehokkaan täytäntöön-
 panon: vihamotiivein tehdyt kunnianloukkaukset 
 ja kiihottamiset kansanryhmää vastaan on tut-
 kittava ja tekijät saatettava syytteeseen tehok-
 kaasti. Yhdenvertaisuuslain häirinnän kieltoa
 tulee hyödyntää tehokkaammin keinona puuttua 
 vihapuheeseen. 

•  toteuttaa ministeriöiden yhteisen, emeritusarkki- 
 piispa Kari Mäkisen johtaman vihapuhetyöryhmän  
 suositukset. 

•  toimeenpanee hyvien väestösuhteiden politiikkaa 
 poikkihallinnollisesti, jotta varmistetaan väestön 
 yhteenkuuluvuuden, osallisuuden ja turvallisuu-
 den tunnetta. 

•  madaltaa maahanmuuttajien ja vieraskielisten 
 osallistumisen ja vaikuttamisen esteitä demokra-
 tia- ja kielipoliittisin keinoin.

•  varmistaa tehokkaat toimet rasismin ja viha-
 puheen torjumiseksi sekä yhdenvertaisuuden
 edistämiseksi erityisesti kouluissa ja oppilaitok-
 sissa.

Suomessa on tarpeen laatia
rasismin ja viharikosten
vastainen toimintaohjelma. 
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NATSIEN HAKARISTILIPUN
NÄYTTÄMINEN JULKISESTI
ON KIELLETTYÄ 

Viime vuosina yhteiskunnallinen ilmapiiri on Suo-
messakin kiristynyt. Rasismi näkyy vihapuheena ne-
tissä ja huuteluna kaduilla. Vihapuhe ja viharikokset 
kohdistuvat usein vähemmistöihin kuuluviin ihmi-
siin, yhtenä ikävänä esimerkkinä tästä on juutalai-
siin kohdistuva vihamielisyys. 

Hakaristilippu edustaa natsi-Saksaa, jossa kyseen-
alaistettiin ja loukattiin valtion toimesta järjestelmäl-
lisesti juutalaisten ja tiettyihin muiden vähemmistö-
ryhmiin kuuluvien ihmisten ihmisarvoa ja henkeä. 
Hakaristilippu yhdistetään yleisesti natsi-Saksan ai-
kaisiin juutalaisvainoihin ja juutalaisvihaan. Itsenäi-
syyspäivänä hakaristilippu nähtiin Helsingin kaduilla. 
Lipun kantamisella koeteltiin hyväksyttävyyden rajo-
ja, ja loukattiin monen henkilön ihmisarvoa sekä tur-
vallisuuden tunnetta. 

Nyt riittää! Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta 
on ratkaisussaan todennut, että hakaristilipun esil-
lä pitäminen on yhdenvertaisuuslain vastaista häi-
rintää.  Kyse on parin vuoden takaisesta tilantees-
ta, jossa henkilö piti hakaristilippua asuntonsa ik-
kunassa. Lautakunnan ratkaisu on periaatteellisesti 
tärkeä ajassa, jolloin vihapuhe ja vihamielisen ja toi-
sia halventavan ilmapiirin luominen tuntuu lisäänty-
vän.  Ratkaisun myötä voidaan todeta, että hakaristi-
lipun esillä pitäminen on kiellettyä. Päätös on jatku-
moa oikeudellisille ratkaisuille, joissa muistutetaan, 
että sananvapaudella on rajansa ja, että jokaisella on 
vastuu omasta ilmaisustaan. Esimerkiksi historial-
lisessa tai taiteellisessa kontekstissa hakaristilipun 
käyttö voi edelleen olla perusteltavissa.

Tutkimustenkin mukaan vihapuhe ja viharikokset 
ovat Suomessa viime vuosina lisääntyneet, mut-
ta niin ovat myös keinot ja halukkuus taistella vi-
hailmaisuja vastaan. Lainsäädännöstä löytyy usei-
ta lainkohtia, joilla voidaan puuttua vihapuheeseen 
ja muuttaa ilmapiiriä ihmisoikeusmyönteisemmäk-
si. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan pää-
tös on selkeä näyttö yhdenvertaisuuslain häirintäpy-
kälän toimivuudesta. Oikeuskäytäntöä häirinnästä on 
vielä vähän, mutta säännös on hyvä työkalu rasismin 
ja vihapuheenvastaisessa työssä.

Vaikka monella on kokemuksia siitä, että rasismi, vi-
hamielisyys ja kiristynyt ilmapiiri on Suomessa tot-
ta, myös positiivista kehitystä on nähtävissä. Lauta-
kunnan päätös, yhdessä pohjoismaisen vastarinta-
liikkeen lakkauttamispäätöksen tai MV-lehden saa-
mien tuomioiden kanssa osoittaa, että Suomessa ei 
hyväksytä ihmisoikeusloukkauksia sananvapauden 
nimissä. Myös poliisi osoitti itsenäisyyspäivän taka-
varikollaan, että hakaristiliput eivät kuulu Suomen 
kaduille. 

YHDENVERTAISUUSLAKI 14 §

Henkilön ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasi-
allisesti loukkaava käyttäytyminen on häirintää, jos 
loukkaava käyttäytyminen liittyy 8 §:n 1 momentis-
sa tarkoitettuun syyhyn ja käyttäytymisellä luodaan 
mainitun syyn vuoksi henkilöä halventava tai nöyryyt-
tävä taikka häntä kohtaan uhkaava, vihamielinen tai 
hyökkäävä ilmapiiri.
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Yhdenvertaisuusvaltuutettu lausui Länsi-Uudenmaan 
syyttäjänvirastolle asiassa, jossa oli kyse tutkinnan-
johtajan esityksestä syyttäjälle esitutkinnan rajoitta-
misesta tapauksessa, jossa romaniperheen jäseniä 
oli syrjitty ravintolassa heidän alkuperänsä johdos-
ta. Tutkinnanjohtaja oli esittänyt syyttäjälle, että esi-
tutkintaa ei toimiteta ns. kohtuusperusteella, koska 
osapuolet olivat päässeet sovintoon asiassa. Valtuu-
tettu kiinnitti syyttäjän huomion siihen, että palvelun 
epääminen etnisen alkuperän perusteella on läh-
tökohtaisesti katsottava vakavaksi syrjinnäksi. Val-
tuutettu katsoi lisäksi, että tutkinnanjohtajan ennen 
päätöksen ehdottamista ja syyttäjä ennen sen hy-
väksymistä tulisi varmistua siitä, että syrjinnän uhrit 
ovat olleet tietoisia oikeuksistaan mukaan lukien val-
litsevasta hyvitys- ja vahingonkorvaustasosta oikeus-
käytännössä. Valtuutettu totesi, että pelkkä anteek-
sipyyntö ja vähäinen rahallinen korvaus eivät myös-
kään täytä Suomea sitovien ja oikeuskäytäntöämme 
ohjaavien EU-direktiivien vaatimuksia. Lopuksi val-
tuutettu ilmoitti, että toimiston olevan tarvittaessa 
valmis yhdenvertaisuuslain 19 §:n mukaisesti ryhty-
mään toimenpiteisiin asianmukaisen sovinnon edis-
tämiseksi osapuolten välillä. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu antoi Helsingin syyttäjän-
virastolle hovioikeuskäsittelyä varten lausunnon riko-
sasiassa, jossa oli kyse kaupassa tapahtuneesta pal-
velun epäämisestä asiakkaan uskonnon perusteel-
la. Käräjäoikeus oli tuominnut kaupan omistajan syr-
jinnästä sakkoihin, koska hän oli kieltäytynyt palve-
lemasta naista, joka käytti kasvot, lukuun ottamatta 
silmiä, peittävää niqab-asua. Kauppias oli käräjäoi-
keudessa vedonnut siihen, että hänelle on tärkeää 
tarvittaessa pystyä tunnistamaan asiakkaiden kasvot 
valvontakameranauhalta. Valtuutettu totesi lausun-
nossaan, että oikeudenkäynti- ja esitutkintamateri-
aalin perusteella asianomistajan tilanteeseen ei ol-
lut liittynyt minkäänlaista häiriö- tai anastamisepäi-
lyä ja, että vastaaja oli tuonut esille ainoastaan ylei-
siä valvonnan turvaamiseen liittyviä syitä toimintansa 
perusteeksi rinnastaen musliminaisten niqabin käy-
tön naamioitumiseen. Valtuutettu totesi, että erityi-
sesti huomioiden perustuslain 11 §:n uskonnon har-
joittamisen vapaus, riippumatta siitä katsoisiko oi-
keus, että kauppiaalla joltain osin olisi ollut hyväk-
syttäviä tavoitteita toiminnalleen, niin käytetyt keinot 
olivat olleet selvästi suhteettomia ja johtaneet koh-
tuuttomaan ja siten naista syrjivään lopputulokseen 
uskonnon perusteella. 
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Yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulleet yhteydenotot 
ovat vuoden 2018 aikana jälleen lisääntyneet. Vuonna 
2018 yhdenvertaisuusvaltuutetun asiantuntijat käsit-
telivät yhteensä 1192 syrjintäyhteydenottoa. Niistä 
uusia vireille tulleita syrjintäasioita oli 924, mikä on 
lähes 20 % enemmän kuin vuonna 2017. Valtuute-
tun käsittelyprosessi on nopeutunut aiemmasta, mi-
kä perustuu paljolti siihen, että pääosassa asioista 
kyse on neuvonnasta

Yhdenvertaisuusvaltuutetun 
asiakastilastot 2018

ALKUPERÄ JA VAMMAISUUS EDELLEEN 
SUURIMMAT SYRJINTÄPERUSTEET 
Vammaisuuteen perustuva syrjintä on nyt yleisin syy 
ottaa yhdenvertaisuusvaltuutettuun yhteyttä. Aikai-
sempina vuosina alkuperään liittyvät yhteydenotot 
ovat olleet yleisempiä. Ikäsyrjintään liittyvät tapauk-
set ovat lisääntyneet. 

VIREILLE TULLEET  
SYRJINTÄYHTEYDENOTOT
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Yksityis- ja perhe-elämä 2 kpl 1 %

Vapaa-aika/yhdistystoiminta  10 kpl 5 %

Asuminen  19 kpl 10 %

Koulutus/opetus  25 kpl 13 %

Muu/ei tiedossa 7 kpl 4 %

Sosiaali- ja terveyspalvelut  43 kpl 22 %

Muut julkiset palvelut 36 kpl 19 %

Työelämä  11 kpl 6 %

Muut yksityiset palvelut 39 kpl 20 %

VIREILLE TULLEET SYRJINTÄYHTEYDENOTOT 2018 
– SYRJINTÄPERUSTEENA VAMMAISUUS VS. ELÄMÄNALUEET
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VIREILLE TULLEET SYRJINTÄYHTEYDENOTOT SYRJINTÄPERUSTEITTAIN 2018

VIREILLE TULLEET  YHTEYDENOTOT ELÄMÄNALUEITTAIN 2018

Yksityis- ja perhe-elämä 
11 kpl • 1 %

Vapaa-aika / yhdistystoiminta  43 kpl • 5 %

Asuminen
82 kpl • 8 %

Koulutus / opetus
99 kpl • 10 %

Muu / ei tiedossa
101 kpl • 10 %

Sosiaali- ja terveyspalvelut
132 kpl • 13 %

Työelämä
175 kpl • 18 %

Muut yksityiset palvelut
179 kpl • 18 %

Muut julkiset palvelut
162 kpl • 17 %

Ei tiedossa, ei syrjintäperustetta  
54 kpl • 5 %

Muu henkilöön 
liittyvä syy
134 kpl • 14 %

Ikä
97 kpl • 10 %

Seksuaalinen 
suuntautuminen
10 kpl • 1 %

Vammaisuus
192 kpl • 20 %

Terveydentila
81 kpl • 8 %

Perhesuhteet
17 kpl • 2 %

Uskonto,
vakaumus
35 kpl • 4 %

Kieli
63 kpl • 6 %

Kansalaisuus
90 kpl • 9 %

Alkuperä
175 kpl • 17 %

Mielipide, poliittinen 
toiminta, ammatti-
yhdistystoiminta
36 kpl • 4 %
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Asiakas oli ostamassa talotarvikkeita nettikaupasta. 
Maksutavaksi hän valitsi yleisesti asiakkaille tarjo-
tun laskuluoton. Vaikka asiakkaan luottotiedot olivat 
kunnossa, luottolaitos kieltäytyi luoton myöntämi-
sestä. Arvio luottokelpoisuudesta perustui automa-
tisoituun päätöksentekoon, jossa pisteytettiin henki-
lön sukupuoli, virallinen äidinkieli, ikä ja asuinpaik-
ka. Asiakas otti yhteyttä yhdenvertaisuusvaltuutet-
tuun, joka vei asian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-
lautakuntaan.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta totesi rat-
kaisussaan keväällä 2018 luotonantajan menette-
lyn moniperusteiseksi syrjinnäksi. Luotonantaja oli 
kieltäytynyt myöntämästä luottoa kaavamaisin ja ti-
lastollisin perustein, eikä asiakkaan yksilöllisiä tulo-
tietoja arvioitu lain edellyttämällä tavalla. Asiakas ei 
myöskään voinut esittää lisäselvitystä ja päästä yksi-
lölliseen arviointiin.

Eri syrjintäperusteiden osalta lautakunta totesi, et-
tä sukupuolen pisteyttäminen ei ole sallittua luotto-
kelpoisuuden arvioinnissa. Äidinkielen pisteyttämi-
nen katsottiin erityisen moitittavaksi silloin, kun me-
nettely kytkeytyy perustuslaissa tarkoitettuun viral-
liseen äidinkieleen. Lautakunta totesi, että jokaisel-
la on perustuslaillinen vapaus valita asuinpaikkansa. 

Iän osalta lautakunta totesi, että erilainen kohtelu 
luottokelpoisuuden arvioinnissa voi olla hyväksyttä-
vää lähinnä nuorten henkilöiden kohdalla.  

Lisäksi lautakunta totesi, etteivät taloudelliset syyt 
eli menettelyn edullisuus yritykselle, ole sellaisia 
perusteita, että niillä voitaisiin oikeuttaa kiellettyihin 
syrjintäperusteisiin liittyvä erilainen kohtelu luoton-
myöntämisessä. Luottolaitokselle asetettiin 100 000 
euron uhkasakko syrjinnän lopettamiseksi. Luotto-
laitos ei valittanut päätöksestä.

Valtuutetun tietojen mukaan lautakunnan päätös 
on ensimmäinen Euroopassa annettu lainvoimai-
nen ratkaisu algoritmeihin perustuvasta syrjinnäs-
tä. Päätös on herättänyt paljon mielenkiintoa myös 
kansainvälisesti. Päätöksen viesti luottolaitoksille 
on selvä: asiakkaat ovat yksilöitä ja heitä tulee myös 
sellaisina kohdella. Yritys vastaa toimintansa syrji-
mättömyydestä riippumatta siitä, tekeekö päätöksen 
ihminen vai algoritmi.

Tekoälyn käytöllä huomattava riski
aiheuttaa syrjintää

!
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TEKOÄLYN KÄYTTÖ LISÄÄNTYY MYÖS 
VIRANOMAISTOIMINNASSA
Tekoälyn käyttö yleistyy tulevaisuudessa myös viran-
omaistoiminnassa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu lau-
sui valtiovarainministeriön asettaman kansallisen 
tekoälyohjelma AuroraAI:n kehittämis- ja toiminta-
suunnitelmasta vuosille 2019–2023. Lausunnossaan 
valtuutettu painotti seuraavia seikkoja. Viranomais-
toiminnassa käytetyn tekolyn keskeisenä vaatimuk-
sena tulee perustuslain 22 §:n mukaisesti olla, että
sen käyttö edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteu-
tumista. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää siihen,
ettei henkilöiden profilointikategorioita muodostet-
taessa hyödynnettäisi kiellettyjä syrjintäperusteita,
ellei siihen ole syrjintälainsäädännössä tarkoitettuja
hyväksyttäviä perusteita.

Arvioinnissa on syytä kiinnittää huomiota myös pe-
rustuslain ja yhdenvertaisuuslain syrjintäperuste-
luetteloiden avoimuuteen. Tällainen laissa tarkoi-
tettu muu henkilöön liittyvä syy voi olla esimerkiksi 
asuinpaikka.

Toimintamallien suunnittelussa on tärkeä ottaa huo-
mioon, että syrjivään lopputulokseen voidaan päätyä 
myös yhdistämällä sinänsä neutraaleja tietoja toi-
siinsa, ja näin muodostaa välillisesti kiellettyyn syr-
jintäperusteeseen viittaava kategoria. Algoritmien 
yhdenvertaisuusvaikutuksia on testattava käytän-
nössä ja seurantaa tulee jatkaa myös järjestelmän 
käyttöönoton jälkeen, jotta välilliset vaikutukset ih-
misten tosiasialliseen yhdenvertaisuuden voitaisiin 
todeta. Yhdenvertaisuuslaissa kiellettyyn syrjintään 
syyllistyminen ei edellytetä toimijan tahallisuutta, 
vaan lainvastaiseen menettelyyn voi syyllistyä myös 
ilman syrjivää tarkoitusta. Yhdenvertaisuuslain so-
veltamisen kannalta ei ole myöskään olennaista, ai-
heutuuko yksilön eriarvoinen kohtelu toimijan algo-
ritmin vai työntekijän toiminnan seurauksena. Jär-
jestelmästä vastaava taho vastaa toimintansa lain-
mukaisuudesta riippumatta siitä, tuottaako sen ih-
minen vai algoritmi.

Viranomaistoiminnassa käytetyn tekolyn 
keskeisenä vaatimuksena tulee perustuslain 
22 §:n mukaisesti olla, että sen käyttö 
edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. 
Erityistä huomiota tulisi kiinnittää siihen, ettei 
henkilöiden profilointikategorioita muodostettaessa 
hyödynnettäisi kiellettyjä syrjintäperusteita, ellei 
siihen ole syrjintälainsäädännössä tarkoitettuja
hyväksyttäviä perusteita. 
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Kiinteistönvälittäjän käsikirjan hiljattain päivitetys-
tä versiosta löytyy nyt tietoa yhdenvertaisuuslaista 
ja yhdenvertaisuudesta asuntomarkkinoilla. Myös 
kiinteistönvälittäjien koulutukseen ja tutkintovaati-
mukseen on lisätty osuus syrjinnästä ja yhdenver-
taisuuslaista. Yhdenvertaisuusvaltuutettu tapasi syk-
syllä 2018 Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL), 
Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n sekä alan asiantun-
tijoista koostuvan laki- ja lausuntovaliokunnan pu-
heenjohtajan. Keskustelun perusteella valtuutettu 
laati aineistoa yhdenvertaisuuslaista kyseisille toi-
mijoille otettavaksi mukaan kiinteistönvälittäjän kou-
lutukseen. Tapaamisessa päätettiin myös yhteisistä 
edistämistyön jatkotoimenpiteistä. 

Asuntojen myynti- ja vuokravälitystoimi kuuluvat 
yleisesti saatavana olevana palveluna yhdenvertai-
suuslain soveltamisalan piiriin (2 §).

Jokainen ihminen tarvitsee kodin. Syrjintä asunto-
markkinoilla, erityisesti asunnonhakijan alkuperän 
takia, on kuitenkin valitettavan tavallista. Ulkomaa-
laiset ja ihmiset, joilla ei ole perinteisiä suomalai-
sia nimiä, kertovat, että vuokra-asunto jää sen vuok-
si saamatta. Asuntoilmoituksissa saatetaan rajata 
tietyt ryhmät kuten lapsiperheet, opiskelijat tai ulko-
maalaiset pois hakijoiden joukosta. Yksityinen vuok-
ranantaja on esittänyt välittäjälle toiveen olla vuok-
raamatta asuntoa romaneille. Keuhkovammaisen 
astmaatikon on vaikea sitoutua vuoden vuokrasopi-
mukseen ilman koeaikaa, koska ei voi tietää asunnon 
sopivuudesta terveydentilaansa ennen kuin on het-
ken asunnossa asunut. Hakulomakkeet saattavat ol-
la esteellisiä. Tässä vain muutamia esimerkkejä syr-
jivästä toiminnasta.

Yhdenvertaisuutta asuntomarkkinoilla 
parannetaan koulutuksella

0 5 10 15 20 3025 35

Ei tiedossa, ei syrjintäperustetta  4 kpl

Muu henkilöön liittyvä syy 2 kpl

Seksuaalinen suuntautuminen 2 kpl

Vammaisuus 19 kpl

Terveydentila 4 kpl

Perhesuhteet 1 kpl

Mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta 0 kpl

Uskonto, vakaumus 0 kpl

Kieli 1 kpl

Kansalaisuus 8 kpl

Alkuperä 35 kpl

Ikä  6 kpl

VIREILLE TULLEET ASUMISEEN LIITTYVÄT SYRJINTÄ-
YHTEYDENOTOT SYRJINTÄPERUSTEITTAIN 2018
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Asunnon myyjä ja vuokranantaja sekä välittäjä voivat 
toimeksiannon perusteella arvioida ja valita vuokra-
laisensa, mutta eivät syrjivin perustein. Myyjä, vuok-
ranantaja ja välittäjä voivat luonnollisesti edellyt-
tää ostajalta ja vuokralaiselta maksukykyä ja mui-
den vuokrasuhteesta johtuvien velvoitteiden täyt-
tämistä, mutta valintaa ei voi perustaa esimerkiksi 
henkilön alkuperään, kansalaisuuteen, uskontoon 
tai vammaisuuteen.  Myyjä, vuokranantaja ja välittä-
jä syyllistyvät yhdenvertaisuuslain vastaiseen syrjin-
tään, jos henkilöä ilman hyväksyttävää syytä kohdel-
laan epäsuotuisammin henkilöön liittyvän syyn pe-
rusteella.

Lisäksi on syytä huomata, että välittäjä syyllistyy syr-
jintään, jos hän hyväksyy toimeksiantajan asettamat 
syrjivät ehdot kuten sen, että vuokranantaja ei halua 
vuokrata asuntoa esimerkiksi romani- tai ulkomaa-
laistaustaiselle henkilölle. 

Vammaisten asiakkaiden osalta välittäjän tulee myös 
tuntea yhdenvertaisuuslain kohtuullisia mukautuk-
sia koskeva säännös (15 §), joka velvoittaa palvelun 
tarjoajaa tekemään asianmukaiset ja kulloisessakin 
tilanteessa tarvittavat mukautukset, jotta vammai-
nen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa saa-
da yleisesti tarjolla olevia palveluita. Tämä tarkoittaa 
välittäjän toiminnassa esimerkiksi näkövammaisen 
asunnonhakijan auttamista vuokrahakemuksen täyt-
tämisessä tai kuulovammaiselle henkilölle tarpeel-
listen seikkojen kirjaamista paperille tai vastaamista 
kysymyksiin kirjallisesti asunnon näyttötilaisuudes-
sa. Toimeksiantajan näkökulmasta tämä saattaa tar-
koittaa esimerkiksi liikuntarajoitteisen vuokralaisen 
tarpeiden huomioimista ja velvollisuutta tehdä koh-
tuullisia muutostöitä, jotta asunto soveltuu myös lii-
kuntarajoitteiselle henkilölle.

Syrjinnän kohteeksi joutuneella henkilöllä on oikeus 
saada hyvitys sekä toimeksiantajalta että välittäjältä, 
joka yhdenvertaisuuslain vastaisesti on syrjinyt hän-
tä tai kohdistanut häneen vastatoimia. Jos välittäjä 
on työsuhteessa, on työnantajana toimiva välitysfir-
ma hyvitysvastuullinen (Yhdenvertaisuuslaki 23 §). 
Lisäksi syrjinnän urilla on oikeus vahingonkorvauk-
seen syrjinnän aiheuttamasta kärsimyksestä ja mah-
dollisesta aineellisesta vahingosta. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu lausui Länsi-Suomen 
syyttäjänvirastolle rikosasiassa, jossa oli kyse ro-
manitaustaisen henkilön syrjinnästä asunnon vuok-
rauksessa. Valtuutettu totesi, että tapauksessa oli 
kyse valitettavan yleisesti tapahtuvasta romaneihin 
kohdistuvasta syrjinnästä, jota oli perusteltua arvi-
oida syrjintärikoksena. Valtuutettu kiinnitti syyttäjän 
huomion siihen, että syrjintärikos täyttyy, vaikka te-
kijä itse olisi pitänyt käytöksensä syitä hyväksyttävinä 
ja, että syrjintärikoksen osalta tahallisuus edellyttää 
ainoastaan tietoisuutta syrjintäperusteen olemassa-
olosta ja merkityksen antamista sille henkilön koh-
telussa. Tapauksessa oli kyse myös vuokranvälittäjä-
nä toimineen henkilön vastuusta hänen toimiessaan 
syrjivästi vuokranantajalta saadun ohjeen mukaises-
ti. Valtuutettu kiinnitti syyttäjän huomion myös sii-
hen, että Suomea sitovat ja lainkäyttöämme ohjaavat 
EU-direktiivit edellyttävät, että seuraamukset syrjin-
nästä – mukaan lukien syrjinnän uhrille kuuluva
rahallinen hyvitys – ovat tehokkaita, oikeasuhtaisia
ja varoittavia.

Asunnon myyjä ja vuokran-
antaja sekä välittäjä voivat
toimeksiannon perusteella
arvioida ja valita vuokralaisensa, 
mutta eivät syrjivin perustein. 
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Liikunta ja liikkuminen ovat osa elämää. Yhdenver-
taisuusvaltuutettu on vuoden 2018 pyrkinyt työllään 
edistämään erilaisten liikkujien tarpeiden huomioi-
mista ja yhdenvertaisuuden toteutumista urheilus-
sa. Työtä on tehty pitämällä esimerkiksi seminaari-
puheenvuoroja yhdenvertaisuuslain ulottuvuuksista 
liikuntaan ja, miten järjestötoimijoidenkin tulisi huo-
mioida vammaisten henkilöiden oikeus kohtuullisiin 
mukautuksiin. 

Liikuntalain mukaan valtionapukelpoisuutta harkit-
taessa otetaan huomioon, miten liitto edistää yhden-
vertaisuutta ja tasa-arvoa. Siten asiassa on myös ta-
loudellinen porkkana. Sitoutuminen yhdenvertaisuu-
den edistämiseen tuo lisähyötyä järjestölle muuten-
kin: se lisää jäsenten mahdollisuuksia osallistua, se 
lisää kokemuksia oikeudenmukaisuudesta.  

Monet toimenpiteet, joilla yhdenvertaisuutta voi-
daan edistää järjestön toiminnassa, ovat pieniä oi-
valluksia, joilla on kuitenkin käytännössä suuri mer-
kitys. Toimenpiteet voivat olla yksinkertaisia eivätkä 
välttämättä maksa mitään. Esimerkiksi yhteiset pe-
lisäännöt häirintään, kuten homofobiseen ja rasisti-
seen vitsailuun, puuttumiseksi voivat vahvistaa ar-
vostavaa ja hyväksyvää ilmapiiriä. Silloin jokainen 
voi kokea olevansa tervetullut järjestön toimintaan 
omana itsenään.

Yhdenvertaisuuden lisääntyminen parantaa viihty-
vyyttä ja sitoutumista järjestössä. Yhdenvertaisuu-
den tavoittelu muokkaa myös seuran identiteettiä.  

Toimijat voivat olla ylpeitä seuransa arvoista, ja se voi 
lisätä seuran houkuttelevuutta ja kohentaa imagoa.

Yhdenvertaisuus ei tarkoita samaa kaikille vaan eri-
laisten tilanteiden huomioimista tosiasiallisen yh-
denvertaisuuden mahdollistamiseksi. Urheiluseuro-
jen toiminnassa seura voi tavoittaa laajemman jou-
kon ihmisiä toimintansa pariin huomioimalla yhden-
vertaisuuden. Siksi on tärkeää, että järjestöjen toi-
minnassa otetaan huomioon toimijoiden monimuo-
toisuus. Toimintaan osallistuvien monimuotoisuus 
on järjestötoiminnassa selkeä voimavara.

Eräs kuntosali antoi selvästi ymmärtää, etteivät tur-
vapaikanhakijat ole tervetulleita asiakkaaksi. Ra-
jaukselle ei ole kuitenkaan hyväksyttäviä perusteita. 
Yhdenvertaisuus lähtee siitä, että ihmisiä on kohdel-
tava ja arvioitava yksilöinä, ei ennakkoluuloihin pe-
rustuen jonkun ryhmän edustajina.

Kamppailulajiseura edellytti jäseniltään, ettei jäse-
nellä saa olla tarttuvia veritauteja. Tällaisen kate-
gorisen kiellon perusteltavuus yhdenvertaisuuslain 
näkökulmasta on vaikeaa. Terveydentila on yksi syr-
jintäperusteista, ja tässä terveydentilan perusteel-
la, ennakkoluuloon perustuen, asetettiin laaja jouk-
ko ihmisiä lajin ulkopuolelle. Esimerkiksi hiv ei tar-
tu päivittäisessä kanssakäymisessä. Estolääkitystä 
käyttävät henkilöt elävät normaalia elämää – paitsi 
tarkemman terveydenhuollon parissa – ja tämä nor-
maali elämä saa mielellään sisältää myös urheilua.

Syrjintä ja ennakkoluulot estävät liikkumasta 
tai osallistumasta urheiluseuran toimintaan
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VAMMAISURHEILIJOIDEN OMAVASTUUT 
OSOITTIVAT VAMMAISURHEILUN
YHDENVERTAISUUSHAASTEET 

Syksyllä 2018 nousi julkiseen keskusteluun pa-
rayleisurheilun EM-kisoihin osallistumisesta perityt 
omavastuuosuudet. Yhdenvertaisuusvaltuutettu sai 
vammaisurheilijoiden omavastuista myös suoria yh-
teydenottoja.

Omavastuukysymys on tehnyt näkyväksi sen, että 
hyvästä yhdenvertaisuussuunnitelmasta huolimat-
ta järjestöjen toiminnassa voidaan tehdä ratkaisuja, 
jotka eivät edistä yhdenvertaisuuden toteutumista. 
Tarvetta on eri toimijoiden tekemälle edistämistyöl-
le niin soveltavan liikunnan, vammaisurheilun kuin 
vammaishuippu-urheilun osalta. 

Valtuutettu selvitti keskusteluissa eri tahojen kans-
sa vammaisurheilun rahoitusta ja kustannusvastui-
ta. Valtuutetun näkemyksen mukaan parayleisur-
heilun EM-kilpailuihin urheilijoille asetetut omavas-
tuuosuudet olivat ongelmallisia yhdenvertaisuuden 
täysimääräisen toteutumisen näkökulmasta. Syrjin-
täkiellon rikkomisen kannalta asia ei kuitenkaan ol-
lut yksiselitteinen. Valtuutettu ei arvioinut omavas-
tuuosuuksien maksatuksen osalta yhdenvertaisuus-
lain mukaisen syrjintäolettaman täyttymistä eli onko 
syrjintää tapahtunut eikä erilaisen kohtelun oikeut-
tamisperusteita tai toiminnan oikeasuhtaisuutta. Toi-
mivaltuuksiensa puitteissa yhdenvertaisuusvaltuu-
tettu arvioi, että tarkoituksenmukaisin toimintatapa 
tässä kysymyksessä on yhdenvertaisuuden edistä-
minen.  

Kokonaiskuvan saamiseksi tapauksessa oli syytä sel-
vittää tekijöitä, jotka vaikuttavat omavastuuosuuksiin 
ja millä tavoin vammaisurheilijoiden yhdenvertaista 
asemaa voidaan edistää eri tahojen toteuttamin toi-
min.  Edistämistoimien tavoitteena on saavuttaa ra-
kenteellisia ja kestäviä muutoksia, jotka vaikuttavat 
vammaisurheilijoiden yhdenvertaisuuteen käsitel-
tävänä olevaa yksittäistä kysymystä – vuoden 2018 
EM-kilpailujen omavastuuosuuksia – laajemmin.

Ministeriöitä ja kuntia julkisen vallan käyttäjinä vel-
voittaa YK:n vammaissopimuksen 30. artikla sekä  
yhdenvertaisuuslain mukainen velvoite edistää 
yhdenvertaisuuden toteutumista. Valtuutettu pitää 

tärkeänä arvioida, palvelevatko ministeriöiden ole-
massa olevat rahoitusmekanismit riittävällä tavalla 
vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden toteu-
tumista urheilussa. 

Asian käsittely ja annettavat suositukset liittyvät 
vammaisurheilijoiden asemaan. Julkisessa keskus-
telussa on noussut esiin myös nuorten urheilijoiden 
asema. Valtuutettu rajasi oman arvionsa vain vam-
maisiin urheilijoihin. Vammaisurheilijoiden tilan-
teesta erityisen tekee nimenomaisesti vammaisten 
henkilöiden asemaa koskeva YK:n yleissopimus ja 
sen velvoittavuus valtion ja kuntien osalta.

Urheilun lajikirjo ja kilpailutasot, jaottelu sukupuo-
littain ja/tai ikäryhmittäin muodostavat laajan koko-
naisuuden. On selvää, ettei yhdenvertaisuuden arvi-
ointi voi perustua yleiseen kaikkien kesken tehtävään 
vertailuun. Opetus- ja kulttuuriministeriö on liikun-
talaissa painottanut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
suunnitelmien merkitystä yhdenvertaisuuden edis-
tämisessä.  Valtuutettu pitää tärkeänä, että lajiliitot 
edistävät erilaisten liikkujien ja urheilijoiden yhden-
vertaisuutta ja mahdollisuuksien luomista. Yhden-
vertaisuuden edistämistä ei tehdä vain suunnitelmis-
sa, vaan jokapäiväisessä työssä, harjoittelussa, kil-
pailutoiminnassa, urheilupaikkojen rakennushank-
keissa ja muussa seuratyössä. 
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YHDENVERTAISUUSVALTUUTETTU SUOSITTELEE, ETTÄ:

1. Suomen urheiluliitto luopuu vammaisurheilijoi- 
 den omavastuuosuuksista ainakin EM- ja MM- 
 kilpailujen osalta.
2. Opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää urheilija- 
 apurahakokonaisuuden käytettävyyttä vammais- 
 huippu-urheilijoiden avustamiskulujen kattami- 
 seen.
3. Opetus- ja kulttuuriministeriö kehittää YK:n
 vammaissopimuksen velvoitteet huomioiden
 urheilijoiden ja urheiluliittojen rahoitusjärjestel- 
 mää siten, että se entistä vahvemmin tukee vam- 
 maisurheilijoiden yhdenvertaisuuden toteutumista. 
4. Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi vammais- 
 palvelulain uudistuksessa urheilun asemaa liit- 
 tyen avustaja- ja kuljetuspalveluihin. Ainakin apu- 
 rahaa saavien huippu-urheilijoiden kohdalla 
 urheilu tulee rinnastaa työntekoon. 
5. Sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistaa kuntia 
 THL:n vammaispalvelujen käsikirjassa siitä, että 
 vammainen henkilö voi tarvita henkilökohtaista 
 apua vammaispalvelulain tarkoittamalla tavalla 
 urheilukilpailuihin osallistuessaan siitä riippu- 
 matta, järjestetäänkö kilpailut Suomessa vai ulko- 
 mailla. 

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuk-
sista (CRPD) asettaa velvollisuuksia valtiolle kaikilla 
elämänalueilla mukaan lukien liikunta- ja urheilutoi-
minta (30. artikla). Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) 
velvoittaa julkisia toimijoita yhdenvertaisuuden edis-
tämiseen (5 §). Syrjinnän kielto (8 §) koskee laajas-
ti eri tahoja. Lisäksi toimijoista riippuen velvollisuus 
toteuttaa kohtuullisia mukautuksia vammaisten hen-
kilöiden kohdalla (15 §) voi tulla kyseeseen.

Valtuutettu pitää tärkeänä,
että lajiliitot edistävät erilaisten
liikkujien ja urheilijoiden yhden-
vertaisuutta ja mahdollisuuksien
luomista. Yhdenvertaisuuden
edistämistä tehdään jokapäiväi-
sessä työssä, harjoittelussa,
kilpailutoiminnassa, urheilu-
paikkojen rakennushankkeissa
ja muussa seuratyössä.
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Helsingin hovioikeus tuomitsi puolustusvoimat ikä-
syrjinnästä erikoisjääkärialiupseerin rekrytoinnissa. 
Asiassa oli kyse siitä, syrjittiinkö hakijaa, kun häntä 
ei valittu erikoisjääkärialiupseerin määräaikaiseen 
tehtävään, vaikka hän olisi ollut siihen pätevä ja so-
piva. Hakija oli aiemmin työskennellyt vastaavissa 
tehtävissä, mutta 33-vuotiaana hänet jätettiin valit-
sematta ikänsä vuoksi.  Hovioikeus pyysi yhdenver-
taisuusvaltuutetulta lausuntoa ennen asian ratkai-
semista.

Käräjäoikeus oli hylännyt syrjintäkanteen perustellen 
ratkaisua muun muassa EU-tuomioistuimen ennak-
koratkaisulla, jonka perusteella palopelastustehtä-
viin rekrytoitaessa sai asettaa 30 vuoden yläikärajan. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kyseenalaisti hovioikeu-
delle antamassaan lausunnossa, soveltuuko EU-tuo-
mioistuimen ennakkoratkaisu olennaisilta yksityis-
kohdiltaan tapauksen ohjenuoraksi. Ikärajoja voidaan 
ennakkoratkaisun perusteella käyttää sellaisissa 
rekrytoinneissa, joissa työtehtävistä suoriutuminen 
edellyttää poikkeuksellista fyysistä suorituskykyä, ei-
kä tavoitteeseen voida päästä hakijoiden yhdenver-
taisuutta vähemmän rajoittavin keinoin. EU-tuomio-
istuimen ennakkoratkaisussa oli kyse vakituisesta 
virasta, jolloin ikärajalla voitiin varmistaa, että rekry-
toitavat henkilöt pystyivät suoriutumaan riittävän pit-
kään vaativimmista pelastustehtävistä. Erikoisjääkä-
rien rekrytoinnissa oli kuitenkin kyse viiden vuoden 
määräaikaisesta palvelussuhteesta. Lisäksi yhden-
vertaisuusvaltuutettu totesi, että ikärajoja tulisi käyt-
tää johdonmukaisesti ja läpinäkyvästi. 

Hovioikeus katsoi, että erikoisjääkärien tehtävät 
edellyttävät poikkeuksellisen hyvää fyysistä kuntoa, 
ja niistä voivat suoriutua vain nuoret henkilöt. Eri-
koisjääkäriyksikön toimintakyky oli kuitenkin varmis-
tettu määräaikaisilla sopimuksilla ja vaativilla fyysi-
sillä testeillä. Ikäkriteeriä ei myöskään noudatettu 
johdonmukaisesti ja suunnitelmallisesti. Ikäkritee-
rin käyttö johti siten hakijan syrjintään.

Hovioikeuden tuomio on lainvoimainen. 

IKÄ SYRJINTÄPERUSTEENA

Ikäsyrjintää koskevat syrjintätapaukset liittyvät usein 
ilman hyväksyttävää perustetta asetettuihin ikärajoi-
hin. Nuoria ei päästetä itsepalvelukirjastoon tai huol-
toasemalle, 65-vuotta täyttäneet eivät voi hakeutua 
yhdistyksessä vastuutehtäviin, lääkärikeskus lak-
kauttaa 70 vuotta täyttäneiden lääkärien ammatin-
harjoittajasopimukset ilman yksilöllistä arviointia 
tai 30 vuotta täyttäneet opiskelijat eivät saa samoja 
alennuksia kuin alle 30-vuotiaat. Osassa tapauksis-
ta syrjintää on saattanut tapahtua iän lisäksi vaikka-
pa sukupuolen, vammaisuuden tai etnisen alkupe-
rän perusteella. Ikä onkin yksi tyypillisistä monipe-
rusteisen syrjinnän tapauksissa ilmenevistä syrjin-
täperusteista. Esimerkiksi edellä esille nostetussa 
algortimisyrjintätapauksessa luotonhakijaa syrjittiin 
sekä sukupuolen, äidinkielen, asuinpaikan että iän 
perusteella. 

Ikäsyrjintää erikoisjääkärialiupseerien 
rekrytoinnissa 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu 
totesi, että ikärajoja tulisi 
käyttää johdonmukaisesti
ja läpinäkyvästi. 

??
30 166570
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Lokakuussa 2015 nuori mies otti yhteyttä valtuutetun 
toimistoon. Hän oli kieltäytynyt siviilipalveluksesta 
pasifistiseen vakaumukseensa vedoten. Tästä syys-
tä hänet oli normaalikäytännön mukaisesti tuomit-
tu ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Mies kat-
soi tulleensa syrjityksi verrattuna Jehovan todista-
jiin, jotka uskonnollisen vakaumuksensa perusteel-
la ja 1980-luvulla säädetyn poikkeuslain nojalla oli-
vat tuolloin vapautettu sekä ase- että siviilipalveluk-
sen suorittamisesta.

Tietoisena vanhan poikkeuslain ja 1990-luvulla sää-
detyn perustuslain ristiriidasta valtuutettu päät-
ti ryhtyä syrjityn nuoren miehen oikeusavustajaksi 
puolustaakseen häntä valitusprosessissa Helsingin 
hovioikeudessa. Puolustusministeriön asettama toi-
mikunta totesi jo vuonna 2007, että muiden kuin Je-
hovan todistajiin kuuluvien totaalikieltäytyjien kohte-
lu tulisi saattaa yhdenmukaiseksi uuden perustus-
lain kanssa. Suomen hallitus ei kuitenkaan ollut ryh-
tynyt toimenpiteisiin lainsäädännön muuttamiseksi 
perustuslakivaliokunnan ja YK:n ihmisoikeuskomi-
tean kritiikistä huolimatta. Tämän takia yhdenvertai-
suusvaltuutettu päätti hakea tilanteeseen muutosta 
oikeudesta yksittäisessä asiassa.

Helsingin hovioikeus vapautti helmikuussa 2018 tuo-
miollaan (18/108226) vankeuteen tuomitun nuoru-
kaisen rangaistuksesta ja marraskuussa 2018 kor-
kein oikeus päätti olla antamatta asiaan valituslupaa 
(Dno 2018/286). Yhdenvertaisuusvaltuutettu on hyvin 
tyytyväinen sekä ratkaisun lopputulokseen että hovi-
oikeuden ansiokkaisiin perusteluihin. Voimassa ole-
va lainsäädäntö oli perustuslain vastaista ja syrjivää.

Hovioikeuden tuomio sai myös hallitukseen vauh-
tia tilanteen muuttamiseksi. Eduskunta hyväksyi-
kin jo keväällä 2019 lain, joka poisti Jehovan todis-
tajien erivapauden. Laki poisti nykyjärjestelmän il-
meisen yhdenvertaisuusperiaatteen ja syrjintäkiellon 
vastaisuuden, mutta ei ole perus- ja ihmisoikeusnä-
kökulmasta ongelmaton. Lakimuutos ei poistanut 
niin sanottua mielipidevankien ongelmaa. Henkilö, 

joka uskontonsa tai vakaumuksensa takia ei nykyi-
sen järjestelmän vuoksi (mm. siviilipalveluksen si-
donnaisuus maanpuolustusvelvollisuuteen ja palve-
luksen kesto) katso voivansa suorittaa ase- tai sivii-
lipalvelusta tuomitaan myös jatkossa ehdottomaan 
vankeusrangaistukseen tai valvontarangaistukseen.

Päinvastoin lakimuutos mitä todennäköisimmin laa-
jentaa mielipidevankien määrää, jos myös osa Jeho-
van todistajista ryhtyy totaalikieltäytyjiksi. Tämän ta-
kia valtuutettu ei kannattanut lakimuutosta. Ihmisoi-
keusnäkökulmasta katsottuna valtuutettu pitää on-
gelmallisena, että Euroopan valtioista ainoastaan 
Kreikassa ja Suomessa tuomitaan sekä ase- että si-
viilipalveluksesta kieltäytyneitä henkilöitä vankeus-
rangaistukseen. Ihmisoikeusmyönteisempi muutos 
olisi, että vapautus laajenisi koskemaan kaikkia va-
kaumuksensa takia kieltäytyviä.

TAVOITTEENA KOKONAISUUDISTUS JA YHDEN-
VERTAISEMPI KANSALAISPALVELUS
Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että nykyis-
tä maanpuolustus-, asevelvollisuus- ja siviilipalve-
lusjärjestelmää tulisi arvioida ja kehittää kokonais-
valtaisesti esimerkiksi ns. kansalaispalvelusmalliin 
suuntaan. Tämänhetkiseen, myös kansainvälisesti 
kritisoituun tilanteeseen mielipidevangeista olisi ai-
nakin jossain määrin mahdollista puuttua muutta-
malla maanpuolustusvelvollisuus yleisemmäksi kan-
salaispalvelusvelvollisuudeksi, jonka yhtenä osa-alu-
eena olisi asevelvollisuus. 

Tällaisessa mallissa, jossa muun muassa nykyi-
nen siviilipalvelus olisi selvemmin irrotettu yleises-
tä maanpuolustusvelvollisuudesta ja palveluksen pi-
tuutta muutettaisiin lähemmäksi asepalvelusaikaa, 
nykyiset aseistakieltäytyjät voisivat todennäköises-
ti paremmin suorittaa eri palvelusmuotoja. Tällai-
nen uusi järjestelmä, jossa arvioitaisiin myös nais-
ten asema palveluksen suorittajina ja joka asianmu-
kaisella tavalla ottaisi huomioon sukupuolten välisen 
tasa-arvon, olisi kansalaisten yhdenvertaisen kohte-
lun kannalta paras vaihtoehto.

Kokonaisuudistuksella asepalvelus 
yhdenvertaisemmaksi 



YHDENVERTAISUUSVALTUUTETTU 25

Media on vallan vahtikoira, mutta medialla itsellään 
on myös valtaa. Median valta ja vastuu konkretisoi-
tuu valintoihin: mitä aiheita käsitellään, keiden ää-
ni kuuluu ja mistä näkökulmasta maailmaa katso-
taan.  Auttaako media meitä ymmärtämään toisiam-
me vai lietsooko se vastakkainasetteluun? Entä kuu-
luuko kaikkien, myös vähemmistöjen ja syrjään jää-
neiden ääni?  

Median tehtävä on heijastaa yhteiskuntaa, kuvata to-
dellisuutta ja toisaalta osallistua yhteiskunnalliseen 
keskusteluun sekä rakentaa tulevaisuutta. Mutta ke-
nen todellisuutta media kuvailee, millainen maail-
ma mediassa rakentuu, ja miksi tämä keskustelun-
aihe on tärkeä? Yhdenvertaisuusvaltuutettu oli mu-
kana SuomiAreenassa 2018 järjestämässä keskuste-
lun median vallasta ja vastuusta ja siitä, kenen ääni 
kuuluu mediassa. 

Keskustelu järjestettiin Ateneumin taidemuseon, 
Helsingin Diakonissalaitoksen ja Moniheli ry:n kanssa. 

Lukuisat kansainväliset ja suomalaisetkin mediatut-
kimukset osoittavat, että vähemmistöjä kuvaillaan 
mediassa samankaltaisen kaavan mukaisesti useim-
miten samoissa rooleissa: roistoina, uhreina tai  

Moniäänisempi media
– parempi media

Jos mediassa esiintyy yli-
edustettuna tietty ryhmä tai
jos media viljelee stereotypioita
ja antaa vain pienen ryhmän
tulla kuulluksi, rakentuu kuva,
joka ei ole tosi. 

Keskustelemassa median monimuotoisuudesta,

vasemmalta: Susani Mahadura, Ina Mikkola,

Roosa Kuosmanen, Caroline Suinner,

Tomi Einonen ja Kaisa Ylhäinen. 
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VIISI VINKKIÄ MEDIAN EDUSTAJILLE: 

• Pohtikaa monimuotoisuutta, kun haastattelette 
 niin sanottuja tavallisia ihmisiä.
 Voisiko päiväkotijuttuun haastateltava perhe
 kuulua vähemmistöön?
 Voisiko kesän jäätelöraati olla monimuotoisempi?

• Etsikää uusia asiantuntijoita. Pitäkää talkoopäivä,
 jossa kaivatte esiin uusia asiantuntijoita ja 
 päivittäkää toimituksen ”soita näille”-listaa.
 Ruotsin Rättviseförmedlingen on hyvä esimerkki 
 siitä, että erilaisia asiantuntijoita oikeasti löytyy.

• Päivittäkää myös listaa siitä, ketkä saavat jutuissa
 edustaa tiettyä ryhmää. Soitetaanko aina samalle
 järjestön puheenjohtajalle, kun tietyn vähemmistön
 asioita puidaan? Uusi ihminen voi antaa myös
 uusia näkökulmia.

• Vaihda silmälaseja: Kenen näkökulmasta juttusi 
 on kirjoitettu? Onko jutussa ”me vastaan te”
 asetelmaa? Ja mihin ryhmään sinä itse kuulut?

• Pohdi kuvien käyttöä? Ketkä näkyvät kuvissa?
 Korostuvatko niissä stereotypiat?
 Ovatko esimerkiksi vähemmistön edustajat
 kasvottomia? 

sankareina, usein osana konfliktia. Myös vahva vas-
takkainasettelu ja vähemmistöjen edustajien näke-
minen toisena, ulkopuolisena, on tavallinen tulokul-
ma vähemmistöistä kertovassa mediasisällössä. Tä-
mä pätee sekä etnisiin vähemmistöihin että esimer-
kiksi vammaisiin henkilöihin. On myös tavanomais-
ta, että viranomaiset tai etujärjestöt puhuvat vähem-
mistöjen puolesta. Kun vähemmistöt pääsevät ää-
neen, kyse on yleensä heidän asemastaan vähem-
mistöryhmänä. Harvoin haastatellaan vähemmistön 
edustajaa esimerkiksi tietyn ammattikunnan edusta-
jana, palvelun käyttäjänä, paikkakunnan asukkaana 
tai esimerkiksi kesäjäätelön syöjänä.

Esimerkkejä: Koulujutussa oppilaat jaetaan maa-
hanmuuttajanuoriin ja tavallisiin nuoriin. Vammai-
nen henkilö on samassa jutussa uhka, jos hän asuu 
naapurissa ja uhri, koska naapurit pitävät häntä uh-
kana. Itse hän on avuton ja kykenemätön puhumaan 
puolestaan. Romani on sankari, jos hän pääsee pe-
ruskoulusta läpi, muutoin rikollinen.

Jos mediassa esiintyy yliedustettuna tietty ryhmä tai 
jos media viljelee stereotypioita ja antaa vain pienen 
ryhmän tulla kuulluksi, rakentuu kuva, joka ei ole to-
si. Tämä on toisaalta myös laatukysymys. Yksipuoli-
sella raportoinnilla media tukee yksinkertaistettua 
viestiä. Ja vaikka yksittäiset jutut olisivatkin faktaa, 
kokonaisuus ei heijasta totuutta. Moniääninen media 
tukee yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa ja lisää osal-
lisuutta. Henkilö, joka tunnistaa itsensä ja elämän-
sä median antamassa kuvassa, tuntee itsensä osalli-
seksi.  Median kuva voi myös korostaa ulkopuolisuu-
den kokemusta ja lisätä syrjäytymisen riskiä.

Miten media voi lisätä monimuotoisuutta?  Toki tut-
kimustulokset muuttuisivat, jos rikosuutisista aina 
kategorisesti jätettäisiin pois esimerkiksi kansalai-
suuden maininta, tärkeä ja ajankohtainen pohdinta 
sekin. Mutta asia ei ole niin yksinkertainen. Tietyis-
sä tilanteissa taustasta kertominen on relevanttia ja 
on hyvä, että keskustelua käydään, mutta monimuo-
toisuutta lisäämällä media voi katsoa representaa-
tio-ongelmaa toisesta näkökulmasta. Jos media taas 
lisää monimuotoisuutta sisällöissään, edustus ja ra-
portointi tasapainottuvat. Rikosuutisten merkittävyys 
tällöin luonnollisesti vähenee.
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Ihmiskaupan uhrit ovat erityistä tukea tarvitsevia 
henkilöitä, joilla on usein erityisiä vaikeuksia hakea 
ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalvelui-
ta. Ihmiskaupan uhrit ovat usein usean yhtäaikaisen 
tuen tarpeessa, mutta he eivät traumaattisten koke-
mustensa, puutteellisen kielitaitonsa tai muun vai-
kean asemansa vuoksi pääse tarvitsemiensa palve-
luiden piiriin. Ihmiskaupan uhrit tarvitsevat asemas-
taan ja kokemuksistaan johtuen usein monenlaisia 
palveluita, ml. turvallisen majoituksen, perhetyötä, 
psyykkistä tukea ja terapiapalveluja sekä jalkautuvaa 
sosiaaliohjausta.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja Euroopan kriminaa-
lipolitiikan instituutti HEUNI tutkivat vuonna 2018 
julkaistussa selvityksessä Tuntematon tulevaisuus  
– selvitys ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan 
lainsäädännön toimivuudesta (VN TEAS 24/2018), saa-
vatko ihmiskaupan uhrit ne palvelut, joihin heillä tu-
lisi kansainvälisen oikeuden ja EU-lainsäädännön 
sekä Suomen kansallisen lainsäädännön perusteella 
olla oikeus. Ihmiskaupan uhrien auttamisesta sää-
detään laissa kansainvälistä suojelua hakevan vas-
taanotosta sekä ihmiskaupan uhrien tunnistamisesta 
ja auttamisesta (746/2011, jäljempänä vastaanotto-
laki).

Selvityksen perusteella valtuutettu suositteli edus-
kunnalle samana vuonna antamassaan kertomuk-
sessa selkiyttämään voimassa olevaa lainsäädäntöä 
ihmiskaupan uhrien palveluiden turvaamiseksi kun-
nissa sekä parantamaan sosiaali- ja terveydenhuol-
lon ohjeistusta ja kuntien valtio-ohjausta. Lainmuu-
tosten ja muiden kehittämistoimenpiteiden keskei-
senä tavoitteena tulisi olla sen varmistaminen, et-
tä ihmiskaupan uhrit saavat kunnissa – ja tulevissa 
maakunnissa – ne auttamistoimet, joita he toipuak-
seen tarvitsevat ja joihin heillä on oikeus.
 
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi ker-
tomuksesta lausuntonsa helmikuussa 2019. Lau-
sunnossaan valiokunta toteaa pitävänsä tärkeänä, 
että voimassa olevan lainsäädännön ja käytäntöjen 

muutostarpeet ihmiskaupan uhrien tunnistamiseksi 
ja palvelujen turvaamiseksi kunnissa arvioidaan. Va-
liokunta korostaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon 
ohjeistuksen tarvetta.  

IHMISKAUPPA NAISIIN 
KOHDISTUVANA VÄKIVALTANA
 
Vuonna 2018 yhdenvertaisuusvaltuutettu antoi usei-
ta lausuntoja, joissa otettiin kantaa ihmiskauppaan 
naisiin kohdistuvan väkivallan muotona. Lausunnois-
saan valtuutettu ehdotti, että ihmiskauppaa käsitel-
täisiin Suomessa nykyistä vahvemmin naisiin kohdis-
tuvana väkivaltana ja toimenpiteet ihmiskaupan eh-
käisemiseksi ja prostituution vähentämiseksi sisäl-
lytettäisiin hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan ja toi-
mintaohjelmiin naisiin kohdistuvan väkivallan torju-
miseksi. Valtuutettu ehdotti myös suuntaamaan kor-
vamerkittyä rahoitusta ihmiskaupan uhrien turval-
lista ja tuettua majoitusta varten esimerkiksi nykyi-
sen turvakotirahoituksen kyljessä sekä ihmiskaupan 
vastaisten toimenpiteiden sukupuolivaikutusten ar-
viointia. 

Lisäksi valtuutettu ehdotti lausunnoissaan sen sel-
vittämistä, tulisiko Suomessa nimetä Istanbulin so-
pimuksen asettamien velvoitteiden ja CEDAW-komi-
tean peräänkuuluttamien suositusten täyttämiseksi 
sellainen virallinen, riippumaton viranomainen, joka 
seuraisi ja arvioisi toimenpiteitä naisiin kohdistuvan 
väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja tor-
jumiseksi sekä tekisi suosituksia toimenpiteiden ke-
hittämiseksi ja väkivallan uhrien aseman ja oikeuk-
sien parantamiseksi. Samansisältöisen esityksen on 
tehnyt myös Ihmisoikeusvaltuuskunta. Valtuutettu on 
esittänyt riippumattoman viranomaisen selvittämistä 
myös tasa-arvovaltuutetun kertomuksesta antamas-
saan lausunnossa eduskunnan työelämä- ja tasa-ar-
vovaliokunnalle. 

Valtuutettu on pysyvänä asiantuntijana sosiaali- ja 
terveysministeriön yhteydessä toimivassa naisiin 
kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan 
toimikunnassa (NAPE). 

Kansallinen ihmiskaupparaportoija kiinnittää 
huomiota uhrien asemaan ja oikeuksiin 
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Vuonna 2018 valtuutettu valmisteli ja hyväksyi stra-
tegian ulkomaalaisten aseman ja oikeuksien edis-
tämisestä, ihmiskaupparaportoinnista sekä maasta 
poistamisen täytäntöönpanon valvonnasta. Valtuute-
tun tavoitteena on vastata kasvaneeseen yhteiskun-
nalliseen tarpeeseen ja toimintaympäristön muu-
tokseen. Ulkomaalaisten ja erityisesti turvapaikan-
hakijoiden asema Suomessa on heikentynyt vuonna 
2015 ja sen jälkeen tehtyjen lainsäädäntömuutosten 
ja niiden seurausten myötä. Muun muassa haasteet 
asiantuntevan ja osaavan oikeusavun saatavuudessa 
ovat johtaneet kasvavaan yhteydenottojen määrään 
valtuutetun toimistossa. 

Ulkomaalais- ja ihmiskauppa-asioissa yhdenvertai-
suusvaltuutetulla on eri tehtävistä muodostuva laa-
ja toimivalta, jota tukee kattava tiedonsaantioikeus 
viranomaisilta sekä hyvä yhteistyö kansalaisyhteis-
kunnan kanssa. Valtuutetulle eri toimivaltojen kaut-
ta kertyvä tieto mahdollistaa kokonaiskuvan saami-
sen tehtyjen lainsäädäntömuutosten vaikutuksista ja 
seurauksista ulkomaalaisten ja ihmiskaupan uhrien 
asemaan ja oikeuksien toteutumiseen. 

Strategian mukaisesti ulkomaalais- ja ihmiskaup-
pa-asioissa valtuutettu pyrkii toiminnallaan edistä-
mään muun muassa sen yhteiskunnallisen tavoit-
teen saavuttamista, että viranomaistoiminnassa tun-
nistetaan haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt 
ja heidät ohjataan heidän tarvitsemansa avun piiriin. 
Myös maastapoistamisen täytäntöönpanon valvon-
ta kohdistetaan haavoittuvassa asemassa oleviin ul-
komaalaisiin. Valtuutettu edistää omalla toiminnal-
laan myös muun muassa sitä, että eri ulkomaalais-
ryhmiä ja ihmiskaupan uhreja kohdellaan yhdenver-
taisesti viranomaisissa, turvapaikanhakijat saavat  
riittävän oikeudellisen avun turvapaikkaprosessissa, 
ilman oleskelulupaa oleskelevien asema ja oikeus-
turva paranevat, ihmiskaupan uhrit saavat tarvitse-
mansa sosiaali- ja terveyspalvelut ja maastapoista-
misen täytäntöönpano tapahtuu perus- ja ihmisoi-
keuksia kunnioittaen.

Valtuutettu pyrkii edistämään ulkomaalaisten ase-
man parantamista ja oikeuksien toteutumista stra-
tegisesti käyttämällä mm. valtuutetun tietoon tulevia 
yksittäistapauksia edistämistyön pohjana; toimimalla 
aikaisempaa vahvemmin yhteistyössä muiden viran-
omaisten kanssa rakenteellisten ongelmien ratkai-
semiseksi sekä ulkomaalaisten ja ihmiskaupan uh-
rien perus- ja ihmisoikeuksien vahvistamiseksi; tun-
nistamalla yhdenvertaisuuslain soveltamismahdolli-
suudet paremmin myös ulkomaalaisasioissa; ja ke-
räämällä ja analysoimalla valtuutetulle tulevaa tie-
toa vaikuttamistyön pohjaksi. Valtuutettu osallistuu 
myös yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuo julki-
suuteen havaitsemiaan kehittämistarpeita.

Yhteiskunnallisiin tavoitteisiin pääsemiseksi ja toi-
mintansa tehostamiseksi valtuutettu kehittää toi-
mintaansa siten, että eri toimivallan osien väliset ra-
ja-aidat hälvenevät, tiimityö vahvistuu, vuorovaiku-
tusta lisätään sekä tiedonkulkua parannetaan. Val-
tuutetun toimistossa ulkomaalais- ja ihmiskaup-
pa-asioissa on kaksi toiminnallista tiimiä: maasta-
poistamisen täytäntöönpanon valvonnan tiimi ja ul-
komaalais- ja ihmiskauppa-asioihin keskittyvä tiimi. 
Ulkomaalais- ja ihmiskauppa-asioiden priorisointia 
ja työnjakoa tehdään tiimirajat ylittävässä yhteistyös-
sä. Yhteistyötä tehdään myös muiden toimiston tii-
mien kanssa.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä:
Ulkomaalaisten aseman ja
oikeuksien edistäminen

Ulkomaalais- ja ihmis-
kauppa-asioissa valtuutet-
tu pyrkii toiminnallaan edistä-
mään muun muassa sen yh-
teiskunnallisen tavoitteen saa-
vuttamista, että viranomaistoi-
minnassa tunnistetaan haavoit-
tuvassa asemassa olevat hen-
kilöt ja heidät ohjataan heidän 
tarvitsemansa avun piiriin.
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Yhdenvertaisuusvaltuutettu lausui Helsingin hallin-
to-oikeudelle asiassa, jossa oli kyse somalialaisen 
työntekijän oleskelulupahakemuksesta. Henkilön oli 
mahdotonta hankkia itselleen hakemukseen tarvit-
tava matkustusasiakirja. Suomen viranomaiset eivät 
hyväksy Somalian passia matkustusasiakirjana. Val-
tuutettu kiinnitti hallinto-oikeuden huomion siihen, 
että Maahanmuuttoviraston ottama kanta olla myön-
tämättä henkilölle muukalaispassia voidaan katsoa 
johtavan yhdenvertaisuuslain 13 §:n kieltämään vä-
lilliseen syrjintään kansalaisuuden perusteella ja 
hakijan kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen. 
Työ- ja elinkeinoministeriö oli antanut asiassa myön-
teisen osapäätöksen oleskeluluvan myöntämisestä 
asiassa. Valtuutettu kiinnitti hallinto-oikeuden huo-
mion myös kahteen korkeimman hallinto-oikeuden 
vuosikirjapäätökseen (KHO:2015:107 ja:2014:22), 
joissa todettiin, että oleskeluluvan epääminen per-
heenyhdistämisasiassa sillä perusteella, että henki-
löllä ei ole eikä hän voi myöskään saada Somalian 
valtiolta sellaista matkustusasiakirjaa, jonka Suo-
men viranomaiset hyväksyisi, rajoitti hakijan oikeut-
ta enemmän kuin oli välttämätöntä.

PAKOLAISTEN OIKEUS PERHE-ELÄMÄÄN

Lukuisat yhteydenotot yhdenvertaisuusvaltuute-
tun toimistoon johtivat siihen, että valtuutettu antoi 
maaliskuussa 2018 lausunnon pakolaisen oikeudes-
ta perhe-elämään ja lapsen edun ensisijaisuudesta 
erityisesti turvapaikka- ja oleskelulupaprosesseissa. 
Kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin sekä Euroo-
pan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun ja YK:n pako-
laiskomissaarin kannanottoihin perustuen yhdenver-
taisuusvaltuutettu katsoi, että poliittisten päätöksen-
tekijöiden, lainsäätäjien ja perheenyhdistämistä kos-
kevien säännösten soveltajien tulee nykyistä parem-
min turvata pakolaisten oikeus perhe-elämään. 

Valtuutettu katsoi, että pakolaisen oikeus perhe-elä-
mään toteutuu Suomessa puutteellisesti ja lapsen 
oikeuksien sopimusta ei huomioida asianmukai-
sella tavalla. Erityisesti vuonna 2016 säädetty toi-
meentuloedellytys kansainvälistä suojelua saaneen 
perheenyhdistämisen edellytyksenä on ongelmalli-
nen. Vaatimuksesta on säädetty kolmen kuukauden 
määräaikainen poikkeus vain turvapaikan saanei-
den osalta. Sekä turvapaikan että toissijaista suoje-
lua saaneen henkilön on kuitenkin katsottu olevan  

kansainvälisen suojelun tarpeessa suhteessa koti-
maahansa tai pysyvään asuinvaltioonsa. Siten heidän 
erilaiselle kohtelulleen perheenyhdistämisen osalta 
ei ole oikeudellisesti hyväksyttäviä perusteita.

Toimeentuloedellytys on ongelmallinen myös ottaen 
huomioon pakolaisten asema, taustat ja ansainta-
mahdollisuudet. Edellytys vaikuttaa kielteisesti eten-
kin naisiin, vaikka kaikkien kansainvälistä suojelua 
saaneiden mahdollisuudet työllistyä heti oleskelulu-
van saatuaan ovat heikot. Valtuutettu katsoi, että toi-
meentuloedellytyksen soveltaminen tosiasiassa es-
tää perheenyhdistämisen ja voi johtaa syrjintään ta-
loudellisen aseman perusteella. Toimeentuloedelly-
tyksen soveltamisesta kaikkien kansainväistä suo-
jelua saaneiden kohdalla tulisi luopua ja perheen-
yhdistämistä käytännön viranomaistoimin tulisi hel-
pottaa pakolaisen perhe-elämän ja lapsen oikeuk-
sien täysimääräisen toteutumisen varmistamiseksi.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu lausui korkeimmalle hal-
linto-oikeudelle asiassa, jossa oli kyse Suomessa 
asuvan vammaisen pakolaisen oikeudesta perheen-
yhdistämiseen. Valtuutettu katsoi, että maahan-
muuttoviraston vammaiseen perheenyhdistäjään 
soveltama toimeentuloedellytys oli kohtuuton. Toi-
meentuloedellytyksestä olisi ulkomaalaislain mah-
dollistamalla tavalla tullut tehdä poikkeus etenkin 
ottaen huomioon muun muassa Suomea sitova YK:n 
vammaisyleissopimus, Euroopan ihmisoikeustuo-
mioistuimen ratkaisukäytäntö sekä Suomen perus-
tuslain 22 §, joka asettaa viranomaisille velvollisuu-
den ihmisoikeusmyönteiseen laintulkintaan.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu 
katsoi, että poliittisten päätök- 
sentekijöiden, lainsäätäjien ja
perheenyhdistämistä koskevien
säännösten soveltajien tulee
nykyistä paremmin turvata
pakolaisten oikeus perhe-
elämään. 
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Vuonna 2018 yhdenvertaisuusvaltuutettu valvoi  
70 maastapoistamisoperaatiota, jotka suuntautuivat 
15 eri kohdemaahan ja, joissa palautettiin Suomesta 
yhteensä 125 henkilöä. Näistä 28 oli naispuolisia ja 
97 miespuolisia henkilöitä. Palautetuista n. 20 % oli 
lapsia. Yhdessä operaatiossa valvoja toimi Frontexin 
valvojapoolin edustajana operaatiossa, jossa palau-
tettiin Ruotsista ja Itävallasta 26 täysi-ikäistä mies-
tä Afganistaniin. 

Viime vuosina turvapaikkaprosesseihin ja erityises-
ti Maahanmuuttoviraston päätöksenteon laatuun on 
kohdistunut runsaasti kritiikkiä. Virasto on itsekin 
myöntänyt virheitä ja kehittämistarpeita turvapaik-
kapäätöksentekoa ja -menettelyä käsitelleessä sel-
vityksessään, jonka se teki sisäministerille vuonna 
2018.

Maasta poistamista koskevissa keskusteluissa ja 
sisäministeriön strategioissa korostetaan lähin-
nä maasta poistamisen tehokkuuden edistämistä.  
Asiaan liittyy kuitenkin myös inhimillisiä kysymyksiä 
ja ihmisoikeusnäkökulmia. Kansainväliset ihmisoi-
keuselimet ovat useasti todenneet maastapoistamis-
tilanteiden olevan huomattavan riskialttiita ihmisoi-
keusloukkauksille. Palauttamisen konkreettinen to-
teuttaminen on monisyinen prosessi. Joskus voidaan 
joutua selvittämään pitkään sitä, minkä maan kansa-
lainen henkilö on, tai ottaako maa vastaan omia kan-
salaisiaan.  Esimerkiksi syksyn 2018 jälkeen Irak on 
ottanut vastaan tahdonvastaisesti palautettuna vain 
joitakin rikoksiin syyllistyneitä irakilaisia.  

Maastapoistamisen täytäntöönpanon valvojat: 
maastapoistamiset ovat vaikeutuneet
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Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tai kansainvälisil-
le valvontaelimille laaditut valitukset ja hakemuk-
set täytäntöönpanon keskeyttämisestä eivät ai-
na johda maastapoistamisen täytäntöönpanon kes-
keyttämiseen. Osa turvapaikkapäätöksistä on täy-
täntöönpantavissa ennen kuin tuomioistuin on an-
tanut lopullisen päätöksen asiasta. Palautuskiel-
lon loukkaamisen riski kasvaa, kun palautetaan 
ihmisiä, joiden valitusasian käsittely on kesken. 

Uusintaturvapaikkahakemusten määrä on kasvanut 
ja tähän on haluttu puuttua. Kesäkuussa 2019 tulee 
voimaan lainmuutos, jolla tiukennetaan uusintaha-
kemuksen käsittelyä. Hakemusten kasvun syihin ei 
ole pureuduttu, vaan hakemusasiat katsotaan teh-
dyn pääasiallisesti maastapoistamisen viivyttämistä 
ja estämistä varten. Valtuutettu katsoo uusintahake-
musten määrän kasvun olevan myös osoitus turva-
paikkajärjestelmän ongelmista.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun valvojat seurasivat vii-
me vuonna kuusi palautusoperaatioita Afganista-
niin ja 10 Irakiin. Maastapoistamisen täytäntöönpa-
noa seuranneiden valvojien havaintona on, että eri-
tyisesti Afganistaniin palautettavat ovat usein pelän-
neet paluuta. Osa palautettavista on paennut jo lap-
sena Afganistanista, ja he eivät tunne maata eivät-
kä siellä odottavia olosuhteita. Ylipäätään valvonnan 
näkökulmasta näyttää siltä, että maastapoistamiset 
ovat vaikeutuneet, vastustus palautustilanteessa on 
lisääntynyt ja tästä on seurannut voimankäytön li-
sääntyminen. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saa-
neita irakilaisia palaa jonkin verran vapaaehtoisten 
paluuohjelmien kautta, mutta Afganistaniin ei palata 
vapaaehtoisen tuetun paluun turvin juuri ollenkaan, 
vaikka tätä mahdollisuutta tarjotaan. Paperittomuus 
ja oikeudeton tila Suomessa voi tuntua paremmal-
ta ratkaisulta.  

HUOLI PALAUTETTAVIEN KOHTALOSTA
Yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulee lukuisia yhtey-
denottoja, jotka koskevat maastapoistamisia. Yhtey-
denottajat ovat huolissaan palautettavien kohtaloista. 
Epätietoisuus erityisesti kriisimaihin, kuten Afganis-
taniin ja Irakiin palautettavien turvallisuudesta huo-
lestuttaa. Afganistaniin suuntautuvien palautusten 
osalta koetaan, että poliisin toiminta ei ole edelleen-
kään riittävän avointa. Valtuutettua lähestytään, kun 
tukihenkilöt ja avustajat eivät saa yhteyttä palautus-
ta odottaviin, poliisin kiinni ottamiin henkilöihin. Tu-
kihenkilöiden kokemuksen mukaan, palautettavien 
yhteydenpito lähipiiriin on hankalaa, eivätkä palau-
tettavat saa tarpeeksi täsmällistä tietoa palautuksen 
ajankohdasta. Myös matkustuskuntoisuuden varmis-
tamiseen, terveydentilaan ja riittävään oikeusturvaan 
liittyvät kysymykset huolestuttavat.

Poliisihallituksen syksyllä 2018 antaman käännyttä-
mistä ja karkottamista koskevan ohjeen mukaan po-
liisin tulee ilmoittaa maasta poistamisen ajankohta 
palautettavalle niin pian kuin se on tiedossa.  Ajan-
kohta voidaan poikkeuksellisesti jättää tutkinnan 
johtajan päätöksellä ilmoittamatta ennakkoon, jos 
poliisilla on tiedossa seikkoja, jotka voivat vaarantaa 
palautuksen täytäntöönpanon.  Ohjeen mukaises-
ti maasta poistettavalle ulkomaalaiselle on annetta-
va mahdollisuus ottaa yhteyttä omaisiinsa sekä tava-
ta näitä ja muita henkilöitä, joihin hänellä on yhtey-
denotto-oikeus. Yhdenvertaisuusvaltuutetun valvo-
jien havaintojen mukaan, palautettavat saavat hyvin 
harvoin tiedon palauttamisajankohdasta näin aikai-
sin. Erityisesti palautukset Afganistaniin, jotka he-
rättävät laajempaa huolta ja mielenkiintoa, pyritään 
toimeenpanemaan lähes salassa. Valvojilla on koke-
musta vastaavista palautuksista Ruotsista, missä po-
liisin toiminta esimerkiksi Afganistaniin palautetta-
vien osalla on avoimempaa. Palautettavat ovat saa-
neet tiedon lähtöajankohdasta niin hyvissä ajoin, että 
heillä on mahdollisuus tavata ja hyvästellä lähipiirin-
sä sekä pakata rauhassa haluamansa matkatavarat 
mukaan. Palautusten ajankohdan ei pidä tulla yllä-
tyksenä palautettaville itselleen eikä heidän lähipii-
rillensä. 
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Afganistanin epävakaasta tilanteesta johtuen sinne 
palautetaan tällä hetkellä ainoastaan terveitä työky-
kyisiä nuoria miehiä.  Kertomuksessaan eduskun-
nalle vuonna 2018 yhdenvertaisuusvaltuutettu suo-
sitteli palautusten keskeyttämistä Afganistaniin, 
kunnes tilanne maassa paranee. Ottaen huomioon 
Afganistanin turvallisuustilanteen, on olemassa ris-
ki, että palautuksissa rikotaan ehdotonta palautus-
kieltoa. Myös ylimmät tuomioistuimet ovat kiinnittä-
neet huomiota kiellon loukkaamisen riskiin palau-
tettaessa henkilöitä kriisimaihin. Korkein hallinto-oi-
keus on ottanut vuosikirjapäätöksessään 2018:94 
kantaa sisäisen paon mahdollisuuteen Afganistanis-
sa. KHO kiinnitti huomiota shiia-hazaraväestön hei-
kentyneeseen turvallisuustilanteeseen Kabulissa ja 
totesi, ettei tähän ryhmään kuuluvan henkilön voitu 
kohtuudella edellyttää oleskelevan Kabulissa. Hänel-
lä ei siten ollut ulkomaalaislain 88 e §:ssä tarkoitet-
tua sisäisen paon mahdollisuutta Kabuliin ja hänelle 
oli myönnettävä turvapaikka.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa on vireillä 
Suomeen kohdistuva valitus asiassa, jossa henkilö 
oli hakenut turvapaikkaa Suomesta, mutta saatuaan 
kielteisen päätöksen hän palasi Irakiin, missä hänet 
surmattiin pian paluunsa jälkeen.  

Turvapaikkamenettelyssä on aina otettava huomioon 
ehdoton palautuskielto (non-refoulement). Ehdo-
ton palautuskielto on kirjattu muun muassa ulko-
maalaislakiin, perustuslakiin, Euroopan ihmisoike-
ussopimukseen ja EU:n perusoikeuskirjaan. Se si-
too kaikkia viranomaisia, päätöksentekijää Maa-
hanmuuttovirastossa ja hallinto-oikeuksissa se-
kä myös päätöstä täytäntöönpanevaa viranomaista.  
Lain mukaan päätöstä maasta poistamisesta ei saa 
panna täytäntöön, jos palautettava voi joutua kuole-
manrangaistuksen, kidutuksen, vainon tai muun ih-
misarvoa loukkaavan kohtelun kohteeksi. Palautus-
kielto on siis huomioitava silloin, kun ulkomaalaista  
ollaan käännyttämässä maasta kielteisen oleskelu-
lupa- tai turvapaikkapäätöksen jälkeen tai karkotta-
massa maasta esimerkiksi rikoksen seurauksena. 

Poliisi on vastuussa saattamalla tapahtuvien ulko-
maalaisten maastapoistamisten täytäntöönpanosta. 
Jos palautuskieltoon liittyvä oikeudenloukkauksen 
uhka tulisi esille täytäntöönpanotilanteessa, harkinta 

ja toimenpiteet jäävät poliisin vastuulle. Poliisin ja 
maahanmuuttoviranomaisten tulisikin pohtia, millä 
tavoin myös poliisi voi vielä täytäntöönpanotilantees-
sa arvioida, ilmeneekö vaaraa palautuskiellon louk-
kaamisesta.

MITÄ SUOMESTA PALAUTETTAVILLE TAPAHTUU 
SEN JÄLKEEN KUN HEIDÄT ON LUOVUTETTU 
KOTIMAANSA VIRANOMAISILLE? 
Palautuksiin liittyvässä eurooppalaisessa keskus-
telussa puhutaan paluun jälkeisen seurannan tär-
keydestä. Erityisesti päätöksentekijöiden olisi tär-
keää saada tietoa palautettavien paluun jälkeisistä 
olosuhteista ja näin varmistua, ettei kielteisillä tur-
vapaikkapäätöksillä loukata ehdotonta palautus-
kieltoa.  Tällä hetkellä palautusten jälkeistä syste-
maattista seurantaa ei ole. Usein toivotaan, että pa-
lautusten täytäntöönpanon valvojat voisivat seurata 
myös kohdemaassa tapahtuvan luovutuksen jälkeis-
tä tilannetta.  Valvojilla ei kuitenkaan ole toimivaltaa 
vieraan valtion alueella, ei tiedonsaantioikeutta ei-
kä mahdollisuutta havainnoida, mitä palautettaville 
tapahtuu sen jälkeen, kun heidät on luovutettu vas-
taanottavan maan viranomaisille. Lisäksi osassa pa-
lautusmaissa turvallisuustilanne on niin huono, että 
palautettavien luovutuksen jälkeen sekä saattajat et-
tä valvoja joutuvat poistumaan maasta välittömästi.

 

Ottaen huomioon
Afganistanin turvallisuus-
tilanteen, on olemassa riski,
että palautuksissa rikotaan
ehdotonta palautuskieltoa.
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PALAUTUSKIELLOT

Kidutuksen vastaisen komitean (CAT) Loppupäätel-
mät Suomen seitsemännestä määräaikaisraportis-
ta 29.11.2016

PALAUTUSKIELTO (NON–REFOULMENT)

12. Komitea panee merkille, että turvapaikkahake-
musten määrä lähes kymmenkertaistui sopimusval-
tiossa viime vuoden aikana ja pakolaisiksi tunnustet-
tujen määrä kasvoi. Komitea on kuitenkin huolissaan 
siitä, että viimeaikaiset lainsäädännön ja käytäntö-
jen muutokset ovat voineet heikentää turvapaikan-
hakijoiden oikeudellisia takeita ja lisätä riskiä joutua 
palautetuksi. Se on huolissaan siitä, että ”humani-
taarinen suojelu” on poistettu kansallisesta suojelu-
luokituksesta, turvapaikanhakijoiden oikeusapua on 
rajoitettu, pakolaisaseman määrittämismenettelyjä 
on nopeutettu, mihin voi myös liittyä nopea maasta 
poistaminen, ja käyttöön on otettu seitsemän päivän 
määräaika täytäntöönpanokiellon hakemiselle, kun 
kielteisestä päätöksestä tehty valitus on tuomioistui-
men käsiteltävänä, jolloin valituksella ei välttämät-
tä ole automaattisesti lykkäävää vaikutusta. Komitea 
on lisäksi huolissaan siitä, että turvapaikanhakijoi-
den joukossa olevia kidutuksen uhreja ei välttämät-
tä tunnisteta tehokkaasti ja että turvapaikanhakijoita 
otetaan edelleen säilöön etenkin silloin, kun he  
odottavat maasta poistamista. Se on myös huolis-
saan siitä, ettei poliisin ja rajavartiolaitoksen ylläpi-
tämissä säilöönottotiloissa pidettyjen turvapaikanha-
kijoiden ja laittomasti maassa olevien määristä ole 
tilastotietoja (2, 3 ja 16 artikla). 

13. Sopimusvaltion tulisi 
a) ryhtyä tehokkaisiin lainsäädännöllisiin, oikeudel-
lisiin ja hallinnollisiin toimenpiteisiin säilyttääkseen 
korkeatasoiset pakolaisaseman määrittämismenet-
telyt ja noudattaa samalla yleissopimuksen 3 artik-
lan mukaisia palautuskieltoja koskevia velvoitteitaan;

b) varmistaa, että turvapaikkahakemukset arvioi-
daan yksilöllisesti ja tapauskohtaisesti, että turva-
paikanhakijoiden saatavilla on oikeusapua menette-
lyn kaikissa vaiheissa, että turvapaikanhakijoilla on 
tosiasiallinen oikeus valittaa kielteisistä päätöksistä 
ja että ulkomaan kansalaisten palauttamista koske-
van lainsäädännön mukaan palauttamismääräyksis-
tä tuomioistuimille tehdyillä valituksilla on lykkäävä 
vaikutus; 

c) varmistaa, ettei ketään henkilöä karkoteta, palau-
teta tai luovuteta toiseen maahan, jos on perustel-
tu syy uskoa, että hän olisi siellä vaarassa joutua ki-
dutetuksi; 

d) varmistaa, että mielenterveysongelmat ja muut 
kidutuksen aiheuttamat traumaattiset seuraukset 
seulotaan ja että kaikille kidutuksen uhreiksi joutu-
neille turvapaikanhakijoille tarjotaan apua, asianmu-
kaista erityishoitoa ja kuntoutusta



YHDENVERTAISUUSVALTUUTETTU34

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa ovat vuoden 
2018 aikana työskennelleet seuraavat henkilöt vaki-
tuisessa virkasuhteessa, määräaikaisessa virkasuh-
teessa tai harjoittelijoina. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä
Toimistopäällikkö Rainer Hiltunen
Erityisasiantuntija Robin Harms

Ylitarkastaja Jussi Aaltonen
Erityissuunnittelija Päivi Al-Tameemi
Korkeakouluharjoittelija Minna Jokela
Ylitarkastaja Päivi Keskitalo
Ylitarkastaja Maija Koskenoja
Ylitarkastaja Pasi Koskinen
Ylitarkastaja Pirjo Kruskopf
Ylitarkastaja Heidi Lempiö
Osastosihteeri Elena Leinonen
Osastosihteeri Miia Mäkelä
Viestintäharjoittelija Mirka Mokko
Korkeakouluharjoittelija Merilii Mykkänen 
Ylitarkastaja Merja Nuutinen
Viestintäassistentti/tiedottaja Paula Palin
Korkeakouluharjoittelija Hekma Peltonen
Viestintäassistentti Heidi Sipilä
Ylitarkastaja Venla Roth
Ylitarkastaja Joonas Rundgren
Ylitarkastaja Aija Salo
Ylitarkastaja Pamela Sarasmo
Tiedottaja Maria Swanljung
Tutkija Toni Tuomi
Ylitarkastaja Tiina Valonen
Ylitarkastaja Anni Valovirta
Suunnittelija Massimo Zanasi

Yhdenvertaisuusvaltuutetun
toimiston henkilökunta 
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YHDESSÄ
yhdenvertaisuuden 

asialla!
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