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Yhdenvertaisuusvaltuutettu
Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään. Yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen voi kääntyä, jos on kokenut tai havainnut syrjintää iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu toimii myös Suomen kansallisena ihmiskaupparaportoijana ja valvoo maastapoistamisen täytäntöönpanoa. Valtuutetun tehtäviin kuuluu myös ulkomaalaisten aseman ja oikeuksien seuraaminen ja edistäminen. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiala on laaja. Eri tehtäviä yhdistää
perus- ja ihmisoikeuksien valvonta ja edistäminen.
Käytännössä yhdenvertaisuusvaltuutetun työ on esimerkiksi neuvontaa, yksittäisten tapausten selvittämistä, sovinnon edistämistä, kouluttamista, tiedon
keräämistä, lainsäädäntöön ja viranomaisten käytäntöihin vaikuttamista sekä oikeudellista avustamista.
Valtuutetun tehtävät ja oikeudet on kirjattu yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014) ja lakiin yhdenvertaisuusvaltuutetusta (1326/2014). Osa valtuutetun tehtävistä ja oikeuksista on kirjattu ulkomaalaislakiin.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu kuuluu oikeusministeriön hallinnonalalle.

YHTEYSTIEDOT
SÄHKÖPOSTI:
Asiakaspalvelu ja kirjaamo:
yvv@oikeus.fi
Henkilökunnan sähköposti:
etunimi.sukunimi@oikeus.fi
Media:
viestinta.yvv@oikeus.fi
POSTIOSOITE:
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
PL 24 00023 Valtioneuvosto
PUHELINNUMEROT:
Asiakaspalvelunumero:
0295 666 817 (Puhelinpäivystys tiistai, keskiviikko ja
torstai klo 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

Sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää syrjintää käsittelee tasa-arvovaltuutettu www.tasa-arvo.fi
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Esipuhe

Vuosi 2020 tulee jäämään mieleen maailmanlaajuisesti täysin poikkeuksellisena, kun Covid19-viruksen
aiheuttama pandemia suisti suuren osan maailman
väestöstä poikkeukselliseen tilanteeseen. Vaikka
Suomi on selviytynyt vuoden 2020 aikana suhteellisen vähillä tartunnoilla ja kuolemantapauksilla, pandemialla on ollut syvälliset vaikutukset koko yhteiskunnalle.
Poikkeuksellinen tilanne käynnistyi yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolla muutamia viikkoja sen
jälkeen, kun Kirsi Pimiä siirtyi valtuutetun tehtävästä sisäministeriön kansliapäälliköksi. Vt. yhdenvertaisuusvaltuutettu Rainer Hiltunen sai luotsatakseen
toimiston täysin uudenlaiseen tilanteeseen.
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston toimintaa
kyettiin kuitenkin jatkamaan, joskin pääosin etätyönä. Yhteydenottokanavamme pysyivät auki, niin puhelinpäivystyksen, chatin, sähköisen yhteydenottolomakkeen kuin sähköpostien kautta. Valtuutetulle tulikin selkeästi enemmän yhteydenottoja kuin aiempina vuosina, 1516 kappaletta, joista syrjintää koskevia
yhteydenottoja oli 1103 (2019:920). Noin kymmenes
yhteydenotoista liittyi pandemiaan, erityisesti koskien kevään ja kesän rajoituksia asumisyksiköissä
asuviin henkilöihin, mutta myös esimerkiksi liittyen
suosituksiin yli 70-vuotiaiden liikkumisen rajoittamiseen, etäopetuksen järjestämiseen, korkeakoulujen
pääsykokeisiin, sekä maskien käyttöön palveluissa ja
julkisessa liikenteessä. Yhteydenotot osoittivat, miten tärkeää on kriisitilanteissa arvioida monipuolisesti rajoitustoimenpiteiden osittain tahattomia vaikutuksia ihmisten yhdenvertaisuuteen.
George Floyd kuoli Minneapoliksessa, Yhdysvalloissa 25. toukokuuta 2020, poliisin häneen kohdistaman
väkivallan seurauksena. Black Lives Matter -liike
vahvistui kesän aikana ja sai tukea myös eri puolilla
Eurooppaa. Suomessakin liikehdintä rasismia vastaan vahvistui kesällä.
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Kesäkuussa yhdenvertaisuusvaltuutettu julkisti selvityksen afrikkalaistaustaisten henkilöiden syrjintäkokemuksista. Se pohjautui kysely- ja haastattelututkimukseen, jossa afrikkalaistaustaiset suomalaiset
kertoivat kokemastaan syrjinnästä. Kyselystä nousi
toisaalta esille mustien ja ruskeiden ihmisten kokema rasismi elämään kokonaisvaltaisesti vaikuttavana kokemuksena, niin koulutuksen, asumisen kuin
työelämän osalta. Toisaalta vastaajat kertoivat, että syrjintää ja rasismia vastaan haetaan vain harvoin
apua viranomaisilta. ”Ei kukaan kuitenkaan pysty
auttamaan,” on se viesti, joka meidän on yhteiskuntana otettava vakavasti. Selvityksestä ja Black Lives
Matter- liikkeestä käydyssä keskustelussa oli myös
voimakkaasti naisiin kohdistuvaa vihapuhetta. Rasismi ja anti-gender-ajattelu näyttävät vahvasti kietoutuvan yhteen. Toisaalta julkista keskustelua käytiin
monipuolisesti myös rasismin eri ulottuvuuksista,
myös syvälle yhteiskunnan rakenteisiin ulottuvana
ilmiönä, ja rasismin vastaiset mielenosoitukset täyttivät Senaatintorin heinäkuussa.
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Hallitusohjelman mukaan hallituskaudella toteutetaan yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus, lain soveltamista koskevan arviointitutkimuksen pohjalta.
Tutkimuksen toteutti Owal Group, yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Se julkaistiin marraskuussa 2020, ja siinä nousi esiin niin vahvuuksia kuin ongelmia yhdenvertaisuuslain soveltamisessa, ja sisällössä. Jotta syrjinnän uhri pääsisi oikeuksiinsa, tarvitaan uusia välineitä lainsäädäntöön. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan mahdollisuus myöntää hyvitystä syrjintätapauksissa, sekä yhdenvertaisuusvaltuutetun ja lautakunnan toimivallan laajentaminen koskemaan syrjintää työelämässä ovat niitä
elementtejä, joita on tarpeen sisällyttää yhdenvertaisuuslain osittaisuudistukseen.
Maailmanlaajuinen pandemia on herättänyt huolta myös ihmiskaupan estämisen ja uhrien auttamisen parissa työskentelevien taholla. Myös Suomessa rajoitukset ovat johtaneet lomautuksiin, irtisanomisiin ja toimeentulo-ongelmiin, palvelujen keskeytyksiin ja leikkauksiin, ja esimerkiksi eri asumisen
tuen toimintojen karsimiseen. Jo muuten heikoimmassa asemassa olevien ihmisten kohdalla ongelmat näyttävät kasautuvan, ja myös riski joutua ihmiskaupan uhriksi lisääntyy. Vuoden aikana kuitenkin ihmiskaupan uhrien asemaan ja ihmiskaupparikosten tutkintaan saatiin hyviä viestejä: ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman päivitys eteni hyvin,
ja poliisi ja syyttäjälaitos ilmoittivat kohdennetuista
resursseista ihmiskaupparikosten tutkintaan. Uhrien auttamiseen tarvitaan laajasti eri toimijoita, ja ennaltaehkäisyssä on keskeistä, että rikoksentekijöiden
kiinnijäämisen riski kasvaa.

sittelyyn on liittynyt ongelmia ja epäselvyyksiä. Perheenyhdistäminen on vaikeutunut, osittain koronatilanteen vuoksi, osittain ulkomaalaislain soveltamiskäytännön johdosta. Marinin hallituksen ohjelmaan
sisältyy monia tärkeitä kirjauksia tilanteen korjaamiseksi. Niistä ainoana konkreettisena toimenpiteenä eteni vuoden aikana hallituksen esitys, jolla jälleen turvataan turvapaikanhakijalle yhdenvertainen
oikeus laadukkaaseen oikeusapuun. Tälle esitykselle kaivataan vuoden 2021 aikana jatkoa.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu teki myös viime vuonna laajaa yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Hyvä
esimerkki tästä oli työ- ja elinkeinoministeriön Anni Kyröläiseltä tilaama selvitys vammaisten henkilöiden työllistymisen esteistä, joka käynnistyi valtuutetun 2019 tekemästä aloitteesta. Selvitykseen kiteytyy
toisaalta vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen vaatimus ja lupaus vammaisten henkilöiden aidosta osallisuudesta, toisaalta ne
monet esteet, joita sekä lainsäädäntö, viranomaiskäytännöt, tukijärjestelmät että ennakkoluulot asettavat. Näiden esteiden näkyväksi tekeminen on ollut
vammaisia henkilöitä edustavien järjestöjen ja aktivistien pitkäjänteisen työn tulosta. Tämä tieto on sellaista, jota ilman valtuutettu ei voi tehtäväänsä suorittaa.
Tiedon lisääntyminen ja vähemmistöjen äänen kuuluminen vahvempana joka puolella yhteiskuntaa voi
viedä suomalaista yhteiskuntaa vain yhteen suuntaan: kohti parempaa. Se työ jatkuu.

Vuoden 2015 laajamittaisen turvapaikanhakijatilanteen jälkeen ulkomaalaislainsäädäntöön on tehty lukuisia muutoksia, joiden soveltaminen on heikentänyt sekä kansainvälistä suojelua hakevien että muiden ulkomaalaisten oikeusasemaa. Suomessa
on vielä satoja henkilöitä, jotka hakivat täältä turvapaikkaa vuosina 2015-2016 ja joiden hakemusten kä-
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Kristina Stenman
yhdenvertaisuusvaltuutettu
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Koronapandemia toi esiin monia
yhdenvertaisuushaasteita
KORONAPANDEMIA ON NÄKYNYT MONIN TAVOIN
VALTUUTETUN ASIAKASTYÖSSÄ
Koronapandemia on näkynyt muuttuneiden työjärjestelyjen, erityisesti etätöihin siirtymisen, lisäksi monilla tavoin myös yhdenvertaisuusvaltuutetun
asiakastyössä. Valtuutetulle vuonna 2020 tulleista
noin 1500 yhteydenotosta hieman vajaa kymmenes
eli noin 9 % on liittynyt tavalla tai toisella koronaan.
Yhteydenottoja on tullut läpi vuoden kaikilta elämänalueita. Suurin osa yhteydenotoista on koskenut sosiaali- ja terveyspalveluita sekä koulutusta.
Yleisesti ottaen yhteydenotot ovat koskeneet pandemiasta johtunutta ihmisten perus- ja ihmisoikeuksien, kuten liikkumisvapauden, yksityis- ja perhe-elämän, oikeuden toimeentuloon ja terveyteen
sekä oikeuden koulutukseen, rajoittamista ja käytön
estymistä. Lisäksi yhteydenotot ovat koskeneet erilaisia pandemian torjuntakeinoja, kuten maskipakkoja- ja suosituksia, tilojen sulkemisia ja käyttörajoituksia, liikkumis- ja matkustusrajoituksia, koronatestaamista sekä vierailukieltoja ja tapaamisrajoituksia. Valtuutettu on saanut myös joitain yhteydenottoja liittyen koronan vuoksi myönnettyihin taloudellisiin tukitoimiin sekä ennakkoluuloihin, joita
esimerkiksi vähemmistöihin kuuluvat henkilöt taikka tietyn ikäiset henkilöt ovat joutuneet pandemian
vuoksi kokemaan.
Sosiaali- ja terveyspalveluissa yhteydenotot ovat liittyneet esimerkiksi vierailukieltoihin ja tapaamisrajoituksiin sairaaloissa sekä asumispalveluyksiköissä, koronatestaukseen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuteen toimipisteiden ollessa suljettuna. Koulutukseen liittyneet yhteydenotot ovat koskeneet muun muassa perusopetuksen järjestämistä, korkeakoulujen pääsykokeita, sekä kohtuullisten
mukautusten tekemistä koulutuksessa. Yksityisten
palveluiden osalta yhteydenottoja on puolestaan tullut liittyen esimerkiksi lento- ja junaliikenteeseen
sekä kieltoihin ja rajoituksiin asioida toimipisteessä
tai saada tiettyä palvelua esimerkiksi maskin käyttä-
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Valtuutetulle vuonna 2020
tulleista noin 1500 yhteydenotosta hieman vajaa kymmenes
eli noin 9 % on liittynyt tavalla
tai toisella koronaan.

mättömyyden, ulkomaalaisuuden taikka muun palveluntarjoajan näkemyksen mukaan oletetusti tartuntariskiä lisäävän seikan vuoksi.
Valtuutettuun on otettu yhteyttä myös koskien koronaan liittyvää tiedottamista, matkustusrajoituksia
sekä julkista liikennettä. Työelämän osalta yhteydenotot ovat koskeneet esimerkiksi työttömyysturvaa,
lomauttamista sekä riskiryhmään kuulumisen kielteisiä vaikutuksia työsuhteen ehtoihin samoin kuin
työturvallisuutta. Asumisen osalta valtuutettuun on
oltu yhteydessä esimerkiksi liittyen yhtiökokousten
järjestämiseen, mahdollisuuksiin suojautua tartunnalta sekä naapureiden ennakkoluuloihin.
Kokonaisuudessaan koronapandemiaan ja sen torjuntaan on valtuutetulle tulleiden yhteydenottojen
valossa liittynyt ja liittyy edelleen useita yhdenvertaisuuden kannalta oleellisia seikkoja ja haasteita. Pandemia on tuonut esille useita yhdenvertaisuusongelmia, joihin valtuutettu on pyrkinyt puuttumaan ja vaikuttamaan.
KORONA TOI HAASTEITA MYÖS IHMISKAUPAN
VASTAISEEN TYÖHÖN
Maailmalla monia ihmiskaupan uhreja jää vaille
apua koronan vuoksi. Kansalaisjärjestöjen toimin-
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ta on vaikeutunut ja sukupuolten epätasa-arvo on lisääntynyt koronan seurauksena. Naisia on kansainvälisesti lomautettu tai irtisanottu miehiä enemmän,
mikä on tehnyt monia naisia haavoittuvammiksi ihmiskaupalle ja muulle hyväksikäytölle. Verkossa tapahtuva hyväksikäyttö on lisääntynyt.
Tiedot käyvät ilmi kesällä 2020 julkaistusta selvityksestä, joka käsittelee koronaviruksen vaikutuksista ihmiskaupan uhrien tilanteeseen ja ihmiskaupan
vastaiseen työhön. Selvityksen ovat tehneet YK:n tasa-arvojärjestö UN Women ja ODIHR, eli Etyjin alainen demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto. Selvityksessä myös suositeltiin, että
kansalliset ihmiskaupparaportoijat seuraavat ja raportoivat, miten korona vaikuttaa valtion kykyyn toteuttaa ihmiskaupan vastaista toimintaa koskevia
velvoitteita.
Kansainvälisesti ihmiskaupan uhrien auttamisessa
on ollut haasteita, esimerkiksi majoitusta ei ole ollut
tai apua tarjoavat tahot ovat sulkeneet toimintaansa
koronan vuoksi. Suomessa Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmässä vaikutukset ovat jääneet huomattavasti vähäisemmiksi. Viranomaisten on järjestettävä lakisääteiset palvelut tilanteesta riippumatta. Asiakastapaamisia on järjestetty edelleen kasvotusten. Keväällä uusien asiakkaiden määrä notkahti, mutta kesällä määrä nousi tavallista enemmän –
lopulta auttamisjärjestelmään otettiin vuonna 2020
jälleen ennätysmäärä ihmisiä.
Koronatilanne vaikeutti kuitenkin henkilöiden tapaamista ja kuulemista viranomaisprosesseissa, etenkin viime keväänä ensimmäisten rajoitustoimenpiteiden aikaan. Esimerkiksi poliisitutkinnoissa ja oikeusprosesseissa on ollut viivettä, ja sovittuja poliisin
kuulemisia peruttiin. Jo aiemmin venyneet prosessit ovat ruuhkautuneet pahemmin. Ihmiskaupan uhrilla vireillä olevien eri viranomaisprosessien venyminen ja epäselvyys on vaikeuttanut järjestöjen mukaan asiakkaiden jaksamista. Etäyhteyksin toimiva
terapia ei ole toiminut osalle uhreista, ja asiakas on
saattanut keskeyttää terapian sen vuoksi.
Kansalaisjärjestöt ovat tuoneet esiin myös vaikeuksia ihmiskaupan vastaisessa työssään. Asiakkaiden
tapaaminen vaikeutui eikä puheluita tai videoneuvotteluja koettu yhtä toimiviksi. Kysymyksiä heräsi nii-

den kohdalla esimerkiksi luottamuksellisen suhteen
luomisesta ja asiakkaan turvallisuudesta puhelinkeskusteluiden aikana. Pelkona oli, osaavatko apua
tarvitsevat löytää apua netin tai puhelimen avulla.
Järjestöt ovat pyrkineet huomioimaan asiakkaiden
tarpeet ja järjestäneet tapaamisia kasvokkain koronaturvallisesti koko pandemian ajan.
Järjestöjen toimintaa rahoitetaan pitkälti Veikkauksen tuotoilla. Rahapelitulojen äkkinäinen vähentyminen uhkasi järjestöjen rahoitusta, mutta se turvattiin
vuonna 2020 muilla tavoin. Matalan kynnyksen toimijoina järjestöt tavoittavat sellaisia haavoittuvassa
asemassa olevia henkilöitä, jotka eivät helposti lähesty viranomaisia. Verrattuna luvun alussa mainitun selvityksen havaintoihin maailmalta, ovat järjestöt pystyneet tukemaan ihmiskaupan uhreja Suomessa koronasta huolimatta. Rahoituksen pysyvyys
tulisi turvata. Sen merkitys korostuu poikkeustilanteissa, jotta tukipalvelut eivät katkea.
Rajoitustoimenpiteet ja eri palvelujen keskeytykset
vaikeuttivat monen tukipalvelujen tarpeessa olevien henkilöiden tilannetta. Haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden tilanteen vaikeutuminen lisää
myös ihmiskaupan ja muun hyväksikäytön riskiä. Tämä voi koskea esimerkiksi asunnottomia, päihteiden
käyttäjiä, seksiä myyviä henkilöitä tai sen kertaalleen
lopettaneita tai ulkomaista työvoimaa lomautustilanteessa. Mitä paremmin haavoittuvassa asemassa
olevia ihmisiä suojellaan ja tuetaan yhteiskunnassa
normaalioloissa ja mitä yhdenvertaisempi yhteiskunta on, sitä paremmin selvitään myös kriisitilanteissa.
KORONA VAIKEUTTI OLESKELULUPIEN SAANTIA
JA PERHEENYHDISTÄMISTÄ
Yhdenvertaisuusvaltuutettu on koronapandemian aikana seurannut myös sen vaikutuksia ulkomaalaisten asemaan ja oikeuksiin. Kansainvälistä suojelua
koskevien hakemusten ja muiden oleskelulupahakemusten käsittelyyn Suomessa tuli koronapandemian
johdosta muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet turvapaikanhakijoiden ja muuta oleskelulupaa hakevien elämään ja asemaan. Hakemusten käsittelyn viivästymisellä on monenlaisia kielteisiä vaikutuksia. Hakijat voivat olla hakemuksen käsittelyn aikana vaikeissa olosuhteissa tai heidän oikeutensa ovat tavalla tai
toisella rajoitetut.
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Turvapaikkapuhutteluiden järjestäminen keskeytyi
koronan aiheuttaman kriisin alkuvaiheessa. Työlupien käsittelyyn ja asiakaspalveluun on tullut muutoksia. Suomen edustustot ulkomailla keskeyttivät
oleskelulupahakemusten vastaanoton ja käsittelyn
eikä asiakaspalvelu edustustoissa palannut normaaliksi koko vuoden aikana. Hakemusasioiden käsittely on pitkittynyt erityisesti niissä asioissa, joissa hakemuksen käsitteleminen edellyttää henkilökohtaista asiakaspalvelutapaamista edustustoissa hakijan
henkilöllisyyden varmistamiseksi ja biometriikan tallentamiseksi.
Maahanmuuttovirasto on antanut jatkolupaharkintaa
koskevan ohjeen, jonka perusteella koronaepidemian
vaikutus voidaan ottaa huomioon toimeentulovaatimuksen arvioinnissa sekä opiskelijoiden jatkoluvassa arvioitaessa opiskelun edistymistä. Koronavirusepidemia ja sen vaikutukset toimeentulon hankkimiseen ovat olleet hakijoille mahdottomia ennakoida ja
lisäksi heistä riippumattomia. Ohjeella on todennäköisesti ollut myönteinen merkitys monen jatkolupaa
hakevan tilanteeseen.
Valtuutettuun on otettu yhteyttä koronapandemiaan
liittyen erityisesti perheenyhdistämiseen liittyvien
vaikeuksien vuoksi. Suomessa kansainvälistä suojelua saaneiden ja heidän perheenjäsentensä on ollut entistä vaikeampaa saada perheoleskelulupaan
tähtäävää hakemusta edes vireille. Erityisesti matkustusrajoitukset, pitkät matkat edustustoihin ja
vaatimus laillisesta oleskelusta siinä maassa missä edustusto sijaitsee, ovat synnyttäneet lähes ylitsepääsemättömiä esteitä monen perheen yhdistymiselle. Edustustojen palveluiden osittainen tai kokonaan sulkeminen on viivästyttänyt ja hankaloittanut monen perheenjäsenen asian etenemistä. Valtuutettu pitää välttämättömänä, että perheenyhdistämiseen hakemista ja käsittelyä vaikeuttavien esteiden poistamiseen ryhdytään kaikin keinoin.
YLI 70-VUOTIAITA SYRJITTIIN KORONAVIRUSRAJOITTEIDEN ASETTAMISESSA
Eduskunnan oikeusasiamies sai keväällä ja kesällä
2020 lukuisia kanteluita koskien valtioneuvoston koronaviruspandemiaan liittyvää toimintaohjetta sekä
sosiaali- ja terveysministeriön tiedotetta (55/2020,
julkaistu 19.3.2020), jonka mukaan yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään lähikontakteista
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muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan
eli karanteenia vastaavissa olosuhteissa. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies ryhtyi selvittämään toimintaohjeen mahdollista syrjivyyttä ja pyysi kesällä
2020 yhdenvertaisuusvaltuutetun arviota siitä oliko
valtiovallan asettama 70-vuoden ikäraja syrjintäkiellon vastainen, ja oliko yksittäisiä kantelijoita syrjitty.
Kantelijoina oli sekä itsenäisesti asuvia yli 70-vuotiaita että asumisyksiköissä asuvia yli 70-vuotiaita ja
heidän läheisiään.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu totesi lausunnossaan,
että kyseinen kansalaisiin kohdistunut suositus ei
ollut syrjivä, koska kyse oli vailla sitovuutta olevasta
suosituksesta. Valtuutettu kuitenkin huomautti, että
suosituksessa / tiedotteessa käytetty termi ”velvoitetaan” saattoi tosiasiallisesti luoda monille kuvan oikeudellisesta velvoittavuudesta.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoi myös, että toimintaohje, joka kohdistui vain yhteen iän perusteella
määriteltyyn riskiryhmäläisten joukkoon, ei ollut oikeasuhtainen. Hyväksyttävään tavoitteeseen pääsemiseksi yli 70-vuotiaiden yhdenvertaisuutta vähemmän rajoittava ja heidän leimaantumistaan ehkäisevä keino olisi voinut olla se, että toimintaohje olisi
koskenut yleisesti kaikkia riskiryhmiä, eikä vain yli
70-vuotiaita ihmisiä.
Asumisyksiköissä ja hoivakodeissa asuvien yli
70-vuotiaiden osalta valtuutettu totesi, että asukkaiden poistumis- ja ulkoilukielloissa oli kyse välittömästä syrjinnästä muun henkilöön liittyvän syyn
perusteella. Yksittäisen henkilön karanteenista tai
eristyksestä ei voitu määrätä tartuntatautilain nojalla, vaan ainoastaan kunnan / sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin yksilöllisellä päätöksellä.
Valtuutettu arvioi myös asumisyksiköiden / hoivakotien vierailukieltojen oikeasuhtaisuutta, ja totesi niiden johtaneen yksittäisten asukkaiden syrjintään ja
ihmisarvon loukkaukseen. Esimerkkeinä vakavista loukkauksista valtuutettu nosti esille lausunnossaan läheistensä vierailuista merkittävästi riippuvaisen vanhuksen, jolla ei ollut mahdollisuutta tavata
läheisiään asumisyksikön ulkopuolella, sekä läheisten vierailujen estämisen saattohoidettavan vanhuksen luokse.

YHDENVERTAISUUSVALTUUTETTU

Apulaisoikeusasiamies antoi syyskuussa 2020 ratkaisunsa (EOAK/3787/2020), jossa hän oli samaa mieltä valtuutetun kanssa. Asian johdosta apulaisoikeusasiamies saattoi ohjeistuksen puutteet sosiaali- ja
terveysministeriön sekä THL:n tietoon, ja pyysi Valviraa tehostamaan asumisyksiköiden valvontaa vierailukieltoihin liittyen. Yksittäisten ihmisten kantelut
eduskunnan oikeusasiamies ratkaisi lukuisilla erillisillä ratkaisuillaan, joihin voi tutustua oikeusasiamiehen verkkosivuilla.
YHDENVERTAISUUDESTA KOULUTUKSESSA ON
HUOLEHDITTAVA MYÖS KORONAPANDEMIAN
AIKANA
Koronatilanne vaikutti voimakkaasti opetuksen käytäntöihin vuonna 2020. Opetuksessa jouduttiin keväällä siirtymään laajamittaiseen etäopetukseen nopealla aikataululla. Poikkeusoloissakin koulutuksen
järjestäjän ja opetukseen liittyviä valtakunnallisia ohjeita antavien on huolehdittava oppilaiden ja opiskelijoiden yhdenvertaisista mahdollisuuksista saada
koulutusta.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu sai useita yhteydenottoja liittyen koronan aiheuttamiin erityisjärjestelyihin.
Eräs yhteydenotto koski kunnan valtakunnallisten
ohjeiden nojalla tekemää päätöstä rajata etäopetus
ainoastaan niille oppilaille, jotka kuuluvat itse koronan riskiryhmään. Tällä linjauksella etäopetuksen
ulkopuolelle jätettiin ne oppilaat, joilla on läheisen
riskiryhmään kuulumisen vuoksi yhtä lailla perusteltu syy olla poissa lähiopetuksesta. Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoi kunnalle, opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä opetushallitukselle lähettämässään
lausunnossa, että kunnan käytäntö ja sen taustalla
olevat valtakunnalliset ohjeet voivat olla välillisesti
syrjiviä yhdenvertaisuuslain kieltämällä tavalla. Ohjeet nojasivat perusopetuslakiin, jonka mukaan etäopetuksen kaltaisia erityisiä opetusjärjestelyitä voidaan tarjota ainoastaan oppilaan oman terveydentilan niitä vaatiessa. Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan ohjeistus ei kuitenkaan huomioinut yhdenvertaisuuslain vaatimuksia.

YHDENVERTAISUUSVALTUUTETTU

11

Opetushallitus muutti ohjeistustaan yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunnon pohjalta niin, että etäopetuksen tarjoamista suositeltiin myös niille oppilaille, jotka olivat perustellusti poissa lähiopetuksesta, koska heidän läheisensä kuului koronan riskiryhmään. Aikaa yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulleesta
yhteydenotosta opetushallituksen muokattujen ohjeiden julkaisuun kului alle viikko.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu otti asiakasyhteydenoton
pohjalta kantaa myös opettajien maskisuositukseen.
Opettajien maskin käyttö voi haitata joidenkin kuulovammaisten oppilaiden mahdollisuuksia seurata
opetusta. Opetushallitus täydensi maskisuositustaan
yhdenvertaisuusvaltuutetun kannanoton perusteella
niin, että opettajan olisi suositeltavaa käyttää visiiriä tai ikkunallista maskia, mikäli luokassa on kuulovammainen oppilas, jonka tulisi pystyä näkemään
opettajan kasvot.
Perusopetuslakia muutettiin väliaikaisesti vuodelle
2021 koronatilanteen jatkuessa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu lausui luonnoksesta hallituksen esitykseksi.
Lakimuutoksen esitöissä oltiin pitämässä yllä erottelua erityisjärjestelyissä oppilaan oman ja läheisen
terveydentilan perusteella. Yhdenvertaisuusvaltuute-
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tun lausunnon perusteella hallituksen esitystä muokattiin näiltä osin. Yhdenvertaisuusvaltuutettu kiinnitti lausunnossaan huomiota myös haavoittuvassa
asemassa olevien lasten oikeuksien turvaamiseen
kaikissa pandemiatilanteissa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu piti esitettyä linjausta 1-3 vuosiluokkien oppilaiden ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden vahvemmasta oikeudesta lähiopetukseen perusteltuna.
Samaan aikaan tulisi kuitenkin valmistella prosessit,
joiden kautta koulut voisivat tartuntatautitilanteen sitä vaatiessa siirtyä myös haavoittuvassa asemassa
olevien lasten osalta etäopetukseen tartuntatautitilanteen sitä vaatiessa. Valtuutettu korosti oppilaitosten ja perheiden yhteistyön tärkeyttä erityisjärjestelyistä sovittaessa.
Korkeakoulujen valintakokeet jouduttiin järjestelemään kesällä 2020 suunnitellusta poikkeavalla tavalla ja osin valintakiintiöitä muuttaen. Yhdenvertaisuusvaltuutettu selvitti useita yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintamenettelyjä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu ei todennut käsittelemissään tapauksissa varsinaista syrjintää, vaikka kiinnittikin huomiota joidenkin valintakokeiden järjestelyihin ja antoi suosituksia valintakokeiden yhdenvertaisempaan toteutukseen.

YHDENVERTAISUUSVALTUUTETTU

Syrjintään puuttuminen ja yhdenvertaisuuden
edistäminen
Yhdenvertaisuusvaltuutetun laajin tehtävä on puuttua syrjintään ja edistää yhdenvertaisuutta, sekä valvoa yhdenvertaisuuslain noudattamista. Suurin osa
valtuutetun resursseista käytetään tämän tehtävän hoitamiseen. Yhdenvertaisuuslaki mahdollistaa
monta eri tapaa, joilla valtuutettu voi puuttua syrjintään ja edistää yhdenvertaisuutta. Käytännössä yhdenvertaisuusvaltuutetun työ on esimerkiksi neuvon-

taa, yksittäisten tapausten selvittämistä, sovinnon
edistämistä, tiedon keräämistä sekä lainsäädäntöön
ja viranomaisten käytäntöihin vaikuttamista. Valtuutettu voi myös viedä yksittäisen syrjintäasian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan tai tuomioistuimen ratkaistavaksi. Valtuutettu tekee paljon sidosryhmäyhteistyötä ja vaikuttamistyötä.

YHDENVERTAISUUSVALTUUTETTU
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Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvitys:
Syrjintä ja rasismi vaikuttavat Suomessa
asuvien afrikkalaistaustaisten ihmisten
elämään kokonaisvaltaisesti

Yhdenvertaisuusvaltuutettu
julkaisi kesällä 2020 selvityksen
afrikkalaistaustaisten henkilöiden
kokemasta syrjinnästä Suomessa.
Selvityksen mukaan syrjintä vaikuttaa
afrikkalaistaustaisten henkilöiden
elämään kaikilla yhteiskunnan
alueilla. Valtaosa vastaajista joutuu
kohtaamaan syrjintää kuukausittain,
viikoittain tai jopa päivittäin.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu keräsi syksyllä 2019 tietoa afrikkalaistaustaisten henkilöiden kokemasta
syrjinnästä verkkolomakkeen ja yksilöhaastattelujen
avulla. Selvityksen taustalla oli Euroopan perusoikeusvirasto (FRA) vuonna 2018 julkaisema Being Black
in the EU -selvitys, jossa tutkittiin EU:n jäsenmaissa
asuvien afrikkalaistaustaisten henkilöiden kokemaa
rasistista häirintää ja syrjintää. Suomen tulokset selvityksessä ovat huolestuttavat. Selvityksen mukaan
peräti 63 prosenttia vastaajista ilmoitti kokeneensa
rasistista häirintää viimeisen viiden vuoden aikana.
Mukana olleiden 12 maan keskiarvo oli 30 prosenttia,
jonka Suomi siis ylitti kaksinkertaisesti. Yhdenvertai-
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suusvaltuutetun toimistoon tulevissa alkuperään perustuvissa yhteydenotoissa afrikkalaistaustaisuus ei
kuitenkaan nouse merkittävästi esiin. Yhdenvertaisuusvaltuutettu onkin halunnut selvityksen avulla
saada syvempää ymmärrystä ensisijaisesti aliraportoinnista ja sen taustalla olevista syistä. Selvityksen
tavoitteena ei ollut esittää arviota siitä, kuinka moni
afrikkalaistaustaisista henkilöistä Suomessa on kokenut syrjintää ihonvärinsä takia. Selvityksen tavoitteena oli lisäksi saada tietoa rasistisesta syrjinnästä
ja sen moninaisista vaikutuksista afrikkalaistaustaisten henkilöiden elämään Suomessa.

YHDENVERTAISUUSVALTUUTETTU

Yhdenvertaisuusvaltuutettu julkaisi kesällä 2020 selvityksen afrikkalaistaustaisten henkilöiden kokemasta syrjinnästä Suomessa. Selvityksen mukaan
syrjintä vaikuttaa afrikkalaistaustaisten henkilöiden
elämään kaikilla yhteiskunnan alueilla. Valtaosa vastaajista joutuu kohtaamaan syrjintää kuukausittain,
viikoittain tai jopa päivittäin. Vastaajien ensimmäiset
syrjintäkokemukset ovat tapahtuneet jo nuorella iällä, alle kouluikäisenä varhaiskasvatuksessa tai peruskoulun ensimmäisillä luokilla. Rasistista syrjintää ja häirintää kohdataan selvityksen mukaan erityisesti julkisissa kaupunkitiloissa, työelämässä tai
sinne hakeutuessa sekä koulutuksessa. Sitä tapahtuu myös julkisissa palveluissa, kuten sosiaali- ja
terveyspalveluissa. Yli puolet syrjintää kokeneista on
kohdannut myös etnistä profilointia poliisin tai vartijoiden toimesta. Selvä enemmistö kyselyyn vastanneista oli kohdannut myös moniperusteista syrjintää.
Moniperusteisella syrjinnällä tarkoitetaan syrjinnän
kohteeksi joutumista kahden tai useamman eri syrjintäperusteen perusteella.
RASISMIN POISTAMINEN EDELLYTTÄÄ AKTIIVISIA
TOIMIA KAIKILLA YHTEISKUNNAN OSA-ALUEILLA
Selvitys herätti paljon huomiota ja keskustelua afrikkalaistaustaisten henkilöiden kokemasta syrjinnästä Suomessa. Alkuperään liittyvä syrjintä ja rasismi
nousivat viime vuonna keskusteluun useissa maissa myös, kun Black Lives Matter -liike, joka vastustaa rasistista poliisiväkivaltaa ja rasistista syrjintää,
vahvistui kesällä 2020. Vuoden aikana ympäri maailmaa, myös Suomessa, on keskusteltu myös tuotemerkkien ja -pakkausten rasistisuudesta. Esimerkiksi Brunbergin suukkojen rasistisesta ja stereotyyppisestä pakkauksesta on vihdoin päätetty luopua.
Myös erään tunnetun jäätelön nimi muutettiin, sillä
se oli alkuperäiskansoja herjaava.
Suomessa on tapahtunut myös muuta edistystä yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden suhteen, muun
muassa yliopistojen kielitaitovaatimusten kohdalla.
Toisin kuin viime keväänä, keväällä 2021 suomen kielen kielitaidon osoittamiseksi edellytetään suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppiaineesta (S2) sekä
suomi äidinkielenä ja kirjallisuus -oppimäärästä (S1)
samaa arvosanaa A.

Keväällä 2020 kaikkien muiden suomenkielisten yliopistojen1, paitsi Sibelius Akatemian2 , käytäntö asetti S2-oppiaineen ylioppilastutkinnossa kirjoittaneet
epäedulliseen asemaan. Osoittaakseen suomen kielen taitonsa, edellytettiin S2-oppimäärän ylioppilaskokeesta arvosanaksi M, kun taas S1-oppimäärästä arvosanaksi riitti A. Tilanteessa, jossa S2-ylioppilaskokeen arvosana oli matalampi kuin M, tuli henkilön suorittaa maksullinen, 120-160 euroa maksava, YKI-kielitutkinto osoittaakseen suomen kielen taitonsa.3
RASISMIA ESIINTYY KAIKILLA KOULUTUSASTEILLA, VARHAISKASVATUKSESTA ALKAEN
Selvä enemmistö kyselyn vastaajista oli kokenut syrjintää koulutuksessa. Rasismia ilmeni vastaajien
mukaan sekä muiden opiskelijoiden että opetushenkilökunnan taholta, mutta myös muun henkilökunnan, kuten kuraattorin ja kouluterveydenhoitajan taholta. Syrjintää koettiin jo varhaiskasvatuksesta lähtien. Eniten syrjintää oli koettu vuorovaikutustilanteissa muiden oppilaiden kanssa poissa opettajien
valvovan silmän alta, esimerkiksi välitunnilla. Vastaajat olivat kokeneet myös esimerkiksi rasistista
solvaamista ja häirintää opetustilanteissa luokassa.
Syrjinnässä ja rasismissa ei kuitenkaan ole kyse ainoastaan yksittäisistä teoista, sanoista tai aggressioista. Syrjivät ja rasistiset käytännöt ovat mukana
yhteiskunnan rakenteissa, myös koulumaailmassa.
Selvityksen mukaan rodullistavaa ohjausta tapahtuu ainakin kahdessa koulutuksen rakenteessa: oppilaanohjauksessa sekä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -aineeseen (S2) ohjauksessa.
Rodullistamista tapahtuu esimerkiksi, kun afrikkalaistaustaiset oppilaat nähdään soveltuvina ainoastaan tiettyihin suorittaviin tehtäviin huolimatta heidän omista toiveistaan.
1 Tieto perustuu 6.5.2020 kunkin yliopiston verkkosivuilla ilmoitettuihin tietoihin
2 https://www.uniarts.fi/yleistieto/kielitaitovaatimukset-sibelius-akatemiassa/
3 YKI-kielikoe on opetushallituksen koordinoima
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Oppilaanohjauksessa etenkin naispuolisia oppilaita ohjataan hoiva-alan tehtäviin. Vastaajat kertoivat,
että oppilaanohjauksessa heille suositeltiin lukion ja
korkeakouluopintojen sijaan toisen asteen koulutusta, kuten hoitoalaa, siitä huolimatta, että suomi oli
äidinkieli ja koulumenestys hyvä sekä kiinnostuksen
kohteet olivat toisaalla.
S2-opintojen tarkoitus on tukea kielellistä yhdenvertaisuutta tarjoamalla oppilaalle, jonka äidinkieli on
muu kuin suomi, mahdollisuus opiskella muutama
tunti viikossa pienryhmässä ja saada henkilökohtaisempaa ohjausta. Suomea äidinkielenään puhuvia
ja/tai hyvän suomen kielen taidon omaavia vastaajia
oli kuitenkin ohjattu S2- opetukseen, vaikka sille ei
olisi ollut tarvetta. Tarpeeton ohjaaminen S2-aineeseen voi aiheuttaa syrjiviä seurauksia, jotka ovat tyypillinen esimerkki rakenteissa olevasta, näennäisesti neutraalista ja yhdenvertaisuuteen pyrkivästä käytännöstä, joka kuitenkin johtaa monenlaisiin epäkohtiin.4 S2-kielen suorittaminen on voinut myös johtaa
4 Airas et al. 2019. s. 4. Taustalla on väliä: Ulkomaalaistaustaiset opiskelijatkorkeakoulupolulla. Arviointiraportti. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
(KARVI).
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vaikeuksiin täyttää yliopistojen kielitaitovaatimukset,
kuten yllä on todettu. Kevään 2021 yhteishaussa kielitaitovaatimukset ovat nyt samat sekä S1- että S2
-kielen suorittaneille.

Rodullistaminen on sosiologinen prosessi, jossa ihmiset jaotellaan ryhmiin heidän pinnallisten tai oletettujen piirteiden perusteella. Se on historian saatossa tapahtuva prosessi, jossa ryhmiin liitetään niitä määritteleviä ominaisuuksia, oletuksia ja sosiaalisia hierarkioita esimerkiksi, tapakulttuurista, kielestä, historiasta, uskonnosta, kyvyistä, moraalista,
persoonallisuudesta ja älykkyydestä. Määrittely perustuu pitkälti ennakkoluuloihin, uskomuksiin, vitseihin, pelkoihin ja stereotypioihin. Rodullistamisen
prosessi johtaa rasistiseen ja syrjivään toimintaan:
Kuvitteellisten sosiaalisten hierarkioiden pohjalta
ryhmien edustajia kohdellaan tietoisesti tai tiedostamatta eriarvoisesti ja niillä oikeutetaan syrjivä toiminta. Rodullistettuihin ryhmiin liitetyt määrittelyt ja
merkitykset nähdään synnynnäisinä ja muuttumattomina.

YHDENVERTAISUUSVALTUUTETTU

SYRJINTÄKOKEMUKSET TYÖELÄMÄSSÄ
Suurin osa työelämään osallistuneista tai sinne hakeneista vastaajista oli kokenut syrjintää. Vastaajat kokivat syrjintää työnantajan, kollegoiden ja asiakkaiden taholta. Syrjintää tapahtui sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Vastaajat kokivat syrjintää varsinkin rekrytoinnissa ja kohtelussa työpaikalla. Vastaajat kokivat myös, että koulutustaustasta ja
työstä suoriutumisesta huolimatta työuralla eteneminen saattoi olla vaikeampaa ja hitaampaa. Syrjintä
tuli lisäksi esiin myös palkkauksessa ja muissa työsuhteeseen liittyvissä eduissa.

Yhdenvertaisuuslain mukaan työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia
ratkaisuja tehtäessä. Edistämistoimenpiteiden on oltava toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. Lisäksi työnantajalla, jonka
palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Esimerkeissä työtovereiden käyttäytymisestä otettiin esiin osaamisen kyseenalaistaminen ja pettymys
tuen puutteesta, mikä tulee esiin työtovereiden hiljaisena hyväksyntänä rasistisille loukkauksille tai erilaiselle kohtelulle. Useat mainitsivat myös olleensa
rasististen solvausten kohteena, mihin heillä oli vaikeuksia saada työnjohtoa puuttumaan. Työtovereiden
käyttäytymiseen liittyi myös toistuvia mikroaggressioita, mikä saattoi näyttäytyä esimerkiksi kosketteluna (etenkin hiuksiin) tai eristämisenä työyhteisöstä.

Mikroaggressio on tahallinen tai tahaton kommentti
tai teko, joka vahvistaa ja ylläpitää rasistisia tai muuten syrjiviä stereotypioita ja samalla toiseuttaa. Esimerkiksi kehumalla, miten hyvin ei-valkoiseksi rodullistettu henkilö puhuu suomea, kehuja tulee samalla
osoittaneeksi, että hänen mielestään musta tai ruskea henkilö ei voi puhua suomea äidinkielenään. Vaikka ne vaikuttavat harmittomilta kysymyksiltä tai kommenteilta ne ovat kohteelle loukkaavia ja kasautuvia.

YHDENVERTAISUUSVALTUUTETTU
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ALIRAPORTOINNIN TAUSTALLA ON
LUOTTAMUKSEN PUUTE
Reilusti yli puolet vastaajista ei ilmoittanut kokemastaan syrjinnästä millekään viralliselle taholle. Yleisin
syy syrjintäkokemusten ilmoittamatta jättämiselle oli
se, että ilmoittamisen ei luoteta johtavan mihinkään.
Rasismia pidetään niin isona ongelmana, ettei yksittäisen syrjintää koskevan ilmoituksen uskota muuttavan mitään. Vastauksissa nousi esiin luottamuksen
puute viranomaisiin. Alhaiseen luottamukseen linkittyy monia syitä. Näkyvien vähemmistöjen puuttuminen viranomaistahoissa virkahenkilöinä nousi yhdeksi keskeiseksi syyksi. Monimuotoisuuden puute
aiheuttaa vastaajissa huolta siitä, että yhteydenotto
saattaa johtaa tilanteeseen, jossa ilmoitusta tehdessä joutuisi uudestaan syrjityksi.
Ilmoittaminen vaatii myös oikeustietoisuutta, eli tietoa syrjinnästä ja valmiutta sen tunnistamiseen, tietoa uhrin oikeuksista sekä tietoa tahoista, jotka tarjoavat apua oikeuksien toteutumiseksi. Selvä enem-

mistö vastaajista koki tietävänsä erittäin hyvin tai hyvin mitä syrjintä tarkoittaa. Kuitenkin vain kolmannes vastaajista koki tietävänsä oikeutensa kohdatessaan syrjintää.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu tunnistaa ongelmat
myös omassa työssään ja työskentelee aktiivisesti
vaikuttaakseen niihin. Valtuutettu pyrkii muun muassa kansalaisjärjestöjen kanssa tehtävällä sidosryhmätyöllä sekä sosiaalisen median avulla tavoittamaan syrjinnän suhteen aliraportoituja ryhmiä. Valtuutettu pyrkii omassa toiminnassaan harjoittamaan
erilaiset vähemmistöryhmät huomioivaa ja inklusiivista viestintää. Valtuutettu toivoo myös muiden viranomaisten huomioivan tämän toiminnassaan.
Valtuutettu tekee myös jatkuvaa yhteistyötä eri turvallisuusviranomaisten kanssa koskien muun muassa etnisen profiloinnin kieltoa. Luottamus viranomaisiin on keskeinen osa yhdenvertaista yhteiskuntaa.

Yhdenvertaisuuslain mukaan
työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja työpaikan tarpeet
huomioon ottaen kehitettävä
työoloja.
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Viranomaisiin kohdistuva häirintä
hiljentämismekanismina
Yhteiskunnallisella tasolla
joukkoistetulla häirinnällä ja
systemaattisella syrjintätiedon
keruun häirinnällä pyritään
heikentämään haavoittuvassa
asemassa olevien ihmisten
ihmisoikeuksien edistämistä ja
horjuttamaan yhdenvertaisuuden edistämistä.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvitykseen afrosuomalaisten kokemasta syrjinnästä kohdistui selvityksen tekoaikana laajaa häirintää. Selvitystä varten
tehtyyn verkkokyselyyn kohdistui ohjeistettua, joukkoistettua häirintää ja sabotointia verkkokeskustelufoorumin kautta.
Selvitykseen kohdistuneen vahingoittamisen lisäksi yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yksittäinen
virkahenkilö joutui joukkoistetun rasistisen häirinnän kohteeksi muun muassa niin, että virkahenkilöä koskevaa informaatiota levitettiin verkkokeskustelupalstalla. Sen lisäksi hänestä kirjoitettiin anonyymisti rasistista ja solvaavaa tekstiä, hänelle lähetettiin vihapostia ja hänestä levitettiin kuvamateriaalia.
Verkkokyselyyn tulleet vastaukset seulottiin kaksivaiheisesti, jotta epävalidit ja sabotointimielessä tehdyt
vastaukset saatiin poimittua aineistosta mahdollisimman luotettavasti pois. Selvityksen tarkoituksena oli alusta lähtien tuottaa laadullista tietoa afrikkalaistaustaiseksi identifioituvien henkilöiden kokemasta syrjinnästä ja ilmiön aliraportoinnista sekä
sen taustalla olevista syistä ensisijaisesti yhdenvertaisuusvaltuutetun oman työn kehittämiseksi. Tarkoituksena ei ole ollut tuottaa määrällisiä (tilastollisia)
tuloksia koetun syrjinnän tavoista, tekijöistä, tapahtumapaikoista tai yleisyydestä, vaan tehdä näkyväksi
afrikkalaistaustaisten henkilöiden kokemaa rasismia
ilmiönä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu tiedostaa myös,
että lähtökohtaisesti verkkokyselyyn vastanneet henkilöt ovat niitä, jotka ovat kokeneet syrjintää tai ovat
huolestuneet syrjinnästä. Se, että kyselystä tuli poistaa suuri osa suomenkielisistä vastauksista validien
vastausten analysoimiseksi, ei siten vaikuttanut raportin luonteeseen tai lopputuloksiin.
Häirintä ja maalittaminen liittyy usein perus- ja ihmisoikeuskysymyksiä käsitteleviin teemoihin, kuten
rasismiin tai seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin. Yhteiskunnallisella tasolla joukkoistetulla häirinnällä
ja systemaattisella syrjintätiedon keruun häirinnällä pyritään heikentämään haavoittuvassa asemas-

sa olevien ihmisten ihmisoikeuksien edistämistä ja
horjuttamaan yhdenvertaisuuden edistämistä. Mitä
se tarkoittaa, että juuri vähemmistöihin kuuluvia virkahenkilöitä häiritään? Myös tässä tilanteessa näkyvät yhteiskunnan valta-asemat. On tärkeää, että viranomaisissa työskentelee edustavasti viranhaltijoita eri vähemmistöistä. Kun vähemmistöön kuuluva
virkahenkilö tekee esimerkiksi ihmisoikeuksiin liittyvää työtä, hän on kuitenkin korostuneessa vaarassa joutua häirinnän kohteeksi. Meidän on viranomaisina osattava ennakoida näitä tilanteita ja työantajina
tukea työntekijöitämme.
Sisäministeriön työryhmä on tarkastellut maalittamista laajasti eri viranomaisiin, päättäjiin, yrityksiin
ja mielipidevaikuttajiin kohdistuvana toimintana. Työryhmä julkaisi selvityksensä helmikuun 2021 alussa.
Työryhmän selvitykseen on koottu konkreettisia toimenpide-esityksiä maalittamisen ehkäisemiseksi ja
maalittamisen uhrien oikeusturvan lisäämiseksi. Raportissa on nostettu esiin myös seikkoja, jotka työnantajien tulisi ottaa jatkossa maalittamistapausten
osalta huomioon. Selvityksessä todetaan, että työnantajien tulisi tukea työntekijöitään laatimalla toimintaohjeet maalittamistilanteiden varalle. Työnantajien tulisi myös ohjata maalittamisen uhriksi joutuneet työntekijät matalalla kynnyksellä tukipalveluiden piiriin.
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Yhdenvertaisuusvaltuutettu edisti rasistisen
paikannimen poistamista kartoista
Liperissä sijaitsee saari, jonka karttaan merkitty nimi oli rasistinen. Saaresta tontin omistava yhdistys
oli pyytänyt, että saaren rasistinen nimi poistettaisiin virallisista kartoista ja käyttöön otettaisiin saaren aiempi, 1970-luvulle saakka kartoissa käytössä
ollut nimi. Maanmittauslaitos kuitenkin ilmoitti, että
nimeä ei voida vaihtaa muun muassa siksi, että Suomessa ei ole paikannimilakia, eikä siten päätösvaltaista nimiauktoriteettielintä. Peruskartoissa esitetään vain paikannimiä, jotka todella ovat paikallisten
ihmisten käytössä. Paikannimien paikkansapitävyys
katsottiin olevan myös turvallisuuskysymys. Maanmittauslaitos tarkastuttaa kartastojen nimet kotimaisten kielten keskus KOTUS:lla.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu kutsui Maanmittauslaitoksen ja Kotuksen keskustelemaan tapauksesta.
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Viranomaisyhteistyössä todettiin, että paikannimiä
koskevasta pääsäännöstä tulisi painavin perustein
voida tarvittaessa tehdä poikkeuksia, jotta menettely olisi sopusoinnussa viranomaisia koskevan yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteen kanssa. Sittemmin Maanmittauslaitos poisti Kotuksen esityksestä
saaren rasistisen nimen peruskartoista. KOTUS katsoi esityksessään, että saaren nimen vaihtamiselle
oli useita perusteita. Nimen sisältämä sana todettiin
ehdottomasti halventavaksi ja epäkorrektiksi. Kyseinen nimi oli maastokartassa ainoa kyseisen sanan
sisältävä nimi. Nimi ei ollut myöskään vanhaa paikallista perinnettä, vaan alun perin yhdistyksen kesäpaikalleen − ennen muuta kiinteistölle − 1930-luvulla antama. Saaren aiempi nimi on nyt palautettu
karttoihin.
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Korkein oikeus lakkautti uusnatsistisen
pohjoismaisen vastarintaliikkeen
Korkein oikeus antoi 22.9.2020 oikeusvaltio- ja yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumisen kannalta
merkittävän ennakkopäätöksen (KKO 2020:68), kun
se lakkautti uusnatsistisen Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen (PVL). Oikeus totesi, että kansallissosialismiin perustuvaan poliittiseen järjestelmään pyrkiminen ei kuulu kokoontumis- eikä sananvapauden piiriin vaan merkitsee näiden oikeuksien väärinkäyttöä.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu oli jo vuonna 2016 vaatinut viranomaisia ryhtymään toimenpiteisiin uusnatsien yhä näkyvämpien mielenosoitusten kieltämiseksi. Valtuutettu ryhtyi ajamaan mielenosoitusten kieltoa muun muassa juutalaisyhteisön edustajien ilmaistua huolensa lisääntyvästä juutalaisvastaisuudesta.
KORKEIMMAN OIKEUDEN PÄÄTÖKSEN
PERUSTELUT
Korkein oikeus arvioi päätöksessään, että PVL:n toiminta oli lainvastaista, suurelta osin rikollista sekä
Suomen perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten takaamien perus- ja ihmisoikeuksien
vastaista. Korkein oikeus viittasi päätöksessään erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 17 artiklaan, joka kieltää ihmisoikeuksien käyttämisen, tässä tapauksessa kokoontumis- ja sananvapauden
käytön, toisten ihmisten oikeuksien ja vapauksien
tyhjäksi tekemiseen.
PVL oli oikeusprosessissa vedonnut siihen, että yksittäisten henkilöiden väkivaltaisten tekojen, kuten
pahoinpitelyiden, ei tulisi katsoa olevan yhdistyksen
vastuulla, vaikka henkilöt ovat PVL:n jäseniä. Korkein
oikeus totesi kuitenkin, että koska kyseiset rikokset
olivat tapahtuneet PVL:n järjestämissä tapahtumissa, eikä järjestö ole tuominnut väkivaltaa vaan pikemminkin ihannoinut sitä, voitiin päätellä, että PVL
pitää väkivaltaa keinona saavuttaa päämääränsä.
PVL:N KIELTÄMINEN RUOTSISSA
Koska PVL:ä johdetaan Ruotsista, ja se on siel-

lä selvästi suurempi ja aktiivisempi herää luonnollisesti kysymys, miksi Ruotsissa ei olla ryhdytty toimiin uusnatsijärjestöjen kieltämiseksi? Syiden on sikäläisessä keskustelussa sanottu olevan osittain oikeudellisia ja osin poliittisia. Oikeudelliset syyt liittyvän siihen, että Ruotsin perustuslain 2 luvun 20 ja 24 pykälät sinänsä mahdollistavat lain säätämisen, jolla sallitaan järjestöjen kieltäminen, jos niiden toiminta koostuu ”kansanryhmän vainoamisesta etnisen alkuperän, ihonvärin tai
muun vastaavan perusteella”. Ongelmana on kuitenkin, ettei kyseistä lakia vuosien keskusteluista ja ilmeisestä tarpeesta huolimatta ole säädetty.
PVL:n Ruotsissa kieltämistä vastaan esitetyt poliittiset perustelut liittyvät paljolti ajatukseen, että demokratian vastustajia vastaan on paras käydä demokraattisin keinoin (ja että kieltäminen olisi epädemokraattista). Lisäksi ruotsalaisessa keskustelussa
on usein esitetty näkemys, että uusnatsijärjestöjen
kieltäminen johtaisi järjestön siirtymiseen maan alle
ja muuttumiseen entistä radikaalimmaksi ja vaarallisemmaksi. Suomessa poliisihallitus on kertonut,
että PVL:n kieltäminen, ensin väliaikaisesti ja sittemmin lopullisesti, on johtanut näkyvän toiminnan
merkittävään vähenemiseen ja että uusien jäsenten
rekrytointi ja varainhankinta ovat vähentyneet. Samaan aikaan suojelupoliisi varoittaa, että äärioikeistolainen terrorismiuhka on Suomessa kohonnut.
Suomessa ollaan myös keväällä 2021 perustamassa
äärioikeistolaiseen ideologiaan pohjautuva puolue.
VALTIOLLA ON VELVOLLISUUS KIELTÄÄ
RASISTISET JÄRJESTÖT
Lähes kaikki maailman maat, mukaan lukien kaikki
28 EU:n jäsenvaltiota, ovat ratifioineet YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka 4 artiklan mukaan
valtioilla on velvollisuus ”selittää laittomiksi ja kieltää
järjestöt samoin kuin organisoitu ja muu propagandatoiminta, joka edistää rotusyrjintää ja siihen yllyttää, sekä pitää tällaisiin järjestöihin tai tällaiseen toimintaan

YHDENVERTAISUUSVALTUUTETTU

21

osallistumista lain mukaan rangaistavana tekona”.
Yleissopimuksen noudattamista seuraava CERD-komitea on yleiskommentissaan vuodelta 1993 myös
selkeästi korostanut 4 artiklan sitovuutta: ”Jotkin
valtiot ovat väittäneet, ettei niiden oikeusjärjestyksen mukaan voi julistaa organisaatiota laittomaksi
ennen kuin sen jäsenet ovat edistäneet rotusyrjintää
tai yllyttäneet siihen. Komitean näkemyksen mukaan
4 artiklan b kohdan mukaan kyseisten valtioiden on
oltava erityisen valppaita ja toimittava kyseisiä or-

ganisaatioita vastaan mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa. Kyseiset organisaatiot sekä organisoitu ja
muu propagandatoiminta on selitettävä laittomiksi ja
kiellettävä. Kyseisiin organisaatioihin osallistumisen
on itsessään oltava rangaistavaa”.
Näin ollen sitovat ihmisoikeussopimukset eivät ainoastaan mahdollista vaan suorastaan velvoittavat
valtioita kieltämään PVL:n kaltaiset rasistiset organisaatiot.

Kansallissosialismiin perustuvaan
poliittiseen järjestelmään pyrkiminen ei kuulu kokoontumis- eikä
sananvapauden piiriin vaan
merkitsee näiden oikeuksien
väärinkäyttöä.
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Romanien syrjintä on vakava
ihmisoikeusongelma Suomessa

Joskus syrjinnän taustalla on
väärinkäsitys siitä, että tavaroidentai palveluntarjoaja saisi täysin
vapaasti valita asiakkaansa.
Kaupat ja ravintolat saavat valita
asiakkaansa, mutta eivät syrjivin
perustein, kuten esimerkiksi
alkuperän, vammaisuuden tai
seksuaalisen suuntautumisen
perusteella.

Romanien syrjintä on vakava ihmisoikeusongelma
Suomessa, mistä maamme myös saa moitteita kansainvälisiltä ihmisoikeuksia valvovilta elimiltä. Suomessa romanien elämässä syrjintä näkyy yhä arkipäivän tilanteissa, tyypillisesti loukkaavana häirintänä tai niin, että palvelu evätään tai tarjotaan rajoitetummin tai loukkaavin ehdoin. Tyypillistä ja erityisen
loukkaavaa on myös se itsestäänselvyys ja avoimuus,
millä syrjintä usein perustellaan suorina viittauksina
siihen, että asiakas on romani. Romaneihin kohdistuu myös heidän ihmisarvoansa loukkaavaa toimintaa ja vihapuhetta.
Romanien syrjinnän taustalla ja vaikuttimena ovat
rasistiset stereotyyppiset käsitykset ja ennakkoluulot. Esimerkiksi EU-komission vuonna 2019 julkaisemassa Eurobarometri-selvityksessä todetaan, että suomalaisten asenteisiin romaneita kohtaan liittyy
yhä paljon kielteisiä piirteitä. Romaneihin ryhmänä
kohdistuvat kielteiset ennakkoluulot näkyvät yksittäisinä syrjintätapauksina, joita yhdenvertaisuusval-

tuutettu saa vuosittain runsaasti. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on vuonna 2020 saanut 60 yhteydenottoa
koskien romanien kokemaa syrjintää, joista suurin
osa koski asumisessa ja yksityisissä palveluissa tapahtunutta syrjintää.
Romanien kohtaama syrjintä yksityisissä palveluissa on ollut viime vuoden aikana myös paljon esillä
yksittäisten julkisuuteen tulleiden tapausten kautta. Myös Black Lives Matter -liikkeen vahvistuminen
USA:ssa ja muualla maailmassa, myös Suomessa,
on lisännyt julkista keskustelua rasismista sekä romanien ja muiden vähemmistöjen kohtaamasta syrjinnästä.
ROMANIT KOKEVAT SYRJINTÄÄ YKSITYISISSÄ
PALVELUISSA
Romanit kokevat Suomessa paljon syrjintää muun
muassa yksityisissä palveluissa. Valtuutetun tietoon
on vuonna 2020 tullut esimerkiksi tapauksia, joissa
romaneilta on alkuperän vuoksi estetty pääsy ravin-
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tolaan tai leirintäalueelle, kieltäydytty vuokraamasta pakettiautoa, tai henkilöä on seurattu kaupassa
asioinnin ajan vartijan tai myyjän toimesta.

kilö on aiheuttanut häiriötä aiemmin, on syrjintää.
Myös syrjivän ohjeen antaminen on syrjintää. Työntekijä ei myöskään saa noudattaa tällaista ohjetta.

Joskus syrjinnän taustalla on väärinkäsitys siitä, että
tavaroiden- tai palveluntarjoaja saisi täysin vapaasti valita asiakkaansa. Kaupat ja ravintolat saavat valita asiakkaansa, mutta eivät syrjivin perustein, kuten esimerkiksi alkuperän, vammaisuuden tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Yhdenvertaisuuslain lisäksi rikoslaki kieltää asiakkaiden valitsemisen syrjivin perustein. Asiakkaan valitseminen
syrjivin perustein voi siis olla myös rikos.

Tietyissä tilanteissa näennäisesti kaikille samanlainen sääntö voi todellisuudessa olla syrjintää. Yhdenvertaisuuslakia koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että ravintolan käytännöllä olla päästämättä kansallisasuisia henkilöitä tiloihinsa voi tuskin koskaan olla hyväksyttävä tavoite, koska käytäntö
asettaa erityisesti romanit välillisesti muita epäedullisempaan asemaan. Valtuutettu on aikaisemmin,
vuonna 2019 edistänyt sovintoa tapauksessa, jossa
romaneilta estettiin pääsy ravintolaan pukukoodin
perusteella, jonka mukaan muun muassa romaninaisten käyttämät perinteiset puvut eivät ole sallittuja. Tapauksessa saavutettiin sovinto kesällä 2020, ja
ravintola myönsi tapahtuneen syrjinnän, maksoi syrjinnän uhreille yhdenvertaisuuslain 23 §:n mukaista hyvitystä syrjinnän johdosta sekä sitoutui muuttamaan ohjeistustaan kansallisasuja koskien.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on ollut yhteydessä yksityiseen toimijaan tapauksessa, jossa romaniperheeltä evättiin pääsy leirintäalueella aikaisempiin, muiden aiheuttamiin järjestyshäiriöihin sekä yleiseen
ohjeistukseen vedoten. Tilanne, jossa annetaan kokonaiselle ryhmälle porttikielto ja evätään palvelu sen
takia, että saman etnisen alkuperän omaava hen-

VIREILLEKOSKEVAT
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Vireille tulleiden romaneja koskevien syrjintäyhteydenottojen määrät elämänalueittain jakautuivat
vuonna 2020 seuraavanlaisesti: asuminen (26 kpl), yksityiset palvelut (13 kpl), sote (9 kpl), ei tiedossa
tai muu (5 kpl), muut julkiset palvelut (3 kpl), työelämä (2 kpl) sekä vapaa-aika ja yhdistystoiminta
(2 kpl). Koulutusta ja opetusta sekä yksityis- ja perhe-elämää koskevia yhteydenottoja ei tullut.
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Yhdenvertaisuusvaltuutettu on pyrkinyt määrätietoisesti edistämään romanien yhdenvertaisuuden toteutumista monin keinoin. Valtuutettu on myös antanut YVL 27 §:n nojalla monia lausuntoja syyttäjille ja tuomioistuimille yhdenvertaisuuslainsäädäntöä
koskevan oikeuskäytännön kehittämiseksi. Valtuutettu on lausunut vuonna 2020 syyttäjille tapauksissa,
joissa on ollut kyse ravintolaan tai majoituspalveluun
pääsyn estämisestä alkuperän perusteella sekä henkilön seuraamisesta kaupassa vartijoiden toimesta
alkuperän perusteella.

VALTUUTETUN KUULEMINEN OIKEUDESSA
Yhdenvertaisuusvaltuutetulle on yhdenvertaisuuslain soveltamista koskevassa oikeusasiassa varattava mahdollisuus tulla kuulluksi yhdenvertaisuuslain
27 §:n mukaisesti. Nämä lausunnot liittyvät usein yhdenvertaisuuslainsäädännön tulkintaan. Valtuutettu
on myös käyttänyt oikeuttaan lausua oikeustapauksissa, jossa on pyritty yksittäisen tapauksen ohella
edistämään laajemmin yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on tuomioistuimille ja syyttäjille antamissaan lausunnoissa kiinnittänyt huomiota myös yhdenvertaisuuslain mukaiseen hyvitykseen
määrään.
27§ Yhdenvertaisuusvaltuutetun kuuleminen
Tuomioistuimen on sen käsiteltävänä olevassa, tämän
lain soveltamista koskevassa asiassa varattava yhdenvertaisuusvaltuutetulle mahdollisuus tulla kuulluksi siltä osin kuin asia kuuluu valtuutetun toimivaltaan. Syyttäjän on ennen syytteen nostamista rikoslain 11 luvun
11 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta varattava valtuutetulle mahdollisuus tulla kuulluksi.

SYRJINTÄOLETTAMA
Syrjintäolettamalla tarkoitetaan sitä, että syrjinnän
kohteeksi joutuneen on esitettävä sellaista näyttöä
tapahtumien kulusta ja muusta tosiseikastosta, jonka perusteella asiaa objektiivisesti arvioiden voidaan olettaa syrjinnän kieltoa rikotun. Pelkkä väite tai epäily ei riitä siihen, että olettama syrjinnästä
syntyy. Täyttä näyttöä syrjinnästä ei edellytetä, vaan
riittävää on, että asiaa käsittelevälle viranomaiselle
syntyy esille tulleiden seikkojen valossa perustellusti
olettama syrjinnän kiellon vastaisesta menettelystä.

TUOMIO VUOKRANANTAJALLE SYRJINNÄSTÄ
ROMANIASUNNONHAKIJAA KOHTAAN
Vuokranantaja kieltäytyi vuokraamasta asuntoa
asunnonhakijalle, joka on romani, etnisen alkuperän vuoksi. Lapin käräjäoikeus tuomitsi vuokranantajan syrjinnästä.
Vuokranantajan mukaan syynä kieltäytymiselle oli
se, ettei asunnonhakija ollut toimittanut hakemuksessaan riittäviä tietoja esimerkiksi työpaikastaan ja
työhistoriastaan. Asunnonhakijalla oli kuitenkin nauhoitettu puhelu, joka esitettiin oikeudessa näyttönä.
Nauhoitteesta kävi ilmi, ettei vuokranantaja epäile
asunnonhakijan maksukykyä tai sitä, ettei hän käyttäytyisi asukkaana asiallisesti. Asunnonhakijalla on
myös luottotiedot kunnossa. Puhelussa ei myöskään mainittu kieltäytymisen perusteena puutteellisia hakemustietoja. Sen sijaan vuokranantaja käytti perusteluna tarvetta turvata talossa homogeeninen asukasrakenne ja kaikkien asukkaiden hyvinvointi, antaen ymmärtää, etteivät muut asukkaat
toivoisi asunnonhakijaa asukkaaksi. Puhelussa ei
kuitenkaan yksilöity, mitä homogeenisellä asukasrakenteella tarkoitettiin. Ilmi ei myöskään käynyt,
miksi asuntoa hakeneen henkilön muuttaminen taloon vaarantaisi muiden asukkaiden hyvinvointia.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu antoi kyseisessä asiassa käräjäoikeudelle lausunnon, jossa valtuutettu katsoi, että asiassa syntyi selvä olettama yhdenvertaisuuslain vastaisesta syrjinnästä etnisen alkuperän
perusteella.
Käräjäoikeus tuomitsi vuokranantajan syrjinnästä.
Tuomion (R 20/752) mukaan vuokranantaja oli tietoinen siitä, että asunnonhakija on romani, ja tähän perustuen kieltäytyi vuokraamasta asuntoa hänelle. Oikeus ei pitänyt uskottavana sitä, että kieltäytyminen
olisi perustunut hakemustietojen puutteellisuuteen.
Oikeus myös totesi, etteivät puhelussa mainitut kieltäytymisperusteet olleet mitenkään hyväksyttäviä.
Käräjäoikeus tuomitsi vastaajan 40 päiväsakkoon (11
680 €) syrjinnästä, sekä korvaamaan asianomistajalle kärsimyksestä 1250 € ja asianomistajan oikeudenkäyntikulut (noin 970 €). Tuomio on lainvoimainen.
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ELINKEINONHARJOITTAJAN ROOLI SYRJINTÄRIKOKSEN SOVELTAMISALAN ARVIOINNISSA
Tuomioistuin pohti asiassa myös vuokranantajan
roolia elinkeinonharjoittajana, jonka oikeus tulkitsi
hänen olevan. Rikoslain esitöiden (93/1994) mukaan,
toisin kuin yhdenvertaisuuslaissa, syrjintäsäännös
ei koske yksityishenkilöiden välisiä sopimussuhteita.
Rikoslaissa tuomittua syrjintää toiminta on vain, jos
asuntojen myynti tai vuokraus on elinkeinon harjoittamista tai ammattimaista. Kyseinen vuokranantaja oli toiminut pitkään huoneistojen vuokraustoiminnassa, oli yrityksen toimitusjohtaja ja hallituksen ainoa jäsen.
SYRJINNÄN VAKAVUUS KESKEISELLÄ ELÄMÄNALUEELLA – PERUSOIKEUS ASUMISEEN
Tuomioistuin myös totesi tuomiossaan, että syrjintä
tapahtui keskeisellä elämänalueella eli asumisessa.
Tuomiossa todetaan, että mitä tärkeämpään asiaan
syrjintä syrjityn näkökulmasta liittyy, sitä vakavammasta teosta on kyse. Tapahtuneessa käräjäoikeus
katsoi syrjinnän liittyvän ihmisen perustarpeeseen
eli asumiseen ja se teki teosta entistä vakavamman.

LAUSUNTO SYYTEHARKINTAAN PAKETTIAUTON
VUOKRAAMATTA JÄTTÄMISESTÄ ROMANILLE
Yhdenvertaisuusvaltuutettu lausui syyteharkintaan
asiassa, jossa oli kyse pakettiauton vuokraamatta jättämisestä romanille. Yksityisyrittäjä oli sopinut pakettiauton vuokraamisesta asiakkaalle, tietämättä tämän
olevan romani. Yrittäjä tarkisti tämän jälkeen asiakkaan taustan sosiaalisesta mediasta, minkä johdosta
hän oli perunut pakettiauton vuokraamisen asiakkaalle. Valtuutettu katsoi, että asiassa syntyi selkeä olettama syrjinnästä etnisen alkuperän perusteella, mikä valtuutetun näkemyksen mukaan puolsi syytteen
nostamista asiassa. Asianosaiset suostuivat keskinäiseen sovintoon, johon sisältyi 1000 euron vahingonkorvaus syrjinnästä, minkä käräjäoikeus vahvisti.
Yksityisyrittäjä tuomittiin syrjintärikoksesta.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on mukana Suomen vuosien 2018-2022 romanipoliittisen ohjelman (ROMPO
2) Asumisen työryhmässä, joka Asumisen rahoitusja kehittämiskeskus ARA:n koordinoimana uudisti
vuonna 2020 romaniväestölle ja viranomaisille kohdennetun oppaan vuokra-asunnon hakemisesta ja
oikeustietoisuudesta asuntomarkkinoilla.

26

YHDENVERTAISUUSVALTUUTETTU

Syrjintä verkossa olevilla
ilmoituspalstoilla
Yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulee säännöllisesti
yhteydenottoja erilaisissa ilmoituspalveluissa esiintyvistä syrjivistä tai rasistisista ilmoituksista. Asuntoilmoituksessa on esimerkiksi yhdenvertaisuuslain
vastaista vaatia vuokralaiselta Suomen kansalaisuutta. Asunnon vuokraaja ei myöskään voi ilmaista, että hän ei vuokraa asuntoa tietylle etniselle ryhmälle. Myös sujuvan suomen kielen vaatiminen saattaa muodostua syrjiväksi. Riittävän vuokranantajan
ja vuokralaisen välisen yhteydenpidon mahdollistamiseksi on useita tapoja, kuten kommunikointi jollain osapuolille yhteisellä muulla kielellä kuin suomeksi tai tulkin välityksellä.
Eräs yhteydenotto tuli asunnonvuokrausilmoituksesta, jossa vuokralaiselta vaadittiin Suomen kansalaisuutta ja sujuvaa suomen kieltä. Tapaus on esimerkki yksityishenkilön syrjivästä toiminnasta, joka on myös yhdenvertaisuuslain vastaista. Kaikki tavaroiden ja palvelujen ilmoittaminen julkisesti kuuluu yhdenvertaisuuslain soveltamisalaan. Yksittäinen
palvelun tai tavaran ilmoittaja eli ilmoituksen laatija
on yhdenvertaisuuslain mukaisesti myös hyvitysvastuussa syrjivästä toiminnastaan, jos sen katsotaan
olevan palveluntarjontaa. Syrjivästä ilmoituksesta voi
siis joutua maksamaan korvausta syrjinnän uhrille.
Eräässä toisessa yhteydenotossa oli kyse julkisella
ilmoitusalustalla olevasta vuokra-asuntoilmoituksesta, jossa vuokranantaja ilmoitti, että ei hyväksy
sosiaaliviraston tai Kelan maksusitoumuksia vuokraan. Henkilön varallisuus ja yhteiskunnallinen asema kuuluvat yhdenvertaisuuslaissa syrjintäperusteena olevan muun henkilöön liittyvän syyn käsitteen alaan. Pelkästään se, että vuokralainen voi saada asumiseen liittyviä tukia (sosioekonominen asema), ei ole riittävä osoitus esimerkiksi maksuvalmiuden puutteesta tai maksuhaluttomuudesta.
Yhteiskunnassamme on useita eri tavaroiden ja palvelujen verkostoja verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Valtuutetun kokemusten mukaan ilmoituspalvelujen tarjoajilla on erilaisia tapoja puuttua ilmoitusten epäasiallisuuteen. On tärkeää, että palvelualus-

Vastuulliset toimijat puuttuvat
syrjivään ilmoitteluun ja
epäasialliseen toimintaan
sekä pyrkivät edistämään
yhdenvertaisuutta omalla
esimerkillisellä toiminnallaan.

tojen tuottajat itse ymmärtävät, että vastuulliset toimijat puuttuvat syrjivään ilmoitteluun ja epäasialliseen toimintaan sekä pyrkivät edistämään yhdenvertaisuutta omalla esimerkillisellä toiminnallaan.
ASUNTOJEN MYYNTI- JA VUOKRAVÄLITYS KUULUVAT YLEISESTI SAATAVANA OLEVANA PALVELUNA
YHDENVERTAISUUSLAIN SOVELTAMISALAAN
Asuntojen myynti- ja vuokravälitys kuuluvat yleisesti saatavana olevana palveluna yhdenvertaisuuslain
soveltamisalaan (2 §). Asunnon myyjä ja vuokranantaja sekä välittäjä voivat valita vuokralaisen, mutta
eivät syrjivin perustein. Myyjä, vuokranantaja ja välittäjä voivat luonnollisesti edellyttää ostajalta ja vuokralaiselta maksukykyä ja muiden vuokrasuhteesta
johtuvien velvoitteiden täyttämistä, mutta valintaa ei
voi perustaa esimerkiksi henkilön alkuperään, kansalaisuuteen, uskontoon tai vammaisuuteen. Myyjä, vuokranantaja ja välittäjä syyllistyvät yhdenvertaisuuslain vastaiseen syrjintään, jos henkilöä ilman
hyväksyttävää syytä kohdellaan epäsuotuisammin
henkilöön liittyvän syyn perusteella kuin toista henkilöä kohdeltaisiin.
Yhdenvertaisuuslain 4 §:n mukaan tavaroiden tai
palvelujen tarjoajalla tarkoitetaan tässä laissa sitä,
joka ammattimaisesti tarjoaa tavaroita tai palveluja
yleisesti saataville. Ammattimaiseksi palvelujen tarjonnaksi katsotaan yksityisen henkilön sijoitusasunnon vuokraaminen ja siitä ilmoittaminen julkisesti.
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Vammaisten henkilöiden työllisyyden
rakenteelliset esteet purettava
Suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsee edelleen
olettama vammaisten henkilöiden työelämän ulkopuolisuudesta. Tämä olettama on väärä ja sen on
muututtava yhdenvertaisen työelämän saavuttamiseksi. Työelämälainsäädäntöä on yleisesti kehitetty vammattoman henkilön lähtökohdista ja vammaisuus rinnastetaan usein virheellisesti työkyvyttömyyteen tai sairauteen. Vaikka toimenpiteitä on vuosien
saatossa kohdennettu välityömarkkinoille ja osatyökykyisten henkilöiden kuntouttamiseksi ja työllistämiseksi, esimerkiksi vammaisten henkilöiden osallistuminen työelämään on Suomessa vielä huomattavan alhaista. Tavanomaisesti vammaiset henkilöt on ohjattu eläkkeelle, vaikka he olisivat kouluttautuneet ja hankkineet ammatin. Väylä työelämään
saattaa myös katketa siinä vaiheessa, kun vammainen vastavalmistunut nuori kysyy, miten hän pääsee
pyörätuolilla työhaastatteluun.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu teki työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) aloitteen syksyllä 2019 vammaisten henkilöiden työllisyyden rakenteellisten esteiden kartoittamiseksi. Ministeriö tarttui aloitteeseen
ja Anni Kyröläisen tekemä selvitystyö Vammaisten
henkilöiden työllistymisen rakenteelliset esteet valmistui kesäkuussa 2020. TEM:n selvitys osoittaa järjestelmästä lukuisia ongelmia, joihin lainsäätäjän ja
viranomaisten tulee viipymättä puuttua. Työ- ja elinkeinoministeriössä jatkettiin Kyröläisen selvityksen
pohjalta työtä vammaisten henkilöiden työelämäpol-
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Jotta rakenteellisten
työllistymisen esteiden purussa
voitaisiin onnistua, on tarkastelun
ja toimien oltava poikkihallinnollista ja vammaisten henkilöiden
tarpeista ponnistavaa.

kujen kehittämiseksi, ja ministeriö ilmoitti 14.1.2021
käynnistävänsä tiekarttatyön esteiden raivaamiseksi
vammaisten henkilöiden työllistymiseltä.
Jotta rakenteellisten työllistymisen esteiden purussa voitaisiin onnistua, on tarkastelun ja toimien oltava poikkihallinnollista ja vammaisten henkilöiden
tarpeista ponnistavaa. Esimerkiksi vammaispalvelut
ovat monille vammaisille henkilöille keskeinen työssäkäynnin mahdollistaja. Vammaispalveluiden käytännöt eivät kuitenkaan näytä riittävässä määrin ottavan huomioon vammaisten henkilöiden työssä-
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käyntiä, yrittäjyyttä, opiskelua tai työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Jos vammainen henkilö ei
saa esimerkiksi yrityksen perustamisvaiheessa tarvitsemiaan kuljetuspalveluita tai lapsen viemistä päiväkotiin työmatkakyydillä ei sallita, muuttuvat vammaispalvelut työllistymisen esteeksi. Lisäksi eläkeja etuusjärjestelmät ovat vaikeasti yhteensovitettavissa ansiotyön kanssa ja viranomaispalveluiden käytännöt havaittu joustamattomiksi ja sirpaleisiksi.
Työnantajille suunnatut tukimuodot vammaisen henkilön työllistämiseksi (palkkatuki ja työolosuhteiden
järjestelytuki) ovat alikäytettyjä. Ne koetaan myös byrokraattisiksi, eikä niitä koeta oikea-aikaisiksi.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu on eri yhteyksissä tuonut esiin, että voimassaoleva lainsäädäntömme ja viranomaiskäytännöt ja lain soveltamiskäytännöt sekä yleiset asenteet ja ennakkoluulot eivät luo edellytyksiä vammaisten henkilöiden työelämään liittyvien
perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiselle YK:n vammaisyleissopimuksen edellyttämällä tavalla.
Tarvitsemme yhteiskunnallisen paradigman muutoksen, jossa vammainen henkilö nähdään itsenäisenä
subjektina, ei hoivattavana objektina. Pelkkä työlainsäädännön tarkastelu ei riitä, vaan avain muutokseen
on hallinnonalat ylittävä uudistaminen. Työllisyys ja
osallisuus on sisällytettävä keskeiseksi näkökulmaksi esimerkiksi vammaispalveluiden järjestämisessä.
Toimenpiteisiin ryhtymisen kiireellisyyttä korostaa
se, että viranomaisilla on yhdenvertaisuuslain mukainen yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite ja tarvittaessa, jotta myös vammaisten perustuslaillinen oikeus työhön voisi toteutua, suoranainen velvollisuus
positiiviseen erityiskohteluun perustuslain 22 §:n
mukaisesti, jos perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista vammaisille henkilöille ei voida muuten taata.
STARTTIRAHAN EPÄÄMINEN VAMMAISELTA
HENKILÖLTÄ
Yhdenvertaisuusvaltuutettu antoi lausunnon Helsingin hallinto-oikeudelle asioissa 06021/18/1599
ja 00962/19/1599, jotka koskivat starttirahan epäämistä näkövammaisilta henkilöiltä siksi, että heille
oli myönnetty vammaisuuden perusteella maksettava kansaneläkelain 12 § 4 momentin mukainen eläke
(myöhemmin käytetään termiä sokean eläke).

KEHA-keskus oli tapauksessa katsonut, että näkövammaisella henkilöllä ei ole oikeutta starttirahaan,
koska sokean eläke on sellainen työvoimapalvelulain
mukainen kohtuullisen toimeentulon turvaava etuus,
joka estää starttirahan saamisen. Sokean eläke ei
edellytä todellista työkyvyttömyyttä, eikä sen saamiseksi ole asetettu ansaintarajaa.
Valtuutettu totesi, että jos KEHA-keskuksen kielteinen päätös on perustunut kategorisesti siihen, että
henkilö saa sokean eläkettä, syntyy asiassa olettama
välittömästä syrjinnästä vammaisuuden sekä muun
henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tällöin kumotakseen syrjintäolettaman KEHA-keskuksen tulisi
osoittaa, että hylkäävän päätöksen takana on yksilöllinen arviointi starttirahan hakijan tukitarpeesta,
kun otetaan huomioon sokean eläkkeen lisäksi hakijalle vammaisuudesta välittömästi ja välillisesti johtuvat kustannukset.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoi, että asiassa syntyy olettama välillisestä syrjinnästä näkövammaisuuden perusteella, jos näkövammaisella henkilöllä on
sellaisia sokeudesta johtuvia kuluja, joiden kattamisen vuoksi hän joutuisi muita hakijoita huonompaan
asemaan yritystä perustaessaan. Tällöin vertailuryhmänä voivat olla vammattomat starttirahan hakijat, mutta myös sellaiset vammaiset henkilöt, joille starttiraha myönnettäisiin.
Näkövammainen henkilö voi valita joko vammaistuen tai sokean eläkkeen. Vammaistuen valinnut näkövammainen henkilö voi saada starttirahaa, mutta
sokean eläkkeen valinnut ei. Valtuutettu totesi, että
jos kohtuullinen toimeentulo ei tule kummallakaan
sosiaalisen tuen malleista turvatuksi valittajien kohdalla, ei asiassa ollut nähtävissä hyväksyttävää tavoitetta, jonka toteuttamiseksi olisi oikeasuhtaista evätä starttiraha. Menettelyn oikeasuhtaisuusarvioinnissa olisi lisäksi kiinnitettävä huomiota siihen, olisiko
vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta vähemmän rajoittavia keinoja saatavilla.
Hallinto-oikeus hylkäsi kuitenkin näkövammaisten
henkilöiden valitukset. Tuomioistuin ei ottanut huomioon yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunnossaan
esiin nostamia näkökantoja vaan perusti ratkaisunsa yksinomaan lain sanamuotoon.
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TULKINTA VAMMAISUUDEN MÄÄRITELMÄSTÄ
VAIKUTTAA KOHTUULLISIIN MUKAUTUKSIIN
Yhdenvertaisuusvaltuutettu antoi lausunnon käräjäoikeudelle yhdenvertaisuuslakia koskevassa riita-asiassa. Asiantuntijatehtävissä työskentelevällä
työntekijällä on krooninen keuhkosairaus, johon liittyvät vakavat oireet aktivoituvat muun muassa työnantajan toimitiloissa. Työntekijä oli pyytänyt mahdollisuutta saada työskennellä pysyvästi etänä tai
esimerkiksi toimitilojen ulkopuolelle sijoitettavasta kontista. Tuomioistuin pyysi valtuutetulta lausuntoa yhdenvertaisuuslain mukaisesta vammaisuuden
määritelmästä, tulisiko työntekijää pitää yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettuna vammaisena henkilönä ja
voidaanko pysyvää etätyötä pitää laissa tarkoitettuna
kohtuullisena mukautuksena.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu totesi YK:n vammaisyleissopimuksen antavan keskeisen sisällön vammaisuuden määritelmälle yhdenvertaisuuslain tulkinnassa. Vammaisuuden määritelmä ei ole diagnoosipohjainen, vaan kyse on pysyvästä tai pitkäaikaisesta toimintakyvyn alenemasta tietyssä kontekstissa.
Vammaisuudeksi katsotaan siten myös sairaus, jos
siitä aiheutuu työntekoa rajoittava pitkäaikainen haitta vuorovaikutuksessa ympäristön esteiden kanssa.
Oikeuskäytännössä myös kroonisia hengityselinsairauksia on katsottu vammaisuudeksi.
Toimintakyvyn aleneman pysyvyyden ja pitkäaikaisuuden vaatimusta on tulkittava siten, että se sisältää myös sellaiset tilanteet, joissa vamman tai sairauden aiheuttamat rajoitukset henkilön toimintakyvylle vaihtelevat. Valtuutettu kuitenkin korosti, että
vammaisuuden arviointi ei tyhjene henkilölle tehtyyn
lääketieteelliseen diagnoosiin tai sen puuttumiseen.
Lääkärinlausuntojen lisäksi myös muut asiantuntijatodistukset, kuten esimerkiksi toimintaterapeuttien,
fysioterapeuttien ja vammaisjärjestöjen todistukset
tulee ottaa huomioon arvioitaessa, tulisiko henkilöä
pitää vammaisena tietyssä työympäristössä.
Keskeinen osa vammaisuuden määritelmää on toimintakyvyn aleneman kontekstisidonnaisuus. Vammaisuutta on siten arvioitava suhteessa henkilön
olosuhteisiin ja elinympäristöön. Henkilöä voidaan
pitää yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettuna vammaisena henkilönä tietyssä työympäristössä, mutta samaan aikaan ympäristössä, jossa hänelle ei aiheudu
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Vammaisuuden määritelmä
ei ole diagnoosipohjainen, vaan
kyse on pysyvästä tai pitkäaikaisesta toimintakyvyn alenemasta
tietyssä kontekstissa.

toimintakyvyn alenemaa, häntä ei välttämättä pidettäisi vammaisena.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoi, että kyseisessä tapauksessa työntekijää tulisi pitää vammaisena
henkilönä työelämään liittyvässä kontekstissa. Valtuutettu totesi lisäksi, että yhdenvertaisuuslain soveltamisen kannalta ei ole olennaista, onko työntekijän krooninen keuhkosairaus syntynyt työssä tai onko sen kehittymiseen vaikuttanut jokin muu työsuhteesta johtuva syy-seuraussuhde. Olennaista on vain
se, ilmenevätkö työntekijän oireet tietyssä työn tekemiseen liittyvässä ympäristössä ja rajoittavatko nämä oireet työntekijän toimintakykyä pysyvästi tai pitkäaikaisesti.
Vammaisuudesta ei tarvitse kuitenkaan seurata työkyvyttömyyttä tai muuta sellaista estettä, jonka vuoksi työntekijä ei voisi suoriutua menestyksekkäästi hänelle osoitettujen työtehtävien hoidosta. Muun
muassa tästä syystä työnantajalla on velvoite kohtuullisten mukautusten tekemiseen.
Kohtuullisten mukautusten laiminlyönti on kielletyn
syrjinnän erityismuoto. Yhdenvertaisuusvaltuutettu
totesi, että kohtuullisten mukautusten epääminen on
sellaisenaan syrjintää, eikä edellytä vertailua toisen
samassa asemassa olevan henkilön kanssa niin kuin
yhdenvertaisuuslain välittömässä syrjinnässä edellytetään.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu totesi, että työnantajalla on yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuuteen-
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sa perustuen oltava valmius selvittää oma-aloitteisesti mahdollista mukautustarvetta, mikäli työntekijä saattaa toimintakyvyn aleneman työnantajan tietoon. Mukautukset on arvioitava ja toteutettava yksittäistapauksessa siten, että ne sopivat juuri tapaukseen liittyvän vammaisen henkilön tarpeisiin kyseisessä tilanteessa. Työnantajan toiminnan luonne
vaikuttaa siihen, minkälaiset mukautukset ovat käytännössä mahdollisia ja siten pykälässä tarkoitetuin
tavoin asianmukaisia ja kohtuullisia.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu totesi, että etätyö voi olla
yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettu kohtuullinen mukautus. Mukautus voi sisältää myös sellaista työntekijän toimenkuvan räätälöintiä, että pysyvä etätyö on mahdollista. Se, että pysyvä etätöiden teko ei
ole työnantajan normaali käytäntö, ei poista velvollisuutta ottaa huomioon vammaisen työntekijän tarvitsemat mukautustarpeet, suorittaa arviointi mahdollisten mukautustoimenpiteiden suorittamiseksi ja
valita näistä sellainen kohtuullinen vaihtoehto, joka
mahdollistaa vammaisen työntekijän yhdenvertaisten työntekomahdollisuuksien toteutumisen. Yleisen
etätyökäytännön puuttuminen ei sellaisenaan osoita,
että mukautustarve olisi katsottava kohtuuttomaksi.
Käräjäoikeus ei ole vielä antanut ratkaisua tätä tekstiä kirjoittaessa.
KOHTUULLISET MUKAUTUKSET
Viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan
sekä tavaroiden tai palvelujen tarjoajan on yhdenvertaisuuslain 15 § 1 momentin nojalla tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat
kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida viranomaisissa sekä saada koulutusta, työtä ja yleisesti
tarjolla olevia tavaroita ja palveluita.

YHDENVERTAISUUSVALTUUTETUN
LAUSUNTO KÄRÄJÄOIKEUDELLE VAMMAISEN
VIRON KANSALAISEN HYVÄKSIKÄYTTÖÄ
TYÖSUHTEESSA KOSKEVAAN TAPAUKSEEN
Yhdenvertaisuusvaltuutettu lausui Helsingin käräjäoikeudelle riita-asiassa, jossa oli kyse vammaisen
viron kansalaisen hyväksikäytöstä työsuhteessa, siihen perustuvista palkka- ja muista vaatimuksista sekä yhdenvertaisuuslain mukaisesta hyvityksestä.
Kantajan mukaan hän oli tullut hyväksikäytetyksi
kielitaidottomuudesta johtuneen tietämättömyytensä sekä auto-onnettomuudesta aiheutuneen vammansa vuoksi. Hän oli ollut noin vuoden pituisessa
työsuhteessa vastaajayritykseen. Hänen palkkansa
oli selvästi alittanut työehtosopimuksessa ja laissa
säädetyt työehdot. Kantaja oli luottanut vastaajaan,
koska hän tunsi tämän entuudestaan. Tämä oli myös
järjestänyt kantajalle asunnon ja maksanut vähäistä korvausta tehdystä työstä. Kantajan mukaan kohtelu oli katsottava yhdenvertaisuuslain 8 §:n mukaiseksi syrjinnäksi.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu totesi lausunnossaan
käräjäoikeudelle, että mikäli tuomioistuin katsoo
näytetyksi, että kantaja on ollut vastaajan palveluksessa kantajan esittämällä tavalla, tämä puoltaa vahvasti käsitystä siitä, että asiassa on syntynyt
olettama yhdenvertaisuuslain vastaisesta syrjinnästä. Vastaaja näyttää käyttäneen hyväksi kantajan ymmärtämättömyyttä ja tietämättömyyttä Suomen lainsäädännöstä ja työntekijän oikeuksista. Tämä on ollut mahdollista kantajan puutteellisen kielitaidon
takia, joka on yhdenvertaisuuslain 8 §:n mukainen
syrjintäperuste. Tapauksessa saattaisi tällöin täyttyä
myös rikoslain 47 luvun 3 a §:n mukaisen kiskonnantapaisen työsyrjinnän tunnusmerkit, millä olisi merkitys hyvityksen määrään.

Vammaisen henkilön oikeus kohtuullisiin mukautuksiin arvioidaan siis kulloinkin senhetkisen tarpeen
perusteella, eikä oikeus mukautuksiin voi riippua
mahdollisesta aiemmin ilmenneestä tuen tarpeesta tai aiemmin haetusta tuesta. Kohtuulliset mukautukset ovat luonteeltaan yksilöllisiä.
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Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto
Tampereen seudun lähijunaliikenteen
pilottikokeilusta
Yhdenvertaisuusvaltuutettu kiinnitti huomiota Tampereen seudun lähijunaliikenteen pilottikokeilun esteettömyyteen. Pirkanmaan pilotissa Tampereen ja
sen lähipaikkakuntien välille avattiin joulukuussa
2019 uusia lähiliikenteen junavuoroja. Nämä vuorot
olivat osa VR:n ja liikenne- ja viestintäministeriön
vuodelle 2020 sopimaa ostoliikennettä. Pirkanmaan
pilotissa VR liikennöi pääosin vanhalla Sm2-lähijunakalustolla, joka ei ole esteetöntä muun muassa pyörätuolia käyttäville matkustajille. Kokeilussa
käytettävän kaluston vuoksi osa matkustajista ei siten pääse näihin lähiliikenteen palveluihin.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu antoi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom:lle lausunnon Tampereen seudun lähijunaliikenteen pilottikokeilun esteettömyydestä (TRAFICOM/181554/06.02.07.00/2020). Yhdenvertaisuusvaltuutettu kiinnitti lausunnossaan huomiota siihen, mitä toimia yhdenvertaisuuslaki edellyttää viranomaisilta ennen Pirkanmaan pilotin aloittamista ja toisaalta, mitä VR:n tulisi tehdä, jotta toimittaisiin yhdenvertaisuuslain mukaisesti. Yhdenvertaisuusvaltuutettu ei käytettävissä olevin tiedoin kuitenkaan ottanut yksiselitteistä kantaa siihen, ovatko
asiaan osalliset viranomaiset tai muut toimijat tehneet tässä tapauksessa riittävästi turvatakseen vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden asiassa.
Yhdenvertaisuuslain edistämisvelvollisuus asettaa
viranomaisille selkeän ja kattavan velvollisuuden
edistää yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoi, että uuden, vammaisille henkilöille esteellisen, lähiliikennepalvelun aloittaminen aiheutti riskin yhdenvertaisuudelle. Viranomaisten tulisi
tällaisessa tilanteessa arvioida, miten alueella asuvien ja asioivien vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus voidaan rinnasteisesti toteuttaa alueella, jos
siellä päätetään aloittaa sellainen lähiliikennöinti, joka ei sovellu vammaisille henkilöille. Lisäksi viranomaisten tulisi hankintoja suunnitellessaan varmistaa hankittavan tuotteen tai palvelun saavutettavuus
ja esteettömyys myös vammaisille henkilöille.
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Yhdenvertaisuuslain
edistämisvelvollisuus
asettaa viranomaisille
selkeän ja kattavan
velvollisuuden edistää
yhdenvertaisuutta.

Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. On
selvää, että viranomainen syyllistyy matalammalla
kynnyksellä syrjintään kuin yksityinen yritys tapauksissa, joissa viranomainen käynnistää uuden palvelun, jota vammaiset henkilöt eivät pysty palvelun esteellisyyden vuoksi käyttämään. Valtuutetun näkemyksen mukaan tämänkaltaisissa tapauksissa viranomainen voi jättää vain harvoin erityisjärjestelyjä tekemättä niille vammaisille henkilöille, jotka eivät käyttöönotettua palvelua pysty vammaisuutensa
vuoksi käyttämään.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu totesi yleisellä tasolla suhtautuvansa erityisen penseästi siihen, mikäli
viranomainen ei vaadi täyttä esteettömyyttä ja saavutettavuutta julkisissa hankinnoissaan. Kyseisessä tapauksessa, mikäli esteetöntä palvelua ei asianmukaisista ja oikeasuhtaisista yrityksistä huolimatta
pystytty hankkimaan, olisi viranomaisen tullut arvioida esimerkiksi vaihtoehtoisen lähiliikenne -palvelun
tarjoamista niille henkilöille, jotka eivät voisi käyttää
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suunniteltua lähiliikenne -palvelua sen esteellisyydestä johtuen.
VR:n osalta yhdenvertaisuusvaltuutettu totesi, että
pelkästään liiketaloudelliset tai muut puhtaasti voiton tavoitteluun liittyvät tavoitteet eivät valtuutetun
arvion mukaan ole sellainen hyväksyttävä tavoite,
jolla voisi oikeuttaa esteettömyyspuutteista aiheutuvan epäedullisemman aseman vammaisten asiakkaiden osalta. Kuitenkin se, että liiketaloudellisten
tavoitteiden ohella VR:n ja LVM:n välisellä sopimuksella pyritään julkisen palvelun toteuttamiseen sekä
sitoudutaan siihen, että liikenteeseen saataisiin pidemmällä aikavälillä vammaisille henkilöille soveltuvaa kalustoa, voitiin katsoa yhdenvertaisuuslaissa tarkoitetuksi hyväksyttäväksi tavoitteeksi. Valtuutettu ei kuitenkaan sille toimitetun aineiston pohjal-

ta voinut ottaa kantaa siihen, olisiko VR:n ollut mahdollista aloittaa pilotti esteettömällä kalustolla vai
ei. Lisäksi valtuutettu muistutti VR:ää palveluntarjoajan velvollisuudesta tehdä vammaisten matkustajien tarvitsemia kohtuullisia mukautuksia.
Valtuutettu esitti vahvan suosituksensa, että VR antaisi hinnanalennuksen kaukojunan käyttöön vammaisille henkilöille Pirkanmaan pilottialueen reitillä, jonka lähiliikenne on toteutettu esteellisesti. Lisäksi viranomaisten olisi varmistettava, ettei esteellisiä palveluita hankita tai oteta käyttöön ainakaan
silloin, jos vaihtoehtoisia, esteettömiä liikennepalveluita ei ole riittävästi käytettävissä. Valtuutettu suositti myös kiirehtimään esteettömän kaluston käyttöönottoa Pirkanmaan pilotin osalta.
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Vammaisen henkilön oikeus ulkomaanmatkaan ja avustajan kustannusten
korvaaminen
Yhdenvertaisuusvaltuutettu antoi Helsingin hallinto-oikeudelle lausunnon valitusasiassa, joka koski
henkilökohtaisen avustajan matkakulujen korvaamista vaikeavammaisen henkilön ulkomaanlomamatkalla (21613/03.04.04.04.27/2020). Tapauksessa
perusturvakuntayhtymä korvasi vain osan henkilökohtaisen avustajan matka- ja majoituskuluista, jolloin vaikeavammaiselle henkilölle jäi itselleen maksettavaksi yli 300 euroa avustajan matkasta.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu totesi vammaispalvelulain henkilökohtaisen avun eräänä tarkoituksena olevan auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan
omia valintojaan. Tapauksessa henkilö oli käyttänyt
tätä oikeuttaan ja varannut itselleen ulkomaanmatkan. Hän ei olisi voinut lähteä matkalle ilman henkilökohtaista avustajaa.
Vammaispalvelulain mukaan kunnan tulee korvata
henkilökohtaisen avustajan palkkaukseen liittyvien
kulujen lisäksi myös muut kohtuulliset avustajasta
aiheutuvat välttämättömät kulut. Asiakasmaksulain
mukaan henkilökohtainen apu on vaikeavammaiselle
henkilölle maksuton palvelu. Valtuutettu totesi, että henkilökohtaisen avustajan käyttämisestä ei siten
saisi syntyä asiakkaalle kustannuksia.

keavammaisten henkilöiden osalta oli otettava huomioon, että heidän mahdollisuutensa valita kaikista, myös halvimmista budjettiluokan hotelleista ei
voi käytännössä toteutua esimerkiksi esteettömyyteen ja avustamiseen liittyvien yksilöllisten tarpeiden
vuoksi. Viranomaisen olisi tullut ottaa nämä erityistarpeet päätöksenteossaan huomioon käytettävissä
olevien tietojen perusteella.
Valtuutettu piti ymmärrettävänä, että julkisista varoista ei kustanneta avustajan majoituskuluja täysimääräisesti, jos ne matkakohteen esteettömien
hotellien hintatasoon nähden ovat poikkeuksellisen
kalliita. Yhdenvertaisuusvaltuutettu totesi kuitenkin,
että viranomaisen ei tulisi omaksua sellaista kohtuullisten korvausten tulkintalinjaa, joka tosiasiassa pakottaa vaikeavammaiset henkilöt osallistumaan
avustajan käytöstä aiheutuviin kuluihin lomamatkoillaan. Yhdenvertaisuuslain syrjintäkiellon lisäksi tämä olisi ongelmallista niin viranomaiselle johtuvista vammaispalvelulain ja asiakasmaksulain velvoitteista kuin perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvoitteista johtuvista syistä. Hallinto-oikeus ei ole vielä antanut ratkaisua tätä tekstiä kirjoittaessa.

Tapauksessa näytti olevan kyse perusturvakuntayhtymän soveltamasta yleisestä käytännöstä, joka kohdistuu kaikkiin lomamatkansa avustajakuluihin korvausta hakeviin vaikeavammaisiin henkilöihin. Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoi, että asiassa syntyy olettama välillisestä syrjinnästä, koska perusturvakuntayhtymän käytäntö, jolla arvioidaan kustannusten kohtuullisuutta, saattoi vammaiset henkilöt epäedulliseen asemaan vammaisuuden vuoksi. Kustannusten kohtuullisuusvertailu oli tehty sen
mukaan, paljonko keskimääräinen matka kohteeseen yleensä maksaa. Vammaisen henkilön tarvetta saada esteetön hotelli sekä muut vammaisuuden
perusteella tarvittavat matkajärjestelyt ei näytä otetun yksilöllisesti huomioon korvauspäätöksessä. Vai-
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Opaskoira toteuttaa näkövammaisten
henkilöiden oikeutta yhdenvertaisuuteen

Yhdenvertaisuusvaltuutettu lausui syyttäjälle syrjintärikosasiassa, joka koski näkövammaisen asiakkaan asiointia ravintolassa opaskoiran kanssa. Valtuutettu katsoi, että asianomistajaa oli syrjitty välittömästi yhdenvertaisuuslain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla hänen näkövammaisuutensa perusteella
rajoittamalla hänen asiointiaan ravintolassa hänelle
myönnetyn apuvälineen, opaskoiran kanssa. Maa- ja
metsätalousministeriö asetuksen (20.12.2011/1367)
mukaisesti näkövammaisilla henkilöillä on oikeus
asioida ravintolassa opaskoiran kanssa. Ravintolan
omistaja ei ollut asian esitutkinnassa esittänyt sellaista syytä, joka voisi yhdenvertaisuuslaissa edellytetyllä tavalla oikeuttaa asianomistajan erilaisen
kohtelun. Valtuutettu katsoi myös, että syyteharkinnassa olevaa asiaa on perusteltua arvioida syrjintärikoksena. Valtuutettu viittasi aikaisempaan oikeustapaukseen, jossa kieltäytyminen päästää opaskoira
ravintolaan johti syrjintärikostuomioon (Vaasan kä-

räjäoikeus 27.9.2005, R 05/637). Oikeuden mukaan
asian arvioinnissa ei ollut merkitystä tunsivatko syrjinnästä tuomitut ravintoloitsija ja työntekijä opaskoiria koskevaa sääntelyä.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää näkövammaisen
henkilön apuvälineen, opaskoiran, käytön rajoittamista merkittävänä syrjintäkysymyksenä. Opaskoira on apuväline, joka mahdollistaa näkövammaisen henkilön yhdenvertaisen aseman ja asioinnin
eri yhteyksissä. Opaskoira toteuttaa näkövammaisten henkilöiden perustuslain ja YK:n vammaisyleissopimuksen mukaisia oikeuksia yhdenvertaisuuteen.
Vammaisyleissopimusta valvova komitea on todennut
esteettömyyttä ja saavutettavuutta koskevassa yleiskommentissaan, että opaskoirien pääsyn estämistä
tiettyihin paikkoihin tulee pitää vammaisuuteen perustuvana syrjintänä.
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Valtuutettu korosti lausunnossaan syyttäjälle, että
syrjintä vammaisuuden perusteella loukkaa syrjinnän kohteeksi joutuneen henkilön ihmisarvoa. Vammaisiin henkilöihin kohdistuu erilaista vakavaa syrjintää ja vammaisuuteen perustuvaan syrjintään tulee puuttua tehokkaasti. Oikeuskäytäntöä syrjintärikosasioissa vammaisuuden perusteella on kuitenkin
vielä vähän.
Valtuutettu toi esille lausunnossaan myös sen, että
vammaisuutta koskevissa syrjintätapauksissa hyvityksen arvoa määritettäessä tulee huomioida myös
YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista. Erillinen ihmisoikeussopimus vammaisten
henkilöiden osalta korostaa vammaisoikeuksien erityisyyttä ja vammaisten henkilöiden oikeuksien suojeluntarvetta. Sopimuksessa on tunnustettu, että
henkilön syrjintä vammaisuuden perusteella loukkaa ihmisen synnynnäistä arvoa ja merkitystä. Tämä tulee valtuutetun näkemyksen mukaan huomi-

oida hyvityksen määrää arvioitaessa. Yhdenvertaisuuslaki on keskeinen laki, jolla sopimusmääräyksiä on konkretisoitu Suomessa. Yhdenvertaisuuslain
mukaisesti syrjinnän uhrilla on oikeus hyvitykseen.
Asia päätyi sovintoon asianosaisten välillä käräjäoikeuden pääkäsittelyn alettua. Sovintoa neuvoteltaessa kuultiin myös yhdenvertaisuusvaltuutettua.
Sovinnon sisältönä oli, että ravintoloitsija myönsi yhdenvertaisuuslain mukaisen syrjinnän ja sitoutui jatkossa päästämään opas- ja avustajakoirien käyttäjät ravintolaan noudattaen mitä maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa ja yhdenvertaisuuslaissa
säädetään. Ravintoloitsija myös sitoutui maksamaan
asianomistajalle yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä 600 euroa ja lisäksi 200 euroa muuna korvauksena. Sopimuksen johdosta asianomistaja luopui
rangaistusvaatimuksestaan sekä syyttäjä syytteestään, ja käräjäoikeus hylkäsi syytteen asianosaisten
sovinnon johdosta.

Syrjintä vammaisuuden
perusteella loukkaa syrjinnän
kohteeksi joutuneen henkilön
ihmisarvoa. Vammaisiin
henkilöihin kohdistuu
erilaista vakavaa syrjintää ja
vammaisuuteen perustuvaan
syrjintään tulee puuttua
tehokkaasti.
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Koulukuljetuspäätöksissä on huomioitava
yhdenvertaisuuslain velvoitteet
Korkein hallinto-oikeus antoi toukokuussa 2020 vuosikirjapäätöksen (KHO:2020:60) kohtuullisista mukautuksista koulukuljetuksissa. Tapauksessa oli kyse vammaisen lapsen mahdollisuudesta jatkaa vanhassa koulussaan perheen muutettua toisen koulun
oppilaaksiottoalueelle. Kunnan sääntöjen mukaan
muuton jälkeen lapsi voi jatkaa vanhassa koulussa,
mutta siinä tapauksessa kunta ei järjestä lapselle
koulukuljetusta. Kyseinen lapsi tarvitsi koulukuljetusta vammansa vuoksi.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu antoi asiassa yhdenvertaisuuslain 27 §:n nojalla lausunnon. Korkeimman
hallinto-oikeuden vuosikirjapäätös vahvisti yhdenvertaisuusvaltuutetun linjan koulukuljetusten roolista yhdenvertaisten koulutusmahdollisuuksien turvaamisessa. Koulukuljetusratkaisuja ei voida tehdä
pelkästään koulukuljetusoikeutta koskevan perusopetuslain 32 §:n mukaan. Vammaisten lasten kohdalla on huomioitava myös yhdenvertaisuuslain velvoite kohtuullisten mukautusten tekemiseen. Nyt
ratkaistussa tapauksessa lääkärinlausunnot puolsivat vanhassa koulussa jatkamista. Koulukuljetusta
vanhaan kouluun ei voitu myöskään pitää kohtuuttomana kustannuksena, koska matka lapsen kotoa
vanhaan kouluun oli käytännössä sama kuin kunnan
määrittämään lähikouluun. Koulukuljetus oli siis

tarjottava yhdenvertaisuuslain nojalla kohtuullisena
mukautuksena.
Vuonna 2020 yhdenvertaisuusvaltuutettu antoi kaksi uutta koulukuljetuksia koskevaa lausuntoa hallinto-oikeuksille. Molemmissa tapauksissa kuntien
koulukuljetusratkaisut perustuivat ainoastaan perusopetuslain säädöksiin. Tapausten aikaisemmassa käsittelyssä kunnissa ja hallinto-oikeuksissa päätöksiä ei ollut arvioitu kohtuullisten mukautusten näkökulmasta. Tapauksissa syntyi olettama syrjinnästä,
koska mukautusten tarpeellisuus ja kohtuullisuusarviointia ei ollut tehty. Valtuutettu korosti yhdenvertaisuuslain 28 §:n jaetun todistustaakan periaatetta, jonka mukaan kuntien oli tapauksissa osoitettava
joko ettei mukautuksille ole tarvetta, tai että sinällään tarpeellista mukautusta ei voida kohtuullisesti toteuttaa. Tapauksista toisessa Turun hallinto-oikeus katsoi, että kunnan yhdenvertaisuusvaltuutetun
lausunnon jälkeen antama lisäselvitys kumosi syrjintäolettaman. Tapauksessa oli kyse kuljetuksen tarjoamisesta muuhun kuin oppilaan lähikouluun oppilaan erityistarpeiden vuoksi. Kunta pystyi osoittamaan, että oppilaan tarpeisiin voitiin vastata myös
lähikoulussa, johon kunta tarjosi kuljetuksen. Toisen tapauksen käsittely on edelleen kesken.
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VALTUUTETTU PUOLSI VAMMAISTEN LASTEN
OMAISHOIDONTUKEA KOHTUULLISEN MUKAUTTAMISEN JA IHMISOIKEUSMYÖNTEISEN TULKINNAN PERUSTEELLA
Turun hallinto-oikeus pyysi yhdenvertaisuusvaltuutetulta lausuntoa päätöksentekohetkellä 2- ja 4-vuotiaiden vammaisten sisarusten omaishoidontukea koskevissa asioissa. Asiassa oli yhdenvertaisuuslain näkökulmasta kyse sen arvioimisesta, oliko valittajia syrjitty, kun kunta ei ollut myöntänyt heille omaishoidontukea. Kunnan mukaan valittajat eivät täyttäneet kunnan omaishoidontuesta annetun lain nojalla asettamia kriteerejä tuen saamiselle. Valtuutettu tutki yhdenvertaisuuslain syrjintäkiellon näkökulmasta kunnan omaishoidontuelle asettamat kriteerit, eivätkä
ne perustuneet suoraan mihinkään syrjintäperusteeseen, kuten ikään. Pelkkä lapsen ikään perustuva ehdoton kriteeri, esimerkiksi kolmen vuoden ikä, voisi olla syrjivä. Kunnan hylkäävä päätös ei kuitenkaan
perustunut lasten ikään, vaan siihen, ettei valittajien
hoidon tai valvonnan tarve ollut riittävän vaativaa tai
sitovaa verrattuna siihen, millaista hoitoa ja valvontaa vastaavan ikäiset lapset yleensä tarvitsevat huoltajiltaan.
Valtuutettu arvio asiaa myös välillisen syrjinnän kautta ja totesi, että kunta pyrkii soveltamillaan kriteereillä hyväksyttävään tavoitteeseen, eli tuen kohdentamiseen niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Koska kunnan
kriteerien mukaan alle 3-vuotiaiden lasten kohdalla
tuki voitaisiin myöntää erityisen vaativaa hoitoa ja valvontaa vaativan lapsen tapauksessa, ei myöskään syrjintäolettamaa välillisen syrjinnän osalta syntynyt.
Hallinto-oikeuden tehtävänä oli valitusasiassa arvioida kyseisten lasten huolenpidon ja valvonnan tarve
ja vertailu samanikäisiin vammattomiin lapsin. Vaikka näissä asioissa ei ollut kyse syrjinnästä, valtuutettu muistutti, että mikäli vanhemmat eivät saa riittävästi tukea jaksaakseen vastata lasten korostuneeseen huolenpitoon ja valvonnan tarpeeseen, on olemassa vaara, että perheen lapset jäävät tosiasiallisesti epäedullisempaan asemaan verrattuna vammattomiin lapsiin. Kyse on vammaisten lasten oikeudesta nauttia perhe-elämästä yhdenvertaisesti vammattomien lasten kanssa.
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Valtuutettu nosti esiin myös yhdenvertaisuuslain 15 §
mukaisen velvollisuuden kohtuullisiin mukautuksiin
sekä kunnan yleisen yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuuden ja totesi, että nämä velvollisuudet puoltavat ihmisoikeusmyönteistä ja perheen kokonaistilanteen huomioivaa tulkintaa siten, että kunnan tulisi ainakin kohtuullisena mukautuksena myöntää riittävää
omaishoidon tukea perheelle.
Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset katsoen, etteivät
omaishoidon kriteerit täyttyneet päätöksen tekohetkellä 4- ja 2-vuotiaiden lasten osalta. Hallinto-oikeus
myös totesi, ettei omaishoidon tukea voida kunnassa
vahvistettujen myöntämiskriteerien täyttymättä jäädessä myöntää yhdenvertaisuuslain 15 § mukaisena
kohtuullisena mukautuksena. Hallinto-oikeus katsoi,
että valittajien tuen tarpeeseen oli vastattu riittävällä
tavalla muilla perheelle myönnetyillä sosiaali- ja terveyspalveluilla. Hallinto-oikeuden päätöksiin on haettu valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

LAUSUNTO PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUDELLE
OPPILAAN MÄÄRÄÄMISESTÄ KOTIOPETUKSEEN
TERVEYDENTILAN PERUSTEELLA
Yhdenvertaisuusvaltuutettu lausui käräjäoikeudelle
asiassa, jossa koulu teki 16-vuotiaan oppilaan kohdalla perusopetuslain nojalla, erityisenä opetusjärjestelynä, päätöksen oppilaan siirtämisestä kotiopetukseen tämän terveydentilan perusteella. Oppilas
huoltajineen haki päätökseen muutosta aluehallintovirastolta, joka totesi koulun päätöksen laittomaksi.
Oppilas oli kuitenkin jo ehtinyt vaihtaa koulua. Koulu ei ollut halukas sopimaan asiaa asianomistajien
oltua yhteydessä yhdenvertaisuusvaltuutettuun, joten asianosaiset nostivat asiasta yhdenvertaisuuslain mukaisen hyvityskanteen.
Valtuutettu katsoi lausunnossaan, että kyseistä oppilasta on syrjitty tämän terveydentilan perusteella,
koska koulun päätös ei ole perustunut lakiin. Koulu ei tuonut esille sellaista hyväksyttävää tavoitetta,
jonka toteuttamiseksi on ollut oikeasuhtaista siirtää oppilas kotiopetukseen huomioiden vaihtoehtoiset opetusjärjestelyt sekä kotiopetuksen odotettavissa olleet seuraukset oppilaan hyvinvoinnille oppilaan
tilanteessa. Asianosaiset pääsivät asiassa sovintoon,
ja kantaja peruutti kanteen.
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Asunto-osakeyhtiöiden vastuu
syrjimättömyydestä, esteettömyydestä
ja yhdenvertaisesta asumisesta
Suuri osa asuinrakennuksista on yksityisiä asunto-osakeyhtiöitä. Yhdenvertaisuusvaltuutetun työssä nousee säännöllisesti esille asuinrakennusten
esteellisyys asukkailleen. Esille nousseita ongelmia
ovat esimerkiksi sähkömopojen säilyttäminen, esteettömyyttä lisäävistä muutostöistä kieltäytyminen
sekä hissienremontointiin liittyvät käytänteet. Esteellisyys asumisessa voi vaikuttaa laajasti asukkaiden arkeen ja mahdollisuuksiin toimia itsenäisesti,
tai asua asunnossaan mahdollisimman pitkään esimerkiksi ikääntyessään. Esteetön ympäristö on hyödyllinen kaikille, mutta erityisesti vammaisille henkilöille, ikääntyville ja lapsille.
LAUSUNTO ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN
MUUTOKSEEN
Yhdenvertaisuusvaltuutettu antoi lausunnon asunto-osakeyhtiölain muutostarvetta koskevaan arviointimuistioon koskien taloyhtiöiden velvollisuutta huolehtia asumisen yleisestä esteettömyydestä ja yhdenvertaisuuslain soveltamisesta taloyhtiössä. Valtuutetun näkemyksen mukaan asunto-osakeyhtiölaissa tulisi laajasti huomioida pysyvästi tai tilapäisesti liikkumisesteisten ihmisten oikeudet ja yhdenvertaisuus sekä asunto-osakeyhtiön vastuut yhdenvertaisuuden toteuttamisessa.
Yhdenvertaisuusvaltuutetulle on tullut lukuisia yhteydenottoja, jotka liittyvät vakaviin puutteisiin asumisen esteettömyydessä. Yhteydenotoissa on ollut
kyse muun muassa vammaisuudesta, iäkkäistä ihmisistä, lastenvaunujen, rollaattorin tai apuvälineiden kanssa liikkuvista ihmisistä tai tilapäisesti liikkumisesteisistä ihmisistä (esimerkiksi kipsattu jalka). Valtuutettu totesi lausunnossaan, että esimerkiksi sähköoven asentaminen on kaikkien asukkaiden etu, ei vain liikkumisesteisen henkilön. Olennaista yhdenvertaisuuden kannalta on, että kaikki asukkaat voivat yhdenvertaisesti käyttää kaikkia

Yhdenvertaisuusvaltuutettu
pitää välttämättömänä, että
esteettömyys turvataan
asunto-osakeyhtiölaissa.

yhtiön tiloja sekä elää mahdollisimman itsenäisesti
asunto-osakeyhtiöissä. Esteettömyys palvelee juuri
tätä tarkoitusta.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää välttämättömänä, että esteettömyys turvataan asunto-osakeyhtiölaissa. Esteettömyydellä asunto-osakeyhtiön kannalta tarkoitetaan tässä sekä esteetöntä liikkumista
asuntoon ja sieltä pois sekä mahdollisten apuvälineiden säilytystä taloyhtiön yhteisissä tiloissa sekä invatunnuksella varustetuille ajoneuvoille. Valtuutettu
katsoo, että lakia tulee muuttaa niin, ettei se kohtele ihmisiä eriarvoisesti. Esteettömyyden turvaamista
edellyttää Suomen perustuslaki sekä YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista.
ESTEETTÖMYYTTÄ LISÄÄVISTÄ MUUTOSTÖISTÄ
KIELTÄYTYMINEN
Yhdenvertaisuuslakia, muun muassa sen 8 § mukaista syrjintäkieltoa sovelletaan asumisessa ja taloyhtiöiden toimintaan. Yhdenvertaisuusvaltuute-
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tun tiedossa on tapauksia, joissa taloyhtiö on kieltäytynyt asentamasta vammaispalvelujen myöntämiä apuvälineitä, kuten luiska ulko-oven yhteyteen.
Jos taloyhtiö kieltäytyy asentamasta vammaispalvelujen myöntämiä apuvälineitä vammaisen henkilön liikkumisen esteettömyyden lisäämiseksi, voi
taloyhtiö toimia syrjivästi. Valtuutetun näkemyksen
mukaan myöskään käytäntö, jossa taloyhtiö pakottaa vammaisen henkilön käyttämään erillistä kulkureittiä, ei ole yhdenvertainen. Pahimmassa tapauksessa asukas voi joutua muuttamaan pois kotoaan
esteellisyyden vuoksi.
Tällä hetkellä taloyhtiöillä ei ole laissa säädettyä
velvollisuutta tehdä kohtuullisia mukautuksia vammaisille henkilöille. Lainsäädäntö ei myöskään aseta yhtiöille velvoitetta edistää yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuusvaltuutetun näkemys on, että kohtuullisten mukautusten velvoite tulisi osoittaa myös taloyhtiöille.
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Taloyhtiöissä olisi tärkeää tiedostaa, että esteettömyys palvelee sen kaikkia asukkaita ja mahdollistaa
asumisen taloyhtiössä mahdollisimman pitkään. Esteettömyys hyödyttää jokaista asukasta oli sitten kyse esimerkiksi vammaisuudesta, iän myötä heikentyneestä liikuntakyvystä, tapaturmaisesta jalan murtumisesta, sairastumisesta, muutosta tai vaikkapa vierailijoista, joilla on mukanaan lastenvaunut.
SÄHKÖMOPON SÄILYTTÄMISESTÄ JA LATAAMISESTA TALOYHTIÖSSÄ
Valtuutettu on saanut myös useita yhteydenottoja sähkömopojen säilyttämiseen ja lataamiseen liittyen. Sähkömopo ei rinnastu esimerkiksi autoon,
vaan apuvälineeksi luovutettu sähkömopo on lääkinnällisen kuntoutuksen väline, joka on tarkoitettu esimerkiksi vammaiselle henkilölle. Lähtökohtana tulee olla, että taloyhtiö sallii apuvälineiden säilyttämisen ja lataamisen esimerkiksi asukkaiden yleisessä
käytössä olevassa varastossa, ellei tästä poikkeami-
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selle ole erityisiä perusteita. Mikäli asukkaille asetetaan pitkälle meneviä edellytyksiä säilyttämisen ja/
tai lataamisen mahdollistamiseksi, voi se tosiasiallisesti sulkea vammaisia henkilöitä taloyhtiön ulkopuolelle. Lähtökohtana tulee olla, että taloyhtiö sallii apuvälineiden säilyttämisen ja lataamisen asukkaiden yleisessä käytössä olevassa varastossa, ellei
tästä poikkeamiselle ole erityisiä perusteita.
Yhdenvertaisuusvaltuutetun näkemyksen mukaan
sähkömopon lataamisesta aiheutuvien kustannuksien korvaaminen on hyväksyttävissä, kunhan asukkaalta perittävät maksut eivät muodostu kohtuuttomiksi. Kohtuullista on periä latauksesta aiheutuvat
todelliset kustannukset ja sähkömopon latauksesta
maksettavan hinnan tulisi vastata todellisia kustannuksia. Mikäli hinta on tätä huomattavasti korkeampi, voi kyse olla yhdenvertaisuuslain 13 §:n mukaisesta välillisestä syrjinnästä. Maksun periminen tavanomaisesta varastosäilytyksestä ei voine olla yhdenvertaisuuslain tarkoittamalla tavalla asianmukaista ja tarpeellista.

Yhdenvertaisuuslaki sallii positiivisen erityiskohtelun. Sellainen oikeasuhtainen erilainen kohtelu, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen taikka syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen, ei ole syrjintää.
Positiivinen erityiskohtelu voisi tarkoittaa tässä yhteydessä esimerkiksi sitä, että vammaisen henkilön
apuvälineenä tarvittavan sähkömopon lataaminen
olisi maksutonta.
Keväällä 2019 julkaistussa taloyhtiöille suunnatussa oppaassa pyöräpysäköinnistä todetaan, että taloyhtiöissä on hyvä huomioida, että apuvälineeksi luovutettu sähkömopo on lääkinnällisen kuntoutuksen
väline. Näin ollen niiden säilyttäminen ja lataaminen esimerkiksi pyöräpysäköintiin varatussa tilassa on sallittava. Oppaan ovat toteuttaneet Motiva Oy
ja Mobinet Oy ympäristöministeriön rahoituksella.
Oppaan tekemiseen ovat osallistuneet Liikenne- ja
viestintävirasto Traficom, Pyöräilykuntien verkosto
ry, Kiinteistöliitto ry ja Isännöintiliitto ry.
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Yhdenvertaisuusvaltuutetun
asiakaspalvelu ja tilastot
Yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulleet yhteydenotot
kasvoivat vuonna 2020 edellisiin vuosiin nähden. Yhteydenottojen määrä nousi viidellä prosentilla (77 yhteydenottoa) vuoteen 2019 verrattuna. Yhteensä yhdenvertaisuusvaltuutetulle tuli vireille 1516 yhteydenottoa vuonna 2020.

tyvät yhteydenotot kasvoivat 20 prosentilla vuodesta
2019. Syrjintäyhteydenottojen osuus kaikista valtuutetulle tulevista yhteydenotoista1 on kasvanut 64 prosentista 73 prosenttiin vuosina 2019–2020.

Syrjintään liittyvät yhteydenotot ovat tasaisesti kasvaneet yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivallan laajenemisesta (2015) lähtien. Vuonna 2020 syrjintään liit-

miskauppaan, ja maastapoistamisen valvontaan liittyviä

1 Syrjintäyhteydenottojen lisäksi valtuutetulle tuli yleisiä
tietopyyntöjä, ulkomaalaisten oikeuksiin ja asemaan, ihyhteydenottoja sekä yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyviä yhteydenottoja. Lisäksi valtuutetulle tuli yhteydenottoja, jotka eivät kuuluneet valtuutetun toimialaan.
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Vuonna 2020 yhteydenottoja tuli vireille yhteensä 1516 kappaletta. Vuonna 2019 vastaava määrä oli 1439 kappaletta, vuonna
2018 sen sijaan 1459 kappaletta. Vuonna 2017 yhteydenottoja tuli vireille 1206 kappaletta ja vuonna 2016 puolestaan 1044
0
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Vuonna 2020 syrjintäyhteydenottoja tuli vireille yhteensä 1103 kappaletta. Vuonna 2019 vastaava määrä oli 920 kappaletta,
vuonna 2018 sen sijaan 984 kappaletta. Vuonna 2017 yhteydenottoja tuli vireille 824 kappaletta ja vuonna 2016 puolestaan 770
kappaletta.
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16 kpl

Yleisimpiä syrjintäperusteita, joiden perusteella yhdenvertaisuusvaltuutettuun otetaan yhteyttä ovat
jo usean vuoden ajan olleet alkuperä, vammaisuus
ja muu henkilöön liittyvä syy. Vammaisuus on ollut muutamana viime vuotena yleisin syrjintäperuste, jonka perusteella valtuutettuun otettiin yhteyttä.
Vuonna 2020 alkuperään liittyviä yhteydenottoja tuli
yksi enemmän kuin vammaisuuteen liittyviä yhteydenottoja. Myös terveydentilaan, kansalaisuuteen ja
kieleen liittyvät yhteydenotot kasvoivat. Yhteydenotot syrjinnästä seksuaalisen suuntautumisen perusteella ovat olleet vuositasolla vähäisiä, mutta niiden määrä on kasvanut viime vuosina. Ikään perustuvat syrjintäyhteydenotot laskivat aiempiin vuosiin
verrattuna.

Muuhun henkilöön liittyvään syyhyn liittyvät yhteydenotot olivat tilanteita, joissa henkilöllä oli esimerkiksi turvakieltoasiakkuus, henkilö oli työtön, henkilöllä oli luottohäiriömerkintä tai osoitteena poste
restante. Muu/ei tiedossa -luokka sisältää yhteydenottoja kuten yleisesti syrjivä kohtelu TE-toimistossa,
taloyhtiö perii korkeampaa rahoitusvastiketta yhteydenottajalta kuin muilta asukkailta, lasten huostaanottoon liittyvä asia, vartijoiden ja poliisin syrjivä toiminta, kansalaisopiston supistunut tarjonta ja yritystukien syrjivä jakomenettely.

VIREILLE TULLEET YHTEYDENOTOT 2020
(N= 1 516)

Ei kuulu toimialaan
38 kpl • 2 %

*Muu/Ei tiedossa
105 kpl • 7 %
Yhdenvertaisuuden
edistäminen
35 kpl • 2 %

Ulkomaalaisten asema
ja oikeudet
75 kpl • 5 %

2020

03 kpl

020

Syrjintä
1103 kpl • 73 %

Yleinen tietopyyntö
160 kpl • 11 %

*sisältää myös kirjauksia “maastapoistamisen
valvonta” ja “ihmiskauppa”

Kaikista vuonna 2020 tulleista yhteydenotoista 1103 kappaletta (73 %) koski syrjintää, 75 kappaletta (5 %) ulkomaalaisten
asemaa ja oikeuksia ja 35 kappaletta (2 %) yhdenvertaisuuden edistämistä. Yleisiä tietopyyntöjä tuli 160 kappaletta (11 %).
Yhteydenotoista 38 kappaletta (2 %) ei kuulunut yhdenvertaisuusvaltuutetun toimialaan ja 105 kappaletta (7 %) oli muita tai ei
tiedossa olevia.
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VIREILLE TULLEIDEN SYRJINTÄYHTEYDENOTTOJEN SYRJINTÄPERUSTEET 2020
(N= 1 103)
VIREILLE TULLEIDEN SYRJINTÄYHTEYDENOTTOJEN SYRJINTÄPERUSTEET 2020
(N= 103 1)
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156 kpl
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Vireille tulleiden syrjintäyhteydenottojen syrjintäperusteiden kappalemäärät jakautuivat vuonna 2020 seuraavanlaisesti: ikä
(72 kpl), alkuperä (185 kpl), kansalaisuus (94 kpl), kieli (80 kpl), uskonto tai vakaumus (34 kpl), mielipide, poliittinen toiminta
tai ammattiyhdistystoiminta (37 kpl), perhesuhteet (25 kpl), terveydentila (113 kpl), vammaisuus (184 kpl), seksuaalinen
suuntautuminen (20 kpl), muu henkilöön liittyvä syy (156 kpl), ei tiedossa tai ei syrjintäperustetta (87 kpl) ja sukupuoli (16 kpl).

Yksityiset palvelut, työelämä sekä koulutus ja opetus
ovat yleisimmät elämänalueet, joihin liittyen yhdenvertaisuusvaltuutettuun otetaan yhteyttä. Vaikka yksityisiin palveluihin liittyvät yhteydenotot olivat yleisin
elämänalue, ovat yhteydenotot määrällisesti vähentyneet 8 prosentilla vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna. Koulutukseen liittyvät yhteydenotot kasvoivat 38 prosentilla. Koulutuksen osuus on tasaisessa
kasvussa vuosittain tarkasteltuna. Yhdenvertaisuus-
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valtuutettu saa myös vuosittain erittäin paljon syrjintäyhteydenottoja työelämään liittyen.
Syrjintäyhteydenottojen vastapuolista suurimmat olivat yksityisten palvelujen tarjoajat, kunnat ja muut
julkisten palvelujen tarjoajat. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä koulutus ja opetus olivat kuntiin liittyvien
yhteydenottojen keskeisimmät toimialat.
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VIREILLE TULLEET SYRJINTÄYHTEYDENOTOT
VIREILLE TULLEET SYRJINTÄYHTEYDENOTOT
ELÄMÄNALUEITTAIN 2020 ELÄMÄNALUEITTAIN 2020
(N=1103)
(N= 1 103)
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Vireille tulleiden syrjintäyhteydenottojen määrät elämänalueittain jakautuivat vuonna 2020 seuraavanlaisesti: muut yksityiset
palvelut (178 kpl), koulutus ja opetus (173 kpl), työelämä (170 kpl), sosiaali- ja terveyspalvelut (151 kpl), muut julkiset palvelut
(146 kpl), muu tai ei tiedossa (146 kpl), asuminen (95 kpl), vapaa-aika ja yhdistystoiminta (40 kpl) sekä yksityis- ja perhe-elämä (4 kpl).

YHDENVERTAISUUSVALTUUTETTU

45

VIREILLE TULLEET SYRJINTÄYHTEYDENOTOT ELÄMÄNALUEITTAIN 2017-2020
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Vuonna 2020 vireille tulleita syrjintäyhteydenottoja oli yhteensä 1103 kappaletta ja niiden osuudet elämänalueittain olivat
seuraavat: Muut yksityiset palvelut (16 %), työelämä (15 %), muut julkiset palvelut (13 %), sosiaali- ja terveyspalvelut (14 %),
muu tai ei tiedossa (13 %), koulutus ja opetus (16 %), asuminen (9 %), vapaa-aika ja yhdistystoiminta (3 %), yksityis- ja perheelämä (1 %). Suhteessa aiempiin vuosiin kasvussa olivat etenkin koulutus ja opetus, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muu tai ei
tiedossa. Laskussa olivat muut yksityiset palvelut, työelämä sekä vapaa-aika ja yhdistystoiminta.
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ALKUPERÄÄN LIITTYVÄÄ SYRJINTÄÄ ON USEILLA
ELÄMÄNALUEILLA
Alkuperän perusteella eniten valtuutettuun otettiin
yhteyttä yksityisiin palveluihin (37 kpl) ja asumiseen
(33 kpl) liittyen. Yhteydenotot kasvoivat kuitenkin myös
koulutuksen, julkisten palvelujen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen elämänalueilla reilusti. Yhteydenotot
yksityisissä palveluissa koskivat esimerkiksi syrjivää
kohtelua erilaisissa palveluissa, ravintolan antamaa
porttikieltoa, loukkaavia palveluiden nimiä tai mainoksia, syrjiviä asiakaspalvelun ohjeita sekä vartijoiden syrjivää toimintaa. Asumisessa yhteydenotot liittyivät suurelta osin siihen, että asuntoa ei vuokrattu
asunnonhakijalle hänen alkuperänsä vuoksi.
Romanit ovat edelleen suurin yksittäinen yhteyttä ottava vähemmistöryhmä. Romanit ottivat yhteyttä yhteensä 64 kertaa, joista syrjintään liittyviä yhteydenottoja oli 60 kpl. Näistä lähes puolet (26 kpl) oli asumiseen liittyviä yhteydenottoja.
VAMMAISUUDEN PERUSTEELLA ENITEN
YHTEYDENOTTOJA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIHIN LIITTYEN
Vammaisuuden perusteella valtuutettuun otettiin yhteyttä eniten syrjinnästä sosiaali- ja terveyspalveluis-

sa, jossa yhteydenottojen määrä lisääntyi vuoteen
2019 verrattuna 55 prosentilla. Lisäksi elämänalueista koulutus ja opetus sekä muut yksityiset palvelut olivat suurimmat elämänalueet. Sosiaali- ja terveyspalveluissa syrjintä liittyi esimerkiksi yleisesti kunnan
vammaispalvelun toimintaan, taksikuljetuksiin, tulkkauspalveluihin, avustajan saamiseen tai esimerkiksi
lapsen huostaanottoon tai lastensuojeluasiakkuuteen
vammaisuuden perusteella.
Koulutuksessa/opetuksessa yhteydenotot liittyivät esimerkiksi erityistarpeisen lapsen koulupaikan määräytymiseen tai riittämättömään tukeen opetuksen aikana, koulukuljetuspäätöksiin, koulupaikan epäämiseen
vammaisuuden perusteella, riittämättömiin järjestelyihin pääsykokeen suorittamisessa tai koulukuljetuksiin.
Yksityisissä palveluissa syrjintä ilmeni esimeriksi esteellisenä sisäänkäyntinä, avustajakoiran käytön epäämisenä palvelussa, esteellisyytenä sähköisissä palveluissa esimerkiksi lippua varatessa tai pankin mobiilisovellusta käytettäessä. Asumisen elämänalueeseen
liittyviä yhteydenottoja oli vammaisuuden perusteella
18 kpl, ja ne liittyivät esteelliseen liikkumiseen tai säh
kömopojen lataamiseen ja säilytykseen taloyhtiöissä.
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VIREILLE TULLEET ALKUPERÄÄN LIITTYVÄT SYRJINTÄYHTEYDENOTOT ELÄMÄNALUEITTAIN
VIREILLE TULLEET ALKUPERÄÄN
LIITTYVÄT SYRJINTÄYHTEYDENOTOT ELÄMÄNALUEITTAIN 2020
(N=185)
(N= 185)
Yksityiset palvelut

37 kpl

Asuminen

33 kpl

Muu/Ei tiedossa

24 kpl

Julkiset palvelut

23 kpl

Sote-palvelut

22 kpl

Koulutus/Opetus

20 kpl

Työelämä

18 kpl

Vapaa-aika/Yhdistystoiminta

7 kpl
1 kpl
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Vireille tulleiden alkuperään liittyvien syrjintäyhteydenottojen määrät elämänalueittain jakautuivat vuonna 2020
seuraavanlaisesti: yksityiset palvelut (37 kpl), asuminen (33 kpl), muu tai ei tiedossa (24 kpl), julkiset palvelut (23 kpl), sotepalvelut (22 kpl), koulutus ja opetus (20 kpl), työelämä (18 kpl), vapaa-aika ja yhdistystoiminta (7 kpl) sekä yksityis- ja perheelämä (1 kpl).

VIRELLE TULLEET
VAMMAISUUTEEN
LIITTYVÄT SYRJINTÄYHTEYDENOTOT
ELÄMÄNALUEIT
VIRELLE TULLEET VAMMAISUUTEEN
LIITTYVÄT
SYRJINTÄYHTEYDENOTOT
ELÄMÄNALUEITTAIN 2020
(N=184)
(N= 184)
Sosiaali- ja terveyspalvelut

48 kpl

Koulutus/opetus

33 kpl

Muut yksityiset palvelut

32 kpl

Muut julkiset palvelut

19 kpl

Asuminen

18 kpl

Muu / ei tiedossa

18 kpl
13 kpl

Työelämä
Vapaa-aika/yhdistystoiminta

3 kpl
0 kpl

Yksityis- ja perhe-elämä
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Vireille tulleiden vammaisuuteen liittyvien syrjintäyhteydenottojen määrät elämänalueittain jakautuivat vuonna 2020
seuraavanlaisesti: sosiaali- ja terveyspalvelut (48 kpl), koulutus ja opetus (33 kpl), muut yksityiset palvelut (32 kpl), muut
julkiset palvelut (19 kpl), asuminen (18 kpl), muu tai ei tiedossa (18 kpl), työelämä (13 kpl) sekä vapaa-aika ja yhdistystoiminta
(3 kpl). Yksityis- ja perhe-elämää koskevia yhteydenottoja ei tullut.
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Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan
ensimmäinen ruotsin kieltä koskeva
syrjintäpäätös
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta antoi toukokuussa 2020 päätöksen (616/2018, 14.5.2020)
asiassa, jossa se katsoi poliisin syrjineen ruotsinkielistä alaikäistä henkilöä kiinniottamiseen liittyvässä
tilanteessa. Päätös ei ole lainvoimainen.
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätös oli
ensimmäinen ruotsin kieltä koskeva syrjintäpäätös.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu oli vienyt asian henkilön
puolesta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan
käsiteltäväksi.
Valtuutettu on asian käsittelyn yhteydessä korostanut, että tilanteissa, joissa poliisi rajoittaa tai mahdollisesti joutuu rajoittamaan henkilön fyysistä vapautta, on kielellisten oikeuksien toteutuminen ja
poliisin syrjimätön toiminta erittäin tärkeää. Myös

lapsen oikeuksien täysimääräinen toteutuminen on
näissä tilanteissa aina erittäin tärkeää.
Perustuslaissa ja kielilaissa turvataan ruotsinkielisten oikeudet käyttää kieltään asioidessaan viranomaisten kanssa. Käsiteltävä asia tuo esille sen, että
kielellisten oikeuksien noudattamisessa on keskeisesti kysymys myös yhdenvertaisuuden ja yhdenvertaisuuslain velvoitteiden toteuttamisesta.
Viranomaisten on myös toimeenpantava tehokkaasti yhdenvertaisuuslain asettamaa velvoitetta edistää
yhdenvertaisuutta muun muassa kielellisten oikeuksien toteutumiseksi. Yhdenvertaisuusvaltuutetulle
tulevien yhteydenottojen mukaan ongelmia kielioikeuksien toteutumisessa on kaikilla elämänalueilla,
esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa.
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Miesten väliseen seksiin liittyvä
verenluovutuskielto
VerenIuovutuskieltojen yhdenvertaisuus on ollut pitkään esillä yhdenvertaisuusvaltuutetun arvioidessa
seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuvaa syrjintää Suomessa. Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskus Fimeassa on ollut jo pidempään
käynnissä prosessi määräyksen verenluovutuksesta uusimiseksi. Vuonna 2019 valtuutettu antoi ensimmäisen lausuntonsa määräyksen uusimiseen ja
vuonna 2020 valtuutettu lausui Fimean luonnokseen
määräyksestä. Valtuutettu pitää edelleen perusteltuna, että verenluovutuskieltoa arvioidaan uudelleen
nykyisin käytettävissä olevien testausmenetelmien ja
muun tutkimustiedon valossa.
Fimean nykyisen ja myös ehdotetun määräyksen
mukaan vakituisen kumppanin kanssa harjoitettu
seksi ei aiheuta luovutuskieltoa silloin kun kumppanit ovat eri sukupuolta. Fimean nykyisen määräyksen mukaan vakituisen kumppanin kanssa harjoitettu seksi aiheuttaa luovutuskiellon silloin kun molemmat kumppanit ovat miehiä.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että määräystä
tulee muuttaa niin, ettei se kohtele vakituisessa parisuhteessa seksiä harjoittavia pareja eri tavoin näiden seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Yhdenvertaisuusvaltuutettu esittää, että vakituisessa parisuhteessa elävien kesken harjoitetun seksin
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Yhdenvertaisuusvaltuutettu
katsoo, että määräystä tulee
muuttaa niin, ettei se kohtele
vakituisessa parisuhteessa seksiä
harjoittavia pareja eri tavoin näiden
seksuaalisen suuntautumisen
perusteella.

aiheuttama luovutuskielto poistetaan myös kahden
miehen muodostamassa parisuhteessa.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu on myös tavannut Fimean edustajia ja keskustellut lausunnossaankin
esiin tuomistaan huomioista. Tapaamisessa Fimea
kertoi, että se käynnistää selvitystyön miesparien verenluovutuskiellon arvioimiseksi.
Fimea antoi uuden määräyksen veripalvelutoiminnasta helmikuussa 2021.
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Saavutettavuus valtiohallinnossa

YHDENVERTAISUUSVALTUUTETTU KEHITTI
SAAVUTETTAVAA VIESTINTÄÄ
Saavutettavuus on keskeinen osa yhdenvertaisuusvaltuutetun työtä ja toimintaa viranomaisena. Yhdenvertaisuusvaltuutettu uudisti verkkosivustonsa vuonna 2020 ja siirtyi valtion yhteiselle julkaisualustalle (YJA). Verkkosivu-uudistuksen tavoitteena oli ennen kaikkea parantaa saavutettavuutta, niin teknisesti kuin kielellisestikin. Saavutettavuus huomioitiin koko sivuston suunnitteluprosessin ja toteutuksen ajan. Sivuston saavutettavuus testattiin teknisesti ja arvioitiin kolmannen osapuolen toteuttamalla kokonaisvaltaisella saavutettavuusauditoinnilla.
Valtuutetun uudella verkkosivulla on runsaasti uutta
tietoa muun muassa syrjinnästä ja yhdenvertaisuudesta, sekä ulkomaalaisten oikeuksiin liittyvistä tehtävistämme. Verkkosivuilta myös löytyy tietoa yli 30
kielellä. Sivusto löytyy kokonaisuudessaan suomeksi,
ruotsiksi, ja englanniksi. Viittomakielellä ja pohjoissaameksi löytyy hieman suppeampi versio, ja verkkosivulta löytyy tietoa toiminnastamme lisäksi 29
muulla kielellä.

Turvallisuuden ja
yhteenkuuluvuuden tunteen
varmistamiseksi viranomaisviestinnän pitää olla sellaista,
että ihmiset myös kokevat
tulevansa huomioiduksi.

Saavutettavuusauditoinnissa ilmeni saavutettavuusongelmia sekä yhteisellä julkaisualustalla, että
valtuutetun verkkosivustolla. Näiden ongelmien korjaaminen aloitettiin auditoinnin jälkeen ja verkkosivuston saavutettavuuden arviointia ja kehittämistä
tehdään säännöllisesti.

SAAVUTETTAVUUS LÄHTEE ASENTEISTA JA
HYVÄSTÄ ENNAKKOSUUNNITTELUSTA
Digitaaliset ja matkaviestinverkot ovat pitkälti nyky-yhteiskuntien peruskallio. Digitalisaatio voi tarjota haavoittuviin ryhmiin kuuluville paremmat mahdollisuudet yhdenvertaiseen osallistumiseen yhteiskunnassa. Ajasta ja paikasta riippumattomana tiedon
ja tiedonvälityksen alustana internet voi merkitä esimerkiksi vammaisille henkilöille entistä laajempaa
itsemääräämisoikeutta. Tämän lupauksen siirtäminen käytäntöön edellyttää kaikkien digitaalisten palvelujen ja sovellusten johdonmukaista suunnittelua
helppokäyttöisiksi ja niiden saavutettavuuden varmistamista poikkeuksetta. Vain siten voidaan taata,
että kaikki pystyvät käyttämään tuotteita ja palveluja
samassa laajuudessa.

Valtuutettu on parantanut saavutettavuutta määrätietoisesti myös omassa toiminnassaan muun muassa uudistamalla asiakirjoissa ja erilaisissa esityksissä käytettäviä pohjiaan saavutettaviksi. Tämän lisäksi valtuutetun toimiston henkilökuntaa on koulutettu
saavutettavuusasioista.

Koronaviruspandemia on nopeuttanut digitalisaatiosuuntausta entisestään. Julkinen pandemiatiedotus välitetään valtaosin digitaalisesti, monet lapset ovat siirtyneet digitaaliseen oppimiseen, ostokset tehdään internetissä, ja julkisviranomaisiin saa
yhteyden yhä enemmän virtuaalisesti.
Saavutettavuus on välttämätöntä joillekin, mutta
hyödyttää kaikkia, esimerkiksi saavutettava verk-
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kosivu on helpompi ymmärtää, hallita ja käyttää jokaiselle ja videoiden tekstitys mahdollista katselun
ilman ääntä häiritsemättä muita. Mitä saavutettavampi palvelu, sitä enemmän käyttäjiä sillä on ja mitä saavutettavammin tieto on saatavilla, sitä enemmän ihmisiä se tavoittaa.
Vuoden 2020 aikana viranomaiset ovat lainsäädäntömuutoksen pakosta uudistaneet teknisiä ratkaisujaan esimerkiksi verkkosivuilla. Sosiaalisessa mediassa näkee koko ajan enemmän saavutettavuustoimintojen, kuten vaihtoehtoisten tekstien käyttöä. Valtion viranomaisille on järjestetty paljon koulutuksia
ja moni viestintäosasto on todella tehnyt kaikkensa
lain noudattamiseksi.
Saavutettavat viranomaispalvelut ovat kuitenkin
muutakin kuin lakisääteisten teknisten ominaisuuksien huomioon ottaminen. Yhdenvertaisuusvaltuutettu törmää valitettavasti edelleen asenteisiin, joista ilmenee ymmärryksen puute siitä, miksi saavutettavuus on tärkeää ja haluttomuutta varata saavutettavuustyölle tarvittavia resursseja. Huolestuttavaa on
muun muassa ollut seurata keskusteluja, joissa ajatellaan, että on helpompaa olla julkaisematta tallenne seminaarista verkkosivuille kuin tekstittää se lain
vaatimusten mukaisesti.
Turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteen varmistamiseksi viranomaisviestinnän pitää olla sellaista, että ihmiset myös kokevat tulevansa huomioiduksi. Eri kohderyhmien huomioonottaminen on
esimerkiksi sitä, että viestintä tapahtuu teknisesti ja
kielellisesti tavalla, jolla mahdollisimman moni ymmärtää. Mutta myös sisältö ja ilmaisutapa ovat tärkeitä. Viranomaisviestinnässä pitää huomioida monimuotoisuus, niin kuvissa, kielivalinnoissa kuin esimerkeissäkin.
Saavutettavuus ja sen eteen tehtävä työ parantaa viranomaisten toimintaa. Saavutettavuusasioista pitää tehdä rutiini, joka on tavallinen osa kaikkea työtä.
Saavutettavuus ei ole ylimääräistä tai lisätyötä, vaan
keskeinen elementti viranomaisten toiminnassa.

ta palvelua ei osteta, joka ei pysty täyttämään saavutettavuuskriteerejä. Yksi esimerkki on tapahtumien
järjestäminen joko paikan päällä tai digitaalisesti.
Valtion viranomaiset ostavat paljon palveluja ulkopuolelta tapahtumiin liittyen ja näihin hankintoihin
liittyy paljon saavutettavuustekijöitä. Sen lisäksi, että
fyysisten rakennusten tulee olla esteettömiä, myös
esiintymislavojen ja tekniikan tulee toimia niin, että
ratkaisu on kaikille puhujille saavutettava ja helppokäyttöinen. Erilaisten tulkkaus- ja tekstitysratkaisujen pitäisi olla itsestään selvä osa sekä fyysisiä että
digitaalisia tapahtumia.
LAAJA KIELIVALIKOIMA PARANTAA SAAVUTETTAVUUTTA
Saavutettaviin viranomaispalveluihin liittyy myös
olennaisesti erikieliset palvelut. Vuoden 2021 alussa julkaistussa kielellisten oikeuksien seurantabarometrista (Oikeusministeriö) käy ilmi, että ruotsinkieliset suomalaiset kokevat, että he saavat aiempaa
heikommin valtiolta palvelua omalla kielellään. Myös
saamenkielisten palveluiden yhdenvertaisessa toteutumisessa on huomattavia ongelmia, eivätkä lain
vaatimat palvelut toteudu kaikissa tilanteissa. Saamenkielisten palvelujen saatavuuden haasteena on
saamenkielisten työntekijöiden puute sekä riittämätön tieto siitä, mitä palveluja on saatavilla. Viittomakielisten viranomaisasioinnissa suurin haaste taas
on tulkkauksen järjestäminen. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on useasti kiinnittänyt huomiota siihen, että
valtion viranomaisten päivittäisviestinnästä puuttuu
kieliversiot. Myös sosiaalisessa mediassa tulisi ottaa huomioon erikieliset ihmiset.
Saavutettavuutta on parannettava määrätietoisesti
ja suunnitelmallisesti. On tehtävä valintoja, jotka tekevät viranomaisten toiminnasta saavutettavampaa
yhä useammalle. Saavutettavuus ei myöskään ole ainoastaan tekninen asia, vaan kokonaisvaltainen tapa
suhtautua digitaalisiin palveluihin ja viestintään verkossa. Saavutettavuudessa on kyse palveluiden yhdenvertaisesta tarjoamisesta kaikille ja sen pitäisi
olla laajemmin osa viranomaisten kaikkea toimintaa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu toivoo, että saavutettavuus otettaisiin paremmin huomioon viranomaisten
hankintatoiminnassa. Hankintoja tehdessä saavutettavuudesta tulisi tehdä ratkaiseva elementti. Sellais-
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Yhdenvertaisuuden edistämisen tulisi ohjata
digitalisaatiota ja tekoälyn kehitystä
Yhteiskunnan digitalisoituminen voi kuitenkin myös
heikentää yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden
toteutumista. Riskit yhdenvertaisuuden toteutumiselle liittyvät esimerkiksi ihmisten erilaisiin digitaitoihin, digilaitteiden ja -yhteyksien kustannuksiin
ja saatavuuteen, digiratkaisujen saavutettavuusongelmiin sekä kielellisiin esteisiin. Esimerkiksi osa
ikääntyneistä ja vammaisista henkilöistä voi jäädä
keskeisten palveluiden ulkopuolelle epäyhdenvertaisesti toteutettujen digitaalisten toimintojen myötä.

Digitalisaatiolla ja
tekoälyllä on potentiaalia
edistää yhdenvertaisuutta,
mutta niihin liittyy myös
syrjintäriskejä.

Digitalisaatiolla ja tekoälyn käytöllä on potentiaalia
edistää yhdenvertaisuutta, esimerkiksi edistämällä
päätöksenteon yhdenvertaisuutta tuottamalla ratkaisuja, jotka tukevat toimintarajoitteisten ja iäkkäiden
ihmisten oikeuksien toteutumista, sekä yleisesti parantamalla ajasta ja paikasta riippumattomien palveluiden saavutettavuutta.

Koronapandemia kiihdytti vuonna 2020 sähköisten
palveluiden saatavuutta, mutta toi myös esille digitalisaation kielteisiä vaikutuksia. Yhdenvertaisuusvaltuutettu kiinnitti huomiota siihen, että sinänsä myönteisessä digitaalisten palveluiden kehittämisessä viranomaisten ei kuitenkaan tule unohtaa velvollisuuttaan palvella monikanavaisesti ja myös muilla tavoin
kuin sähköisesti.
Tekoälyjärjestelmän kielteiset yhdenvertaisuusvaikutukset ja varsinkin automaattisen päätöksenteon
syrjivyys voivat johtua monenlaisista seikoista, esi-
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merkiksi käytetyn datan vinoumista. Automaattisen
päätöksenteon osalta päätöksenteon pohjana käytetyt algoritmit voivat pohjautua oletuksiin, jotka ohjaavat lopputuloksiltaan syrjiviin päätöksiin, esimerkiksi
tiettyjä etnisiä ryhmiä kohtaan. Mitä läpinäkymättömämpää ja monimutkaisempaa tekoälyn toiminta on,
sitä vaikeampaa on ehkäistä ja havaita syrjiviä vaikutuksia, ja korjata niitä. Kielteiset yhdenvertaisuusvaikutukset voivat johtua myös siitä ketkä hyötyvät tekoälyn käytöstä.
Tekoälyn syrjintäriskejä ja mahdollisia kielteisiä vaikutuksia ihmisoikeuksien toteutumiselle käsiteltiin
vuonna 2020 julkaistuissa kansainvälisissä raporteissa, joista käy ilmi, että tekoäly voi voimistaa yhteiskuntarakenteissa ja päätöksenteossa nykyisin tapahtuvaa rakenteellista syrjintää merkittävästi.
VIRANOMAISTEN HUOMIOITAVA DIGITALISAATIOSSA JA TEKOÄLYN KÄYTÖSSÄ YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISVELVOITE NYKYISTÄ PAREMMIN
Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisilla, työnantajilla ja koulutuksen järjestäjillä on velvollisuus
edistää yhdenvertaisuutta ja arvioida toimintansa
yhdenvertaisuusvaikutuksia. Varsinkin viranomaisten on arvioitava toimintaympäristöään ja pyrittävä
toimillaan edistämään laaja-alaisesti yhdenvertaisuutta.
Digitalisaation ja tekoälyn hyödyntämisen tulee nojautua nykyistä enemmän siihen, miten niiden käytöllä ja kehittämisellä pystytään edistämään yhdenvertaisuutta ja eri ryhmien inkluusiota yhteiskunnan
toimintoihin. Valtuutettu korosti vuonna 2020 esittämissään kannanotoissa, että tämä näkökulma tulisi ottaa nykyistä vahvemmin ja selkeämmin julkisen
hallinnon ja viranomaisten digitalisaatiohankkeiden
perustaksi.
Kannanotoissaan valtuutettu korosti keskeisenä asiana vaikutusarviointien tekemistä. Yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite edellyttää viranomaisilta, työnantajilta ja koulutuksen järjestäjiltä tehokasta yhdenvertaisuusvaikutusten arviointia digi- ja tekoälyjärjestelmiä kehitettäessä ja käytettäessä. Lisäksi valtuutettu korosti osallistamisen ja kuulemisen tärkeyttä: digitalisaatiohankkeissa on kuultava eri väestöryhmiä ja heitä edustavia järjestöjä.
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Digitalisoitumisen myönteisiä mahdollisuuksia sekä
riskejä yhdenvertaisuuden toteutumiselle käsiteltiin
vuonna 2020 esimerkiksi Liikenne- ja viestintäministeriön koordinoimassa työryhmässä ja sen raportissa Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu peräänkuulutti työryhmälle esittämissään näkemyksissä tarvetta suunnata toimenpiteitä erityisesti ikääntyneiden, lasten ja
vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi sekä kiinnittämään toimenpiteissä huomiota kielellisten oikeuksien yhdenvertaisen toteutumiseen. Valtuutettu korosti sähköisen tunnistautumisen toteutumisen varmistamisen yhdenvertaisesti
kaikille olevan erityisen tärkeää. Työryhmän loppuraporttiin sisällytettiin yhdenvertaisuusvaltuutetun
esityksen mukaisesti muun muassa kirjaus siitä, että
ehdotettuihin toimenpidekokonaisuuksiin tulisi tehdä
yhdenvertaisuusvaikutusten arvio.
Digitalisaatioon liittyviä yhteydenottoja tulee vuosittain yhdenvertaisuusvaltuutetulle useita. Vuonna
2020 moni yhteydenotto koski pankkipalveluita, erityisesti ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia pankkiasiointiin. Yhteydenotot liittyvät usein myös yleisemmin vahvan
sähköisen tunnistautumisen ongelmiin. Valtuutettu
on viestinyt esille nousseista ongelmista vastuuministeriöille ja -viranomaisille ja korostanut esimerkiksi tarvetta pikaisesti varmistaa kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet vahvaan sähköiseen tunnistautumiseen.

Digitalisaation ja tekoälyn
hyödyntämisen tulee nojautua
nykyistä enemmän siihen, miten
niiden käytöllä ja kehittämisellä
pystytään edistämään yhdenvertaisuutta ja eri ryhmien
inkluusiota yhteiskunnan
toimintoihin.
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TEKOÄLYN KEHITTÄJIEN JA KÄYTTÄJIEN ON
TEHTÄVÄ YHDENVERTAISUUSVAIKUTUSTEN
ARVIOINTIA
Tekoälynjärjestelmien ja automaattisen päätöksenteon käyttö lisääntyy nopeasti. Yhdenvertaisuuslain
soveltuvuutta tekoälyn käyttöön ei kuitenkaan vielä
riittävästi tiedosteta ja tunneta. Aiheesta keskusteltiin vilkkaasti eri foorumeilla vuonna 2020 ja esillä
oli vahvasti myös eettiset näkökulmat. Valtuutettu
korosti kannanotoissaan, että Suomessa on tarvetta
laajemmalle arvioinnille ja yhteiskunnalliselle keskustelulle siitä, minkälaista sääntelyä tekoälyn käytöstä tulisi laatia ihmis- ja perusoikeuksien toteutumisen turvaamiseksi.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu käsitteli tekoälyä ja yhdenvertaisuutta muun muassa lausunnossaan oikeusministeriölle koskien arviomuistiota hallinnon
automaattiseen päätöksenteon sääntelytarpeista
sekä lausunnossaan valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisen selonteon valmisteluun.

FINANSSIVALVONTA KIINNITTI VALTUUTETUN
SUOSITUKSESTA PANKKIEN HUOMIOTA SYRJIMÄTTÖMÄÄN LUOTTOPÄÄTÖKSENTEKOON
Yhdenvertaisuusvaltuutettu jatkoi vuonna 2020 vaikuttamistyötä syrjimättömien käytäntöjen varmistamiseksi luotonannossa. Finanssivalvonnan kanssa käytyjen keskustelujen seurauksena Finanssivalvonta ohjeisti pankkeja luottopäätöksenteon syrjimättömyydestä.
Ohjeistuksen taustalla oli yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan vuonna 2018 antama päätös automaattisesta päätöksenteosta luotonannossa. Automatisointi perustui järjestelmään, jossa luotonhakijat pisteytettiin muun muassa asuinpaikan, sukupuolen, äidinkielen ja iän perusteella. Lautakunta
totesi päätöksessään luotonantajan toiminnan syrjinnäksi ja asetti yritykselle merkittävän uhkasakon
(21.3.2018, 216/2017). Lautakunta käsitteli asian yhdenvertaisuusvaltuutetun hakemuksesta.

Valtuutettu kiinnitti tekoälyä koskevissa näkemyksissään huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:
• Tietoisuutta ja osaamista yhdenvertaisuuslain
edistämisvelvoitteiden ja syrjintäkiellon sisällöistä on lisättävä.
• Yhdenvertaisuuslaki asettaa vaikutustenarviointivelvoitteita.
• Osaamista vaikutustenarviointien tekemiseen on
lisättävä erityisesti viranomaisissa.
• Läpinäkyvyys tekoälyn käytössä on olennaista
syrjintäriskien arvioimiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.
• Perusymmärrys ja koulutus tekoälystä on varmistettava kaikille sen laaja-alaisten vaikutusten
vuoksi.
• Tekoälyn kehittämisessä on varmistettava asiantuntijoiden monimuotoisuus.

TURVALLISUUSVIRANOMAISTEN ON
KIINNITETTÄVÄ ERITYISTÄ HUOMIOITA TEKO
ÄLYJÄRJESTELMIEN SYRJINTÄRISKEIHIN
Vuoden 2020 lopussa rotusyrjinnän vastaista yleissopimusta valvova YK:n komitea antoi jäsenvaltioille
suosituksen, joka koskee etnisen profiloinnin kieltoa
ja tekoälyä turvallisuusviranomaisissa. Komitea totesi, että uusien teknologioiden käyttö turvallisuussektorilla saattaa lisätä rasismia ja syrjintää. Komitea antoi toimintasuosituksia erityisesti koskien vaikutustenarviointia ja toimien läpinäkyvyyttä. Komitea
korosti valtioiden velvollisuutta varmistaa, että myös
tekoälyä kehittävät ja käyttävät yritykset toimivat syrjimättömästi.
Valtuutettu käynnisti aiheesta sisäministeriön ja poliisihallituksen kanssa keskustelun. Valtuutettu peräänkuulutti tarvetta tehdä CERD:n yleiskommentin
pohjalta arvion toimintatarpeista sekä toimien läpinäkyvyyttä sekä toivoi asiasta jatkokeskustelua valtuutetun, tutkijoiden ja sidosryhmien kanssa.

• Lainsäädäntöä kehitettäessä on arvioitava nykyistä kattavampia ja täsmällisempiä velvoitteita vaikutustenarvioinnille ja läpinäkyvyydelle.
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Sote-uudistus voi parhaimmillaan edistää
perusoikeuksia, mutta siinä on otettava
laaja näkökulma yhdenvertaisuuteen
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan vuonna 2020 käynnistettiin uudelleen sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus (sote-uudistus). Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan uudistuksella tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta, mutta valtuutettu peräänkuuluttaa
edelleen laajempaa näkökulmaa yhdenvertaisuuteen
uudistuksessa.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää hyvänä sitä, että
järjestämisvastuu siirtyy kuntia suuremmille hyvinvointialueille. Tämä, sekä riittävästi turvatut resurssit
ja vahva valvonta ja valtion ohjausvalta edesauttavat
asukkaiden tosiasiallista yhdenvertaisuutta. Valtuutettu pitää myös tärkeänä, että uudistukseen nivoutuvan lainsäädännön, kuten vammaispalvelu- ja erityishuoltolainsäädännön valmistelu toteutetaan nopeassa aikataulussa täydentämään sote-uudistusta.
Hyvinvointialueiden järjestämisvastuu vaatii laajempaa yhdenvertaisuusnäkökulmaa, jossa yhdenvertaisuutta ei nähdä ainoastaan palvelujen saatavuuden
näkökulmasta, vaan myös palvelujen sisällöllisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Valtuutettu pitääkin
tärkeänä, että yhdenvertaisuutta koskeva kohta kirjoitettaisiin kattavampaan muotoon todeten hyvinvointialueen vastaavan palvelujen yhdenvertaisuudesta, yhdenvertaisen saatavuuden sijaan. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on havainnut saamiensa yhteydenottojen perusteella, että suurimmillakin sairaanhoitopiireillä on paljon puutteita yhdenvertaisuuden
edistämisessä, eikä osalla sairaanhoitopiireistä ole
lainkaan toiminnallisia yhdenvertaisuussuunnitelmia. Tällöin henkilökunta ei välttämättä tunne esimerkiksi yhdenvertaisuuslain mukaista kohtuullisen
mukauttamisen velvollisuutta, ja sairaanhoidossa voi
syntyä esimerkiksi välillisen syrjinnän tilanteita, kun
samoja toimintatapoja ja sääntöjä sovelletaan kategorisesti, huomioimatta esimerkiksi asiakkaiden toimintarajoitteita.
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Uudistuksella tulee olemaan
merkittäviä vaikutuksia perusja ihmisoikeuksien toteutumisen
kannalta, mutta valtuutettu
peräänkuuluttaa edelleen
laajempaa näkökulmaa
yhdenvertaisuuteen
uudistuksessa.

Sosiaali- ja terveyspalveluja toteutettaessa on edistettävä esteettömyyttä. Esteettömyys on tullut osaksi viranomaisvelvoitteita viimeistään vammaisyleissopimuksen ja uudistetun yhdenvertaisuuslain myötä. Yhdenvertaisuusvaltuutetun näkemys on, että soten järjestämislain 4 § 2 tulisi muuttaa velvoittavaan
muotoon esimerkiksi seuraavalla tavalla: ”Esteettömyys ja saavutettavuus on turvattava sosiaali- ja terveyspalveluissa”.
Esteettömyyden tulisi olla velvoittavaa myös sotepalveluja tuottavien yksityisten palveluntarjoajien
toiminnassa. Hyvinvointialueilla on velvoite huolehtia käyttämiensä kiinteistöjen esteettömyydestä. Valtuutettu katsoo, että hyvinvointialueiden kiinteistökohtaisiin tietoihin tulee sisältyä tiedot toimitilojen
esteettömyydestä. Samoin hyvinvointialueen järjestämien tilaisuuksien tulee olla esteettömiä ja saavutettavia kaikille. Valtuutettu katsoo myös, että hyvinvointialueen viestintää koskevaan säännökseen on
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lisättävä saavutettavuusvaatimus. Nämä esteettömyyshuomiot liittyvät YK:n vammaisyleissopimuksen Suomea sitoviin määräyksiin.
Valtuutettu kiinnittää erityistä huomiota myös viittomakielisten henkilöiden oikeuteen omaan kieleen ja
tulkkaukseen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tulkkauksen järjestämisen tulisi olla pakollista, ei suositus. Vaatimus koskee sekä suomen- että ruotsinkielistä viittomakieltä. Myös tulkkauksen tilaamiseen
liittyvät käytännöt ja ohjeistus tulisi yhdenmukaistaa eri alueilla.
Myös oikeutta saamen kieleen tulee vahvistaa sote-uudistuksessa. Valtuutettu näkee saamenkielisten asiakkaiden palvelutason nykyisellään riittämät-

tömänä. Valtuutetun näkemyksen mukaan palveluiden kieltä koskevan pykälän sanamuodon muuttaminen saamenkielisten palvelujen järjestämisvelvollisuudeksi olisi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan lainvoimaisen tulkinnan mukaista ja edistäisi
palveluiden yhdenvertaista saatavuutta saamen kielillä. Lautakunta on lausunnossaan YVTltk 552/2018
todennut, että saamelaisten kotiseutualueella viranomaisilla on velvollisuus ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin aktiivisesti ja riittävän ajoissa saamenkielisten palveluiden asianmukaiseksi turvaamiseksi.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu on antanut lausuntonsa sekä hallituksen esitysluonnokseen syksyllä 2020
että eduskunnalle hallituksen esityksestä alkuvuonna 2021.
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Syrjinnän uhrien pääsyä oikeuksiinsa täytyy
vahvistaa yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksessa
Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan sisältyy yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksen toteuttaminen, lain arviointitutkimuksen pohjalta. Marraskuussa 2020 julkaistiin selvitys vuonna 2015 voimaantulleen yhdenvertaisuuslain toimivuudesta, Aidosti yhdenvertaiset, Yhdenvertaisuuslain arviointi (VNTEAS
50:2020). Tiivistetysti tekijät arvioivat lainsäädännön
toteutuksen onnistumista seuraavasti:
”Lainsäädännön tasolla moni tavoitteista on onnistunut
ja lain keinovalikoimaa pidetään hyvänä. Eri syrjintäperusteet on huomioitu aiempaa paremmin ja sääntelyä
on yhdenmukaistettu. Myös työelämän yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteen laajentamista pidetään myönteisenä kehityksenä.
Kaikki syrjintäperusteet eivät kuitenkaan ole vieläkään
täysin yhdenmukaisessa asemassa. Aineiston perusteella lakia ja sen mahdollisuuksia ei myöskään tunneta
riittävän hyvin. Ilmeistä on, että uusi yhdenvertaisuuslaki on lisännyt yhdenvertaisuusasioiden näkyvyyttä ja
lisännyt syrjintätapausten esiin tulemista. Ilmeistä on
myös, että osa syrjinnästä jää edelleen piiloon ja tunnistamatta. Yleisenä haasteena on edelleen valvontaviranomaisten resurssien puutteellisuus.
Suurimmat haasteet lain tavoitteiden toteutumiselle
liittyvät täytäntöönpanoon ja siihen, miten eri syrjintäperusteilla tapahtuva syrjintä valikoituu eri oikeussuojakanaviin. Haasteita voidaan osittain purkaa lainsäädäntöä uudistamalla ja yhdenvertaisuuden edistämisen
voimakkaammalla ohjauksella. Hankkeessa tunnistettiin useita yksittäisiä lainsäädännön kehittämistarpeita sekä laajempana kokonaisuutena kysymys eri viranomaisten toimivallasta.”
VÄHEMMISTÖJEN KOKEMAAN TYÖSYRJINTÄÄN
PUUTUTAAN VAIN HARVOIN
Yhdenvertaisuuslain arviointitutkimuksessa nostettiin esille myös yhdenvertaisuusvaltuutetun työssä
havaittu ilmiö: merkittävä osa vähemmistöjen kokemasta työsyrjinnästä ei tule viranomaisten tietoon
eivätkä syrjinnän uhrit saa oikeutta. Voimassaoleva
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yhdenvertaisuuslaki ei ole onnistunut tuomaan tarvittavaa muutosta työelämään vähemmistöjen osalta. Etnisen alkuperän, seksuaalisen suuntautumisen, tai vammaisuuden vuoksi tapahtuvaa työsyrjintää käsitellään huomattavan harvoin tuomioistuimissa tai työsuojeluviranomaisissa.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu sai 1103 yhteydenottoa
syrjinnästä vuonna 2020. Näistä 170, eli 15 %, koski työelämää. Vuosien 2017–2020 välillä työelämän
syrjintätapaukset ovat muodostaneet 15–18 % yhteydenotoista, ja tämä elämänalue on joka vuosi kuulunut kolmeen suurimpaan. Alkuperä, vammaisuus ja
terveydentila olivat yleisimmät syrjintäperusteet työelämään liittyen.
Yhdenvertaisuusvaltuutetulla ei kuitenkaan ole toimivaltaa yhdenvertaisuuslain valvomiseksi työelämässä tapahtuvan syrjinnän osalta. Valtuutettu ei
siten voi ottaa kantaa siihen, onko yksittäisessä työelämän tapauksessa syyllistytty syrjintään tai muuhun yhdenvertaisuuslain vastaiseen menettelyyn.
Yleisen tason neuvonnan lisäksi valtuutettu on ohjannut yhteydenottajia olemaan yhteydessä alueensa työsuojeluviranomaiseen tai siirtänyt viranpuolesta asioita toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi.
Perustuslain 18 §:n mukainen oikeus osallistua työelämään on yhdenvertaisuuden toteutumisen näkökulmasta keskeinen. Työelämä mahdollistaa toimentulon, työpaikan sosiaaliset suhteet, mahdollisuuden
vaikuttaa oman elämän valintoihin, sekä yhteiskunnalliseen asemaan.
Valtuutetun muun työn kautta on vahvasti noussut
esille suuret esteet vammaisten henkilöiden osallistumiselle työelämään, sekä etnisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden kokema syrjintä erityisesti rekrytoinnissa.
Suomessa vammaiset henkilöt ovat suureksi osaksi työelämän ulkopuolella. Työttömyyseläkettä saa
Suomessa tällä hetkellä noin 120 000 henkilöä. Ar-
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vioidaan, että Suomessa on noin 60 000 vammaista henkilöä eläkkeellä, joista suuri osa haluaisi työhön ja jolla olisi valmiudet siihen. Syy tilanteisiin on
usein asenteissa, ei siinä, etteikö vammainen henkilö kykenisi osallistumaan työelämään. Vammaisuus
on ihmisen yksi ominaisuus, muiden ominaisuuksien joukossa. Vammaisten henkilöiden työllistymisen esteitä käsitellään tarkemmin vuosikertomuksen
”vammaisten henkilöiden työllisyyden rakenteelliset
esteet on purettava”-luvussa.
Etnisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden kohtaamat vaikeudet ja heihin kohdistuva syrjintä työelämässä nousivat esille eräänä keskeisenä havaintona
valtuutetun selvityksessä afrikkalaistaustaisten henkilöiden kokemasta syrjinnästä (kts. yllä). Myös esimerkiksi romanit ovat nostaneet esiin ongelmat työelämään pääsyssä, ja Akhlaq Ahmed´in laaja tutkimus ulkomaalaiselta kuulostavan nimen omaavien
henkilöiden (Kotouttamisen kokonaiskatsaus 2019)
kohtaamista ongelmista rekrytoinnissa osoittavat,
että suomalaisessa työelämässä on vielä pitkä tie
yhdenvertaisuuteen.

Se, ettei valtuutettu voi ryhtyä
toimenpiteisiin työsyrjinnän
selvittämiseksi, vaikeuttaa
olennaisesti myös yleisempää
yhdenvertaisuuden
edistämistyötä työelämässä.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävänä on edistää
yhdenvertaisuuden toteutumista myös työelämässä.
Se, ettei valtuutettu voi ryhtyä toimenpiteisiin työsyrjinnän selvittämiseksi, vaikeuttaa olennaisesti myös
yleisempää yhdenvertaisuuden edistämistyötä työelämässä. Perus- ja ihmisoikeuksien tehokas toteutuminen edellyttää, että perus- ja ihmisoikeuslouk-

kauksiin puututaan. Siksi myös työelämässä tapahtuvan syrjinnän osalta ydinkysymys on, miten syrjinnän uhri pääsee oikeuksiinsa. Suomi ja Portugali
ovat ainoat EU-maat, jossa työelämässä syrjintää kokeneella uhrilla ei ole mahdollisuutta viedä asiaansa
itsenäisen syrjintävaltuutetun käsiteltäväksi.
Perustuslakivaliokunta katsoi nykyistä yhdenvertaisuuslakia säädettäessä, että valtuutetun puuttuva
valvontamahdollisuus työelämän syrjintätapauksissa on ongelmallista lain yhtenäisen valvonnan kannalta, kun otetaan huomioon, että työelämä on yhdenvertaisuuslain keskeinen soveltamisalue (PeVL
31/2014).
Valiokunta kiinnitti myös huomiota siihen, että vastaavasti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalla ei olisi toimivaltaa työelämän syrjintätapauksissa.
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on pystynyt asiantuntevasti selvittämään ja arvioimaan esimerkiksi vammaisuuteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. Syrjintä ei aina
ole suoraa tai edes tahallista. Lautakunta on onnistunut pureutumaan myös rakenteelliseen syrjintään
ja tulkitsemaan esimerkiksi YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaa sopimusta sen kehittyvän
tulkintakäytännön mukaisesti. Tätä tulkintakäytäntöä
ei löydy esimerkiksi yhdenvertaisuuslakia koskevasta hallituksen esityksestä, joten lautakunnan merkitys on ollut suuri. Tätä elementtiä tarvitaan kipeästi
myös työelämän syrjintään puuttumisessa.
Tuleva yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus on hyvä
tilaisuus korjata tilanne.
SYRJINNÄN UHRIN OIKEUS SAADA HYVITYSTÄ
TOTEUTUU HARVOIN
Lain mukaan syrjinnän uhrin tulee saada hyvitystä.
Näin ei käy, koska yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta ei voi hyvityksiä määrätä.
Suomen yhdenvertaisuuslakia pidetään yhtenä Euroopan parhaista syrjinnän kieltävistä laeista, koska
syrjinnän kielto koskee lähes kaikkea ihmisten välistä toimintaa uskonnonharjoitusta lukuun ottamatta.
Yhdenvertaisuuslaki on kuitenkin epäonnistunut yhdessä keskeisessä tavoitteessaan: siinä, että syrjinnän kohteeksi joutuneelta on oikeus saada hyvitystä.
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Yhdenvertaisuuslaki on
kuitenkin epäonnistunut
yhdessä keskeisessä tavoitteessaan: siinä, että syrjinnän
kohteeksi joutuneelta on
oikeus saada hyvitystä.

Valtioneuvoston tilaaman yhdenvertaisuuslain arviointiselvityksen mukaan tuomioistuimet määräsivät
vuosina 2015-2019 hyvitystä maksettavaksi yhteensä vain kolme kertaa. Lain mukaan syrjinnän uhrilla on kuitenkin oikeus saada hyvitystä viranomaiselta, työnantajalta tai koulutuksen järjestäjältä taikka tavaroiden tai palveluiden tarjoajalta, jos syrjinnän kieltoa on rikottu. Myös Suomea sitovat Euroopan unionin direktiivit edellyttävät, että syrjinnän juridiset seuraamukset ovat tehokkaita, oikeasuhteisia
ja varoittavia. Näin ei nyt ole.
Hyvityksen hakemisesta on tehty Suomessa erityisen vaikeaa. Uhrin on itse haastettava syrjintään
syyllistynyt taho käräjäoikeuteen vuoden tai kahden kuluessa syrjinnästä. Vuoden määräaika koskee
rekrytointeja. Hänen on vaadittava hyvitystä silloinkin, kun valtioneuvoston nimittämä yhdenvertaisuusja tasa-arvolautakunta on jo todennut syrjintää tapahtuneen. Uhrin ei kuitenkaan useimmiten kannata vaatia hyvitystä käräjäoikeudessa. Käräjäoikeuksissa tuomittujen hyvitysten taso on ollut vain joitakin tuhansia euroja. Riskinä on, että uhri voi joutua
maksamaan huomattavasti tätä isommat oikeudenkäyntikulujen korvaukset, jos hän ei pysty tuomioistuimessa osoittamaan syrjintää tapahtuneen.
Yhdenvertaisuuslakia säädettäessä ajateltiin, että
syrjinnän uhri voi pienentää oikeudenkäyntikulujen
riskiä viemällä syrjintäasian aluksi maksuttomasti arvioitavaksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan. Ongelmana on, että lähes aina asian selvittäminen ja käsittely lautakunnassa kestää niin pitkään, että hyvityksen vaatimisen määräaika ehtii kulua umpeen. Niin käy viimeistään silloin, jos lautakunnan päätöksestä valitetaan hallinto-oikeuteen.
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Ongelma on kuitenkin yksinkertaisesti ratkaistavissa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle tulee
antaa mahdollisuus määrätä hyvitystä.
Ansioituneista juristeista sekä muun muassa eri syrjintäperusteiden asiantuntijoista koostuva lautakunta
voi nyt arvioida, onko syrjintää tapahtunut, ja tarvittaessa asettaa satojentuhansien eurojen uhkasakon
syrjinnän kiellon tehostamiseksi. Lautakunnan päätöksistä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Lautakunta
ei kuitenkaan voi toistaiseksi määrätä hyvitystä niissä tilanteissa, joissa se on todennut syrjinnän kieltoa rikotun.
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan mahdollisuus päättää hyvityksestä ei olisi mitenkään poikkeuksellinen ratkaisu lainsäädännön tehokeinoksi. Tietosuojavaltuutetun ja kahden apulaisvaltuutetun muodostama seuraamuskollegio päättää tietosuojarikkomuksista aiheutuneista seuraamusmaksuista, jotka
ovat vaihdelleet kymmenistätuhansista 100 000 euroon. Myös kilpailuvirasto voi määrätä jopa miljoonien
eurojen seuraamusmaksut, jos kilpailua on rajoitettu.
Nykyisen hallituksen ohjelmaan sisältyy yhdenvertaisuuslain osittainen uudistus. Yhdenvertaisuusja tasa-arvolautakunnalle annettava mahdollisuus
määrätä hyvitystä on yksinkertainen mutta tehokas
keino parantaa syrjinnän uhrien asemaa ja ennaltaehkäistä syrjintää Suomessa. Eduskunnan perustuslakivaliokunta olisi halunnut jo nykyistä yhdenvertaisuuslakia säädettäessä selvittää hyvityksen määräämistä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnassa.
Vähemmistöihin kuuluvat henkilöt kohtaavat Suomessa edelleen paljon syrjintää. Helsingin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan henkilö, jolla on
somalialaiselta vaikuttava nimi, joutuu lähettämään
noin neljä kertaa enemmän työhakemuksia päästäkseen haastatteluun kuin täsmälleen saman koulutuksen ja työkokemuksen omaava hakija, jolla on perinteinen suomalainen nimi. Myös tähän ongelmaan
voidaan tarttua yhdenvertaisuuslain uudistuksessa.
Työelämän syrjintään voitaisiin puuttua nykyistä tehokkaammin antamalla yhdenvertaisuusvaltuutetulle mahdollisuus viedä työsyrjintää koskevat asiat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi niin, että lautakunta voi myös määrätä uhrille hyvitystä.
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Kansallinen
ihmiskaupparaportoija
Yhdenvertaisuusvaltuutettu toimii Suomen kansallisena ihmiskaupparaportoijana. Ihmiskaupparaportoijan tehtävä on tarkastella itsenäisenä ja riippumattomana tahona Suomessa tehtävää ihmiskaupan vastaista työtä. Raportoijan työn tavoitteena on
edistää, että ihmiskaupan uhrit tunnistetaan, he saavat apua ja heidän oikeutensa toteutuvat. Raportoi-

ja seuraa ihmiskauppaan liittyviä ilmiöitä, sekä kansainvälisten velvoitteiden toteutumista ja kansallisen
lainsäädännön toimivuutta. Valtuutettu esimerkiksi
toteuttaa selvityksiä ihmiskaupasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Valtuutettu voi antaa myös oikeudellista
neuvontaa ja poikkeuksellisissa tilanteissa valtuutettu on voinut avustaa ihmiskaupan uhreja oikeudessa.
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Ihmiskaupanvastainen
työ on vahvistunut
Ihmiskaupan vastainen työ on nostettu esiin pääministeri Marinin hallitusohjelmassa useassa kirjauksessa. Tämä näkyi vuoden 2020 aikana monien kohtien edetessä koronaviruksesta huolimatta. Tässä
vuosikertomuksessa käsitellään tarkemmin ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lain valmistelutyötä seuraavassa luvussa.
Valtioneuvoston ihmiskauppakoordinaattori aloitti työnsä vuoden 2020 alussa Suomen oltua vailla
koordinaattoria noin kahden vuoden ajan. Koordinaattorin johdolla valmisteltiin ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma, joka hyväksytään vuonna 2021.
Toimintaohjelmassa on kuusi painopistealuetta, joihin liittyy lukuisia toteutettavia toimenpiteitä. Ihmiskaupparaportoija osallistui valmisteluun pysyvänä
asiantuntijana.
Helsingin poliisilaitokselle perustettiin ihmiskaupparikosten paljastamiseen ja tutkimiseen keskittyvä valtakunnallinen ryhmä vuonna 2020. Ryhmä tulee toimimaan tiiviissä yhteistyössä keskusrikospoliisin, valtakunnallisen ihmiskaupparikostorjunnan
asiantuntijaverkoston sekä muiden viranomaisten ja
yhteistyötahojen kanssa. Ryhmä aloitti toimintansa
helmikuussa 2021. Poliisin toimiin vastatakseen Ete-
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lä-Suomen syyttäjäalueelle on perustettu 10 syyttäjän ihmiskauppaan erikoistunut ryhmä.
Toimet rikosvastuun toteutumiseksi ovat tarpeen.
Valtuutettu on kiinnittänyt huomiota vuonna 2020
esimerkiksi ihmiskaupparikosten syyttämättäjättämispäätöksiin. Haasteena tutkinnan ja näytön saamisen näkökulmasta on ollut esimerkiksi se, että rikoksen tapahtumisesta on kulunut aikaa ennen rikosilmoitusten tekoa. Paljastavan tutkinnan merkitys on olennainen siinä, että rikokset saadaan tutkittua oikea-aikaisesti. Rikosvastuun toteutumista painottaa myös Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ ihmiskaupan vastaisessa toiminnassaan
vuonna 2021.
Ihmiskaupan vastaista työtä sivuavat myös erilaiset
käynnissä olevat ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön vastaiset toimet. Raportoija on ollut esimerkiksi
kuultavana aihetta käsittelevässä työryhmässä, sekä lausunut hyväksikäytön kohteeksi joutuneen ulkomaisen työntekijän oleskelulupaa sekä luonnontuotteiden poimijoita koskevien lakien esityksistä.
Työelämän yhdenvertaisuuden lisääminen ehkäisee
ihmiskauppaa.
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20 vuotta Palermon sopimuksesta – hallitusohjelmaa toteuttamalla ihmiskaupan uhrien
erityisasema vahvistuu
Palermon sopimus, yksi keskeisimmistä ihmiskaupan vastaisista, kansainvälisesti sitovista sopimuksista täytti 20 vuotta vuonna 2020. Palermon sopimuksena tunnettu sopimus on YK:n kansainvälisen
järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen sopimuksen
lisäpöytäkirja ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan, vastustamisesta.
Sopimuksen keskeinen saavutus oli ihmiskaupan
määritelmä. Tätä määritelmää seurataan edelleen
ja esimerkiksi EU-direktiivien ja Suomen rikoslain
määritelmät ihmiskaupasta vastaavat Palermon sopimusta. Palermon sopimuksessa huomioitiin myös
ensi kertaa ihmiskaupan monet muodot ja sen tavoite oli taata uhrien ihmisoikeuksien kunnioitus. Palermon sopimus tuli Suomessa voimaan vuonna 2006.
Palermon sopimusta seurasivat Euroopan unionin
puitepäätös ihmiskaupan torjunnasta vuonna 2002
ja direktiivi erityisestä oleskeluluvasta ihmiskaupan
uhreille vuonna 2004 sekä vuonna 2008 kansainvälisesti voimaantullut Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastainen yleissopimus.
Suomessa ihmiskauppa on kriminalisoitu rikoslaissa vuonna 2004 ja uhreille on ollut samasta vuodesta lähtien oma oleskelulupaperusteensa ulkomaalaislaissa. Uhrien auttamisesta on säädetty vuodesta
2007 alkaen ensin laissa maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta ja vuodesta 2015 alkaen laissa kansainvälistä
suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan
uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta. Kansallinen
ihmiskaupparaportoija perustettiin Suomeen vuonna 2009 Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö
Etyjin ja EU:n suositusten mukaisesti, tuolloin osaksi vähemmistövaltuutetun tehtävää.
Ihmiskaupan vastainen työ sekä ihmiskaupan uhrien asema pohjautuvat näihin sopimuksiin ja lakeihin.
Kansainvälisen oikeuden ja EU-oikeuden mukaan ihmiskaupan uhrit muodostavat ihmisryhmän, jolla on
erityisasema. Ihmiskauppa on loukkaus ihmisarvoa
ja henkilökohtaista koskemattomuutta vastaan. Kan-

sainvälinen yhteisö on tämän vuoksi arvioinut ihmiskaupan uhrien olevan erityisen avun ja suojelun tarpeessa.
Suomessakin ihmiskaupan uhreille on ihmiskaupan
uhrien auttamista koskevassa laissa määritelty kansainvälisten velvoitteiden mukainen erityisasema
saada apua ja tukea. Erityisaseman on vahvistanut
apulaisoikeusasiamies 2019 annetussa päätöksessään (EOAK/3489/2017, aiheesta valtuutetun vuosikertomuksessa 2019).
TAVOITTEENA IHMISKAUPAN UHRIEN ERITYISASEMAN VAHVISTAMINEN
Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaan ihmiskaupan uhrien asemaa parannetaan. Hallitusohjelmaan on kirjattu toimenpiteet ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lain laatimiseksi. Auttamisen yhteyttä rikosprosessiin heikennetään. Lisäksi
hallitusohjelman mukaan ihmiskaupan uhrien turvallisesta ja tuetusta asumispalvelusta säädetään.
Sosiaali- ja terveysministeriössä aloitti kesällä 2020
ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön uudistamista valmisteleva työryhmä. Työryhmän tavoitteena on uudistaa ja parantaa, selkeyttää
ja yksinkertaistaa käytäntöjä ja lainsäädäntöä ihmiskaupan uhrien auttamisessa, jotta uhrien oikeus auttamistoimiin toteutuu yhdenvertaisesti riippumatta
uhrin asuinpaikasta tai siitä, onko uhrilla kotikunta
vai ei. Lisäksi on tarkoitus heikentää uhrien tukitoimien kytköstä rikosprosessiin. Osana erillislain valmistelua tehdään myös ehdotukset lainsäädännöksi ihmiskaupan uhrien turvallisista ja tuetuista asumispalveluista.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu osallistuu työryhmän
työskentelyyn itsenäisenä asiantuntijana. Työ on vielä kesken.
Tarve lainsäädännön selkeyttämiselle ja tiiviimmälle yhdistämiselle sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön on noussut niistä käytännön haasteista,
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joita ihmiskaupan uhrien auttamisessa on esiintynyt. Auttamista koskevan lain toimivuutta on käsitelty Yhdenvertaisuusvaltuutetun ja Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin Heunin vuonna 2018 tekemässä selvityksessä. Selvitys nosti esiin haasteita
muun muassa ihmiskaupan uhrien tunnistamisessa, ihmiskaupan uhreja koskevan erityislainsäädännön tuntemuksessa ja sitä kautta palveluiden saamisessa. Keskeinen haaste on ollut arkisen tukityön ja jalkautuvan palveluohjauksen puute kunnissa. Yleislainsäädännöllä ei selvityksen mukaan pystytä riittävästi vastaamaan uhrien monimuotoisiin
tarpeisiin.
Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksen pohjalta
eduskunta on velvoittanut hallituksen selvittämään
auttamista koskevan lainsäädännön muutostarpeet, ja tähän työhön hallitus on nyt ryhtynyt. Auttamista koskevaa lainsäädäntöä valmistelevan työryhmän tulee huolehtia, että hallituksen tahto uhrien aseman parantumisesta toteutuu. Sote-uudistuksen ollessa samanaikaisesti vireillä on mahdollisuus myös arvioida, miten uhrien oikeudet auttamistoimiin voidaan parhaiten turvata uudistuksessa.
Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä perustuu
erillislainsäädäntöön. Auttamisjärjestelmän kautta Suomessa on 15 vuoden kokemus niistä tarpeista ja tilanteista, joissa tarvitaan erityislainsäädäntöä
ihmiskaupan uhrien tarpeisiin vastaamiseksi. Auttamisjärjestelmän toiminnan pohjalta voidaan nähdä, miten merkittävä vaikutus sillä on ollut uhrien
auttamisessa, eri toimijoiden ja prosessien koordinaatiossa sekä ihmiskauppailmiön näkyväksi tekemisessä. Valtuutettu pitää välttämättömänä, että Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän osaaminen
säilyy lainsäädäntömuutoksista huolimatta.
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Auttamisen tarkoitus on mahdollistaa uhrin toipuminen ja estää uudelleen uhriksi joutumista. Erityislainsäädännön tarkoitus on täydentää yleislainsäädäntöä ja turvata, että ihmiskaupan uhrit saavat
palvelut tilanteessa, jossa peruspalveluilla ei pystytä vastaamaan haastaviin tuen tarpeisiin. Erityislainsäädännöllä turvataan palveluiden saaminen yhdenvertaisesti huolimatta siitä, missä ja minkä tahon toimesta uhria autetaan.
Palermon sopimuksen 20 vuoden olemassaolon aikana on tapahtunut paljon edistystä, kansallisesti ja
kansainvälisesti. Silti ihmiskauppa on maailmanlaajuisesti valtava ongelma. Uhreja on arviolta 20 miljoonaa ja vain harva heistä tunnistetaan uhriksi ja
saa apua. Suomessa ihmiskaupan uhrien aseman
parantaminen ei ole koskaan aiemmin ollut poliittisella agendalla näin korkealla. Hallitusohjelman tavoitteista tulee pitää kiinni ja varmistaa, että ihmiskaupan uhrien erityisasema vahvistuu ja rikosvastuu
toteutuu aiempaa paremmin.

Auttamista koskevaa
lainsäädäntöä valmistelevan
työryhmän tulee huolehtia,
että hallituksen tahto uhrien
aseman parantumisesta
toteutuu.
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Maastapoistaminen vaarantaa ihmiskaupan
uhrien suojelun
Ihmiskaupan uhreilla on riski joutua uudelleen hyväksikäytetyiksi. Kansainväliset sopimukset velvoittavat valtioita estämään uudelleen uhriksi joutumista. Suojelun ja auttamisen keskeinen tavoite on auttaa uhria rakentamaan elämä, johon hyväksikäyttö ei
enää kuulu. Turvapaikanhakijoiden kohdalla herää
kysymys, miten ihmiskaupan uhrien suojelu ja Dublin-asetuksen noudattaminen sopivat yhteen.
Koronan tuomat matkustusrajoitukset vähensivät
maastapoistamisten täytäntöönpanoa keväällä 2020.
Loppuvuoteen osui ihmiskaupan uhrien maastapoistamisia, joko Dublin-asetuksen perusteella tai siksi,
että henkilö oli saanut oleskeluluvan tai kansainvälistä suojelua toisessa EU-maassa. Tapauksia oli yksittäisiä, mutta niissä tuli esiin konkreettisesti ihmiskaupan uhrien maastapoistamisen ongelmallisuus.
Valtuutettu lausui eräässä tapauksessa hallinto-oikeudelle. Asiakirjojen perusteella vaikutti, ettei ihmiskauppaviitteistä kertoneen ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään otetun turvapaikanhakijan
haavoittuvuutta ollut arvioitu perusteellisesti. Henkilöllä ei ollut oikeudellista avustajaa kuulemisessa,
vaikka ihmiskaupan uhrina siihen olisi ollut oikeus.
Uudelleen ihmiskaupan uhriksi joutumisen vaaraa
vastaanottajavaltiossa ei ollut arvioitu.
Huolestuttavana havaintona myös vuoden 2020 aikana maastapoistettujen ihmiskaupan uhrien kohdalla on ollut, että harva antaa suostumuksensa Suomen viranomaisille, että heidän joutumisestaan ihmiskaupan uhriksi ilmoitettaisiin vastaanottajamaan
viranomaisille. Esille nousseita syitä on ollut esimerkiksi epäily vastaanottajamaan viranomaisten korruptoituneisuudesta, pelko tiedon menemisestä ihmiskaupan tekijöille ja epäily siitä, mihin tietoja annetaan, jos siihen antaa luvan. Ihmiskaupan uhrit
ovat kokeneet, että suostuminen tietojen antamiseen tarkoittaisi sitä, että uhri hyväksyy palautuksen.
Suostumuksen puute on estänyt olemasta yhteydessä vastaanottajamaiden viranomaisiin tai edes kansalaisjärjestöihin, jotka olisivat olleet valmiina vastaanottamaan palautettavan henkilön.

Uudelleen uhriksi joutumisen riski on todellinen siinä vaiheessa, kun avunsaanti katkeaa ja henkilö siirtyy maasta toiseen. Palautustilanteessa jää palautettavan varaan hakeutua palveluiden pariin, ja tämä voi
olla ihmiskaupan uhrille haastavaa.
DUBLIN-ASETUS JA IHMISKAUPAN UHRIEN SUOJELU SOPIVAT HUONOSTI YHTEEN
Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastaisen yleissopimuksen tarkoitus on suojella uhreja ja ehkäistä
ihmiskauppaa. Ihmiskaupan uhrit tulee tunnistaa ja
ohjata avun pariin. Jos ihmiskaupan uhri käännytetään toiseen maahan, tulee muun muassa palautettavan turvallisuus varmistaa.
Jos turvapaikanhakija on ennen Suomeen tuloaan
esimerkiksi tullut Eurooppaan toisen EU-maan viisumilla tai hakenut kansainvälistä suojelua toisessa
EU-maassa, on tämä maa vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä Suomen sijaan. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on huolissaan Suomessa ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään otettujen henkilöiden palauttamisesta toiseen EU-maahan vastuunmäärittämisasetuksen eli niin sanotun Dublin-asetuksen perusteella. Valtuutetun havaintojen mukaan
yleensä sujuvaa siirtoa toisen maan auttamistoimien
pariin ei tapahdu, tieto uhrin tilanteesta ja tarpeista ei siirry toiseen maahan, eikä siten pystytä varmistamaan, ettei henkilö joudu uudelleen hyväksikäytetyksi.
Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastaisen yleissopimuksen toteutumista seuraa asiantuntijaryhmä
GRETA. Se julkaisi kesällä 2020 ohjeistuksen, jonka
tarkoituksena on vahvistaa ihmiskaupan uhrien oikeuksia kansainvälisen suojelun hakijoina. Ihmiskauppa voi olla peruste saada suojelua suhteessa kotimaahan. GRETA nostaa myös esiin, että ihmiskaupan uhri voi olla vaarassa, jos hänet palautetaan vastuunmäärittämisasetuksen nojalla siihen EU-maahan, jossa henkilö on joutunut ihmiskaupan uhriksi.
Ohjeistuksessa GRETA nostaa esiin tekijöitä, joita
tulee arvioida ennen ihmiskaupan uhrin käännyttä-
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mistä, koskien myös Dublin-päätöksiä. Ihmiskaupan uhreja ei tule palauttaa maahan, jossa he hakivat ensiksi turvapaikkaa, mutta jossa heitä kohtaa uudelleen uhriksi joutumisen riski. GRETA nostaa esiin, että uudelleen uhriksi joutumisen vaara
itsessään laukaisee valtion velvollisuuden suojella
henkilöä Euroopan ihmisoikeussopimuksen artiklan 4 loukkaamiselta, eli orjuudelta ja sen kaltaiselta pakkotyöltä.
Dublin-asetuksen mukaan valtio voi ottaa omalla päätöksellään vastuun turvapaikkahakemuksen
käsittelystä. GRETA painottaa ihmiskaupan uhrien
tunnistamista turvapaikanhakijoiden joukosta Dublin-prosessissa, jotta voidaan estää uudelleen uhriksi joutumista, sekä taata uhreille apua ja mahdollinen toipumis- tai harkinta-aika yleissopimuksen
12 ja 13 artiklojen mukaisesti. Yhdenvertaisuusvaltuutetun näkemyksen mukaan Suomessa tunnistet-

tuja ihmiskaupan uhreja, joiden auttamistoimet ovat
alkaneet, ei tule palauttaa Dublin-asetuksen perusteella toiseen EU-maahan.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu on kiinnittänyt huomiota
Dublin-järjestelmän ongelmiin myös aiemmin. Valtuutetun vuonna 2016 julkaiseman muistion pohjalta
toteutettiin tiedonhankintamatka Italiaan. Matkalla
selvisi, että Suomesta Italiaan palauttamisen jälkeen
ihmiskaupan uhrit saavat apua sattumanvaraisesti,
vastaanottotilanne on ylikuormittunut ja tiedonvaihdon puutteiden vuoksi avun saaminen voi katketa
palautukseen. Matkan seurauksena Maahanmuuttovirasto muutti käytäntöjään. Ihmiskaupan uhrien
käännyttämistä Italiaan harkittaisiin jatkossa entistä tarkemmin ja yksilöllisemmin. Tämä linjaus auttaa
kunnioittamaan uhrien oikeuksia paremmin, mutta
koskee vain osaa ihmiskaupan uhriksi joutuneista
turvapaikanhakijoista.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun
näkemyksen mukaan Suomessa
tunnistettuja ihmiskaupan uhreja,
joiden auttamistoimet ovat alkaneet,
ei tule palauttaa Dublin-asetuksen
perusteella toiseen EU-maahan.
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Ulkomaalaisten oikeuksien ja aseman
edistäminen
Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtäviin sisältyy ulkomaalaisten aseman ja oikeuksien edistäminen. Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on lisäksi ulkomaalaislain nojalla erityinen rooli ulkomaalaisten oikeusturvan täydentäjänä ja heidän oikeuksiensa toteutumisen valvonnassa.

ta koskevissa asioissa. Valtuutetulla on myös laaja
tiedonsaantioikeus ulkomaalaisasioissa. Valtuutetulla on pääsy ulkomaalaisia koskevaan henkilörekisteriin (ulkomaalaisrekisteri), ja oikeus saada tiedoksi muun muassa kaikki maahanmuuttoviraston
ja hallinto-oikeuksien ulkomaalaislain nojalla tekemät päätökset.

Valtuutetulla on oikeus tulla kuulluksi yksittäisissä
turvapaikanhakijaa tai ulkomaalaisen karkottamis-
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Maahantulosäännösten kiertämistä koskevaa
säännöstä muutettava lapsen oikeuksien
turvaamiseksi
Yhdenvertaisuusvaltuutettu julkaisi maaliskuussa
2020 selvityksen kansainvälistä suojelua saaneiden
alaikäisten perheenyhdistämispäätöksistä. Selvitys
osoitti, että vain puolet Suomeen yksin tulleista kansainvälistä suojelua saaneista lapsista saa elää Suomessa yhdessä perheensä kanssa. Selvityksen aineistona oli ajalla 1.1.2018-18.9.2019 Maahanmuuttoviraston tekemät päätökset.
Selvityksestä kävi ilmi tulkintakäytäntö, jossa lapsen oikeuksien toteutuminen on riippuvainen Maahanmuuttoviraston arviosta vanhempien aiemman,
yleensä vuosien takaisen ja Suomen oikeuspiirin ulkopuolella tapahtuneen toiminnan motiivien moitittavuudesta. Vaikutti siltä, että perheenyhdistämistä evättiin perusteluin, joista ei ole tarkasti säädetty laissa. Kielteisissä päätöksissä sovellettiin ulkomaalaislain 36 § 2 momenttia, jonka mukaan oleskelulupa voidaan jättää myöntämättä, jos on perusteltua aihetta olettaa hakijan tarkoituksena olevan
maahantuloa tai maassaoleskelua koskevien säännösten kiertäminen.

Valtuutettu antoi selvityksen pohjalta kahdeksan
suositusta. Merkittävin näistä on maahantulosäännösten kiertämistä koskevan säännöksen muuttaminen siten, että se selkeämmin täyttää perustuslainkin asettamat vaatimukset lain täsmällisyydestä
ja tarkkarajaisuudesta sekä perhe-elämän suojasta. Selvitys osoitti, että nykyisellään kyseinen säännös rajoittaa merkittävästi lapsen oikeuksia. Säännöksen soveltamisalaa tulee rajata etenkin perhesideasioissa, mutta myös muiden oleskelulupaperusteiden kohdalla.
Sisäministeriö on asettanut 15.7.2020 perheenyhdistämisen edistämistä koskevan hankkeen, jossa muun muassa selvitetään perheenyhdistämiseen liittyviä ongelmia ja arvioidaan muita mahdollisia säädösmuutostarpeita erityisesti yhdenvertaisuusvaltuutetun julkaiseman selvityksen suositusten pohjalta.

Selvityksestä kävi ilmi tulkintakäytäntö,
jossa lapsen oikeuksien toteutuminen
on riippuvainen Maahanmuuttoviraston
arviosta vanhempien aiemman, yleensä
vuosien takaisen ja Suomen oikeuspiirin
ulkopuolella tapahtuneen toiminnan
motiivien moitittavuudesta.
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KHO otti kantaa ulkomaalaislain
36.2 §:n soveltamiseen
Korkein hallinto-oikeus antoi vuonna 2020 kolme
merkittävää vuosikirjapäätöstä ulkomaalaislain 36.2
§:n soveltamisesta. Syyskuussa (KHO:2020:98) oikeus katsoi toissijaista suojelua saaneen yksin tulleen alaikäisen perheenyhdistämistä koskevassa
asiassa, että Maahanmuuttovirasto ja hallinto-oikeus
olivat voineet hylätä hakemuksen ulkomaalaislain
36.2 §:n nojalla. Kesäkuussa KHO antoi kaksi muuta vuosikirjapäätöstä maahantulosäännösten kiertämistä koskevan säännöksen suhteesta perhe-elämän suojaan. Tapauksissa oli kyse Suomen kansalaisen puolison perhesidehakemuksesta. KHO katsoi, että maahanmuuton hallintaan liittyvää yleistä
etua voidaan tietyissä tapauksissa pitää hakijan ulkomaalaislain 36.2 §:n vastaisen menettelyn vuoksi
niin painavana, että perhe-elämän suojan on kokonaisharkinnassa väistyttävä.
Valtuutetun tietoon on lisäksi tullut enenevässä
määrin tapauksia, joissa kyseessä olevaa säännöstä on sovellettu rajoittaen myös suomalaisten lasten

oikeutta perhe-elämään ja molempiin vanhempiinsa. Valtuutettuun on otettu yhteyttä useissa tapauksissa, joissa on ollut kyse lapsen toisen vanhemman
käännytyksestä maahantulosäännösten kiertämisen perusteella, vaikka tämä olisi ollut aktiivisesti
mukana pienen lapsensa ja puolisonsa elämässä jo
usean vuoden ajan. Nykyinen käytäntö näyttää lapsen oikeuksien sopimuksen vastaiselta, ottaen huomioon muun muassa sen velvoitteen valtiolle olla
erottamatta lasta vanhemmastaan, ellei se ole lapsen edun mukaista.
Kaikki KHO:n edellä mainitut päätökset ovat äänestyspäätöksiä. Tämä osaltaan puoltaa valtuutetun näkemystä lainkohdan epätäsmällisyydestä ja suositusta siitä, että säännöstä tulisi rajata siten, että erityisesti perhe-elämän suoja toteutuisi nykyistä paremmin. Valtuutettu pitää lisäksi huolestuttavana
havaintojaan siitä, että säännöstä on viime vuosina
sovellettu enenevissä määrin myös muissa oleskelulupa-asioissa.
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Ulkomaalaisten oikeuksia koskevien
hallitusohjelman tavoitteiden täytäntöönpano
on edennyt hitaasti
Hallitusohjelma sisältää useita kirjauksia, joilla parannettaisiin ulkomaalaisten pääsyä oikeuksiinsa.
Ehdotukset varmistaisivat erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien perusoikeuksien toteutumista. Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää tärkeänä näiden tavoitteiden toteutumista ja on siksi huolestunut kirjausten toimeenpanon hitaasta etenemisestä.
Lainsäädäntömuutoksista vain turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa koskenut lainmuutos on edennyt
eduskuntaan asti. Keväällä alkaneen pandemiatilanteen vuoksi hallituksen esitys annettiin eduskunnalle
vasta joulukuussa 2020. Esityksessä korjataan turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan edellisellä kaudella tehtyjä heikennyksiä ja tarkoituksen on pidentää
valitusaikoja yleisten valitusaikojen mukaisiksi sekä
mahdollistaa avustajan käyttö turvapaikkapuhuttelussa. Lisäksi tarkoituksena on poistaa asiakohtainen palkkio, joka on koskenut ainoastaan kansainvälistä suojelua hakeneiden oikeusapua.
Hallitusohjelman tavoitteet paperittomuuden vähentämisestä ja välttämättömän hoidon turvaamisesta
kaikille paperittomille eivät ole toteutuneet. Sosiaalija terveysministeriössä on valmisteltu paperittomien
terveydenhuoltoa koskevan kirjauksen toimeenpanoa, mutta varsinainen lainsäädäntötyö ei vielä vuoden 2020 lopussa ollut alkanut. Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää edelleen tärkeänä, että paperittomien
terveys- ja sosiaalipalveluista säädettäisiin lailla kiireellisesti.

neet voivat nykyistä joustavammin saada oleskeluluvan työn perusteella. Valtuutettu katsoo edelleen,
kuten edellisessä vuosikertomuksessaan, että vaihtoehtoja oleskelun virallistamisen edistämiseksi on
olemassa silloin kun tämä on sekä suomalaisen yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaista että yksilön näkökulmasta inhimillistä. Sisäministeriö on
selvittänyt asiaa, mutta toistaiseksi muutoksia lainsäädäntöön ei ole vireillä, eikä soveltamiskäytäntöä
ole kehitetty.
Hallitusohjelman kirjaukset perheenyhdistämisen
ongelmien selvittämisestä, tulorajojen kohtuullisuudesta ja toimeentuloedellytyksen poistamisesta kansainvälistä suojelua saaneen alaikäisen perheenkokoajan tilanteessa on hankkeena valmistelussa sisäministeriössä. Hallitusohjelmaan on myös kirjattu
tavoitteet yleisen oikeudellisen neuvonnan laadusta,
lapsen edun toteutumisesta taikka turvapaikanhakijoita avustavien lakimiesten pätevyydestä ja huolellisuudesta. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on kiinnittänyt huomiota tänäkin vuonna siihen, ettei lapsen etua aina selvitetä tai perustella asianmukaisesti viranomaistoiminnassa sekä päätöksenteossa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu näkee tärkeänä, että myös
ne hallitusohjelman kirjaukset, jotka edistävät lapsen oikeuksien toteutumista, saadaan ripeästi etenemään. Valtuutettu katsoo, että hallitusohjelman perus- ja ihmisoikeuksiin sekä oikeusturvaan vaikuttavat tavoitteet ovat tärkeitä ja niiden toimeenpanoa
tulisi edistää pikaisesti.

Hallitusohjelman mukaan hallitus kehittää lainsäädäntöä ja soveltamiskäytäntöä sen edistämiseksi, että työllistyneet kielteisen turvapaikkapäätöksen saa-
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Maastapoistamisen
valvonta
Yksi yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävistä on valvoa ulkopuolisena ja riippumattomana viranomaisena karkotettavien ja käännytettävien ulkomaalaisten maastapoistamisen täytäntöönpanoa. Valvontavelvoite perustuu EU:n paluudirektiiviin ja Suomessa tehtävä on osoitettu ulkomaalaislaissa yhdenvertaisuusvaltuutetulle. Laki antaa yhdenvertaisuusvaltuutetulle toimivallan valvoa kaikkien maastapoistamisten täytäntöönpanoa.

Maastapoistamisen valvonnan tavoitteena on palautusprosessin kehittäminen kohti inhimillistä ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa toimintaa. Yhdenvertaisuusvaltuutetun valvontatyön ydin onkin arvioida palautusten täytäntöönpanoa perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta.
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Palautettavien oikeudet eivät aina toteudu
maastapoistamisen käytännöissä
Yhdenvertaisuusvaltuutettu toteutti Euroopan Unionin Turvapaikka- maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF-rahasto) saadulla tuella ”Palautusten valvonnan vaikuttavuus”- hankkeen vuosina 2018–2020. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli
vahvistaa perus- ja ihmisoikeusmyönteisiä maastapoistamiskäytäntöjä. Osana hanketta valtuutettu laati raportin, jossa arvioitiin vuosina 2014–2019 tehtyä
valvontatyötä ja poliisin maastapoistamistoimintaa.
Raportissa on käsitelty sekä valvontatoiminnassa
havaittuja oikeudenloukkauksia että havaittuja hyviä
käytäntöjä. Arviointiraportti käsittelee muun muassa valvontavelvoitteen säätämisen taustaa, valvontatyötä käytännössä, kansainvälistä yhteistyötä sekä
maastapoistamiseen liittyviä ihmis- ja perusoikeusriskejä. Valtuutettu analysoi raportissa myös valvontatyössä tehtyjä huomioita ja esittää kehittämissuosituksia, sekä havaittuja hyviä toimintamalleja.
Yhdenvertaisuusvaltuutetun havaintojen mukaan
maastapoistamisen käytännöt vaihtelevat, eivätkä
palautettavien oikeudet aina toteudu. Monet toimintatavat palautuksissa ovat kuitenkin kehittyneet perusoikeuksia paremmin huomioon ottavaan suuntaan. Perusoikeusmyönteiset käytännöt ja niiden kehittäminen ja vahvistaminen edelleen vaativat jatkuvaa huomiota ja koulutusta. Palautuksissa esiin
nousevat perusoikeuskysymykset liittyvät esimerkiksi poliisin voimankäyttöön, haavoittuvan aseman
tunnistamiseen, lapsen oikeuksien huomioonottamiseen, tulkkaukseen ja oikeusturvaan. Kyseessä ovat
perustavanlaatuiset oikeudet, kuten palautettavan
fyysisen koskemattomuuden, hengen ja terveyden
suojaaminen sekä sen varmistaminen, ettei Suomi
loukkaa palautuskieltoa.
Perusoikeusmyönteiset käytännöt lähtevät palautettavan inhimillisestä ja oikeudet huomioon ottavista työtavoista. Kysymys voi olla esimerkiksi siitä, ettei palautukseen ryhdytä liian nopealla aikataululla,
vaan annetaan palautettavalle aikaa hyvästellä ystävänsä ja perheensä ja järjestellä omat asiansa. Riittävä aika ja huolellinen valmistautuminen palautuk-
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Maastapoistamisen käytännöt
vaihtelevat, eivätkä palautettavien
oikeudet aina toteudu. Monet
toimintatavat palautuksissa
ovat kuitenkin kehittyneet
perusoikeuksia paremmin
huomioon ottavaan suuntaan.

seen edesauttavat myös haavoittuvan aseman tunnistamista ja lapsen edun huomioimista jo palautuksen valmistelussa. Perusoikeuksien ja haavoittuvassa asemassa olevien tarpeiden huomioon ottaminen voi vaatia poliisilta myös erityisiä toimia. Poliisien hyvät vuorovaikutustaidot, toimintatapojen läpinäkyvyys ja palautettavalle rakentuva luottamus
poliisin toimintaan edesauttavat sekä täytäntöönpanon onnistustumista että palautettavan oikeuksien
toteutumista esimerkiksi vähentämällä voimankäytön tarvetta.
Valvonnassa on useimmiten huomautettu puutteista tulkkauksessa tai siitä, että konkreettinen lähtöajankohta tuli palautettavalle henkilölle yllätyksenä.
Tällöin palautettavalla ei usein ollut myöskään mahdollisuutta järjestää kaikkia asioitaan ennen maasta
lähtöä. Valvojat ovat kiinnittäneet huomiota myös siihen, että palautettavan henkilön yhteydenpitoa rajoitettiin joissakin tapauksissa niin, ettei hänellä ollut
mahdollisuutta ottaa yhteyttä edes turvapaikkaprosessissa toimineeseen avustajaansa. Alkuvaiheessa lääkityksen saamisen turvaamisessa oli puutteita
lähinnä yllätyksellisten lähtötilanteiden vuoksi. Va-
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kavimmat valvonnan tietoon tulleet tapaukset ovat
koskeneet muun muassa poliisin voimankäyttöä,
lapsen edun huomioon ottamista tai sitä, ettei turvapaikkahakemusta ole otettu vastaan.
Raportissa nousi esiin myös viranomaisyhteistyön
merkitys. Tietyillä viranomaisilla on tärkeä rooli palautettavien henkilöiden matkaan valmistautumisessa. Tämä koskee erityisesti säilöönottoyksiköitä ja vastaanottokeskuksia. Näiden yksiköiden työntekijät voivat omalla ammattitaidollaan valmistella
henkilöä paluuseen, mikä saattaa vaikeissa tilanteissa helpottaa lähtöä ja esimerkiksi ehkäistä tarvetta voimankäyttöön.
Viranomaisyhteistyön merkitys korostuu erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien palautettavien,
kuten ihmiskaupan uhrien kohdalla. Näissä tilanteissa palautettavilla voi olla erityistarpeita, jotka edellyttävät viranomaisyhteistyötä sekä Suomen
päässä että palautusmaassa. Valvojien havaintojen mukaan poliisilla ei kuitenkaan aina ole riittävästi tietoa palautettavien terveydentilasta tai muusta haavoittuvuudesta. Nämä tiedot ovat välttämättömiä, kun lähdetään suunnittelemaan ja toteuttamaan perusoikeudet huomioon ottavaa palautusta. Haavoittuvuuden tunnistamisella on merkitystä myös valvonnalle. Mitä kattavammin yhdenvertaisuusvaltuutettu saa etukäteistietoa palautettavista ja heidän tilanteestaan, sitä paremmin valvontaa pystytään kohdentamaan.
Palautustoimintaa ja valvontaa arvioitaessa havaittiin, että erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien
tilanteen selvittäminen ja oikeuksien vahvistamien
palautuksissa vaatii tarkempaa perehtymistä. Yhdenvertaisuusvaltuutetun elokuussa 2020 käynnistynyt hanke keskittyykin haavoittuvassa asemassa
olevien palautuksiin.

Valtuutettu jatkaa myös omien toimintatapojensa
kehittämistä. Palautuksissa esiin nousevien perusoikeusriskien tunnistamiseen tulee sekä poliisien,
mutta myös valvojien koulutuksessa kiinnittää jatkuvasti huomiota.
Tehokkaan ja laadukkaan valvonnan edellytys on kattava ja oikea-aikainen tiedonsaanti palautuksista ja
palautettavista. Valvontatyön edellytyksenä on se, että valvojat saavat riittävän kattavat ilmoitukset palautuksista ajoissa. Hyvästä kehityksestä huolimatta
palautuksista ilmoittamisessa on edelleen puutteita. Osasta saattamalla tapahtuvista maastapoistamisista ilmoitetaan edelleen niin myöhään, ettei valvojalla ole käytännössä mahdollisuutta valvoa kyseistä
palautusta. Tiedon tulee sisältää myös palautettavan
haavoittuvuuteen liittyvät seikat. Valvonta on osattava kohdistaa palautuksiin, joissa oikeudenloukkausten riski on suurin.
Lain mukaan yhdenvertaisuusvaltuutetulla on oikeus saada valvontatehtäviensä hoitamiseksi tarvitsemansa välttämättömät, myös salassa pidettävät tiedot. Ulkomaalaisrekisterin hallinnoinnista vastaa Maahanmuuttovirasto, joka määrittelee, kenelle
käyttöoikeudet annetaan ja missä laajuudessa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että UMA-järjestelmän käyttöoikeudet ovat tällä hetkellä niin rajatut, että ne eivät vastaa sitä tiedonsaantioikeutta, joka yhdenvertaisuusvaltuutetulle on laissa säädetty
ja osa tehokkaan valvonnan edellyttämistä tiedoista
voi jäädä saamatta. Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää
tärkeänä, että valtuutetun käyttöoikeudet UMA-järjestelmässä laajennetaan vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.
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Yhdenvertaisuusvaltuutettu edistää
haavoittuvassa asemassa olevien
tunnistamista ja huomioon ottamista
uudessa hankkeessa
Yhdenvertaisuusvaltuutetun maastapoistamisen valvontatyön ydin on arvioida palautusten täytäntöönpanoa perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta. Ihmisoikeuksien toteutuminen näkyy parhaiten siinä, kuinka haavoittuvassa olevassa asemassa olevia ihmisiä kohdellaan ja heidän oikeuksien toteutumisesta pidetään huolta. Tämän vuoksi myös valtuutetun
maastapoistamisen valvonnan keskiössä on haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden palautukset.
Valvonnassa arvioidaan, miten heidän tarpeensa tunnistetaan ja otetaan huomioon palautuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa alkoi syksyllä 2020 EU-rahoitteinen AMIF-hanke. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa viranomaisten välistä yhteistyötä, lisätä hyviä käytäntöjä ja kehittää toimintatapoja sellaisiksi, että haavoittuvassa asemassa olevien
palautettavien tilanne tunnistettaisiin ja heidän tarpeensa pystyttäisiin ottamaan mahdollisimman hyvin
ja kattavasti huomioon palautuksissa ja kohdentaa
valvontaa tehokkaammin. Valtuutettu tulee raportoimaan hankkeen tuloksista vuoden 2021 lopussa.
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Henkilö voi olla haavoittuvassa asemassa joko ikänsä, kokemuksiensa, elämäntilanteensa tai ominaisuuksiensa vuoksi. Kyse voi olla esimerkiksi lapsista,
fyysisesti tai psyykkisesti sairaista henkilöistä, vammaisista henkilöistä, ihmiskaupan uhreista, raskaana olevista, yksinhuoltajista, alaikäisistä, väkivallan
tai kidutuksen uhreista tai esimerkiksi ikääntyneistä
henkilöistä, joita Suomi palauttaa kotimaahan tai johonkin kolmanteen maahan.
Haavoittuvassa asemassa olevilla palautettavilla on
usein erityistarpeita, jotka tulee ottaa huomioon palautuksen täytäntöönpanossa. Tarpeet voivat liittyä
esimerkiksi terveydenhuollon toimenpiteen jälkeiseen toipumisaikaan ennen palautusta, sairaskertomuksen tai lääkkeiden mukaan saamiseen, vuorovaikutukseen palautettavan kanssa, lapsen tarpeiden ja hyvinvoinnin huomioon ottamiseen tai esimerkiksi ihmiskaupassa uhriutumiseen liittyvien seikkojen arvioimiseen.
Haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tarpeet
vaikuttavat monella tapaa palautuksen täytäntöön-
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panoon: palautuksen ajankohtaan ja toteutustapaan,
matkaan valmistautumiseen ja matkajärjestelyihin
sekä viranomaisyhteydenottoihin vastaanottavassa
päässä. Kyse on usein asioista, joista maastapoistamisen täytäntöönpanosta huolehtivan poliisin ei ole
yksin mahdollista vastata vaan asioiden hoitaminen
edellyttää yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa.
Tämän vuoksi haavoittuvuuden tunnistaminen edellyttää hyvää tiedonkulkua viranomaisten välillä. Valtuutetun hankkeen yhtenä tavoitteena on parantaa
viranomaisten välistä yhteistyötä. Vastaanottokeskuksilla, säilöönottoyksiköillä, terveydenhuollon yksiköillä ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmällä on usein eniten tietoa palautettavien henkilöiden
todellisesta tilanteesta ja tarpeista.

Ihmisoikeuksien toteutuminen
näkyy parhaiten siinä, kuinka
haavoittuvassa olevassa
asemassa olevia ihmisiä
kohdellaan ja heidän oikeuksien
toteutumisesta pidetään huolta.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on kiinnittänyt valvonnassa huomiota siihen, että haavoittuvassa asemassa olevien palautettavien tilanteen tunnistaminen ja
heidän erityistarpeittensa huomioiminen palautuksissa vaihtelee. Toisinaan erityistarpeet on otettu
erinomaisesti huomioon. Toisinaan taas valvojat ovat
havainneet, että haavoittuvassa asemassa olevien
tunnistamisessa ja heidän tarpeittensa huomioon
ottamisessa on vielä puutteita ja edelleen kehitettävää. Poliisilla ei esimerkiksi ole aina tietoa siitä, että
palautettava on ihmiskaupan uhri.
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YHDESSÄ
yhdenvertaisuuden
asialla!
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Yhdenvertaisuusvaltuutetun
toimiston henkilökunta
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa ovat vuoden
2020 aikana työskennelleet seuraavat henkilöt vakituisessa virkasuhteessa, määräaikaisessa virkasuhteessa tai harjoittelijoina.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman
Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä
Erityisasiantuntija Elina Castrén
Erityisasiantuntija Robin Harms
Toimistopäällikkö Rainer Hiltunen
Viestintäpäällikkö Maria Swanljung
Johdon assistentti, harjoittelija Svetlana Burenicheva
Johdon assistentti Miia Mäkelä
Korkeakouluharjoittelija Anna Pusa
Korkeakouluharjoittelija Essi Suonvieri
Osastosihteeri Elena Leinonen
Suunnittelija Massimo Zanasi
Tarkastaja Päivi Al-Tameemi
Tarkastaja Merilii Mykkänen
Tarkastaja Toni Tuomi
Tarkastaja Vinh Pham
Tiedottaja Mirka Mokko
Toimistosihteeri Senja Salmi
Viestintäharjoittelija Sara Heinonen
Viestintäharjoittelija Ella Immonen
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Ylitarkastaja Jussi Aaltonen
Ylitarkastaja Elli Björkberg
Ylitarkastaja Matti Jutila
Ylitarkastaja Katri Linna
Ylitarkastaja Päivi Keskitalo
Ylitarkastaja Maija Koskenoja
Ylitarkastaja Pirjo Kruskopf
Ylitarkastaja Michaela Moua
Ylitarkastaja Merja Nuutinen
Ylitarkastaja Venla Roth
Ylitarkastaja Joonas Rundgren
Ylitarkastaja Pamela Sarasmo
Ylitarkastaja Tiina Valonen
Ylitarkastaja Anni Valovirta
Ylitarkastaja Liisa Välimäki
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