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LAUSUNTO 

 

Pyydettynä lausuntonaan yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamisesta Ihmisoikeusliitto ry 

esittää kohteliaimmin seuraavaa: 

 

 

 

A. Nykyisen yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistustarpeita 

 

Yhdenvertaisuustoimikunnan laatimassa taustamuistiossa todetaan, että ”nykyisen yhdenvertaisuus-

lainsäädännön uudistuksessa tulisi erityisesti kiinnittää huomiota eroihin, jotka liittyvät lainsäädän-

nössä käytettyihin käsitteisiin ja muuhun terminologiaan, syrjintäkieltojen soveltamisalaan, oikeus-

suojan laajuuteen, neuvontapalveluiden ja muun avun saatavuuteen sekä viranomaisille asetettuihin 

edistämisvelvoitteisiin.” Tässä yhteydessä Ihmisoikeusliitto esittää seuraavaa. 

 

Ihmisoikeusliiton mielestä yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistuksessa olisi tarpeellista pyrkiä 

avaamaan moniperustainen syrjintä -käsitettä siten, että sillä olisi lain soveltamisessa käytännön 

merkitystä. Tässä yhteydessä olisi tarpeen miettiä myös syrjintälautakunnan roolia syrjinnänuhrien 

oikeusturvaelimenä. Ihmisoikeusliiton mielestä sen roolia tulisi vahvistaa laajentamalla sen man-

daattia koskemaan kaikkia syrjintäperusteita. Nykyisen pelkän kieltopäätöksen lisäksi syrjintälauta-

kunnalle tulisi antaa valtuudet määrätä hyvitysrangaistus. Syrjintätapauksissa, joissa on kyse moni-

perustaisesta syrjinnästä, hyvitysrangaistuksen tulisi olla määrällisesti suurempi kuin tapauksissa, 

joissa on käsillä vai yksi syrjintäperuste. 

 

Ihmisoikeusliitto pitää yhdenvertaisuuslaissa säädettyä kahta soveltamisalan rajoitusta hieman ky-

seenalaisena rasismi- ja työsyrjintädirektiivien valossa. Yhdenvertaisuuslaissa (3:1) säädetään, että 

lakia ei sovelleta ”koulutuksen tavoitteisiin, sisältöön eikä koulutusjärjestelmään”. Tämä rajoitus 

voidaan tulkita liian laajaksi rasismidirektiivin artikla 3(1) (g) ja 3(2) valossa. Onko tässä nimen-

omaisessa kohdassa kyseessä direktiivirikkomus, riippuu siitä kuuluvatko koulutuksen tavoitteet ja 

sisältö sellaisiin asioihin jotka eivät kuulu yhteisölle annettuun toimivaltaan. Ihmisoikeusliitto toi-

voo, että yhdenvertaisuustoimikunta käsittelee tätä asiaa väliraportissaan ja esittää siitä näkemyk-

sensä. 
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Toinen yhdenvertaisuuslaissa säädetty kyseenalainen soveltamisalan rajoitus liittyy terminologiaan. 

Yhdenvertaisuuslaissa (3:2) säädetään, että lakia ei päde ”kun sovelletaan ulkomaalaisten maahan-

tuloa ja maassa oleskelua koskevia säännöksiä, eikä ulkomaalaisten asettamiseen erilaiseen ase-

maan heidän lakiin perustuvasta oikeusasemaan aiheutuvasta syystä”. Tällä terminologialla (ulko-

maalaiset) soveltamisalan rajoitus koskee myös EU-maiden kansalaisia, eikä vain kolmansien mai-

den kansalaisia, kuten rasismi- ja työsyrjintädirektiiveissä puhutaan. 

 

Kansalaisjärjestöille ja yhdistyksille ei ole yhdenvertaisuuslaissa säädetty kovinkaan monipuolista 

roolia syrjinnän uhrien oikeusturvan puolustamisessa. Nykyisellään kyseiset tahot eivät voi edustaa 

oikeudenkäynneissä syrjinnän uhria järjestönä/yhdistyksenä eivätkä voi viedä syrjintätapausta syr-

jintälautakunnan käsiteltäväksi omissa nimissään. Kansalaisjärjestöt ja yhdistykset voivat vain ja 

ainoastaan pyytää etnistä syrjintää koskevassa asiassa syrjintälautakunnan lausunnon yhdenvertai-

suuslain soveltamisesta. Ihmisoikeusliiton näkemyksen mukaan nykytilanne vaikuttaa hieman ky-

seenalaiselta rasismidirektiivin 7(2) artiklan ja työsyrjintädirektiivin 9(2) valossa. Kyseisissä koh-

dissa todetaan, että ”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhdistykset, järjestöt ja muut oikeushen-

kilöt, (joilla kansallisessa lainsäädännössä vahvistettujen perusteiden mukaisesti on oikeutettua etua 

sen varmistamisesta, että tämän direktiivin säännöksiä noudatetaan), voivat aloittaa tämän direktii-

vin mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanemiseksi säädetyn oikeudellisen ja/tai hallinnollisen me-

nettelyn joko kantajan puolesta tai häntä tukeakseen tämän suostumuksella.” 

 

Rasismidirektiivin johdantokappaleessa 19 todetaan lisäksi, että ”Rotuun tai etniseen alkuperään pe-

rustuvan syrjinnän kohteeksi joutuneille ihmisille olisi taattava riittävä oikeudellinen suoja. Tehok-

kaamman suojelun turvaamiseksi järjestöillä tai oikeushenkilöillä olisi myös oltava valtuudet aloit-

taa, jos jäsenvaltiot niin päättävät, menettely joko uhrin puolesta tai häntä tukeakseen, sanotun kui-

tenkaan rajoittamatta tuomioistuimissa edustamista ja puolustamista koskevien kansallisten menet-

telysääntöjen soveltamista.” Tämä sama todetaan myös uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuu-

teen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvasta syrjinnästä työsyrjintädirektiivin joh-

dantokappaleessa 29. 

 

Edellä mainitun perusteella Ihmisoikeusliitto toivookin, että yhdenvertaisuustoimikunta ottaa väli-

raportissaan kantaa siihen, voisiko nykytilannetta muuttaa siten, että tulevaisuudessa kansalaisjär-

jestöillä ja yhdistyksillä olisi isompi rooli syrjinnän uhrien oikeusturvan takaamisessa. 

 

Tällä hetkellä suurin yksittäinen puute etnisen syrjinnän uhrien neuvontapalveluissa on työsuojelu-

viranomaisten omaksuma kyseenalainen toimintamalli. Ihmisoikeusliiton näkemys on, että syrjin-

nän uhrien oikeusturva työelämän piirissä tapahtuvan syrjinnän osalta ei toteudu rasismidirektiivin 

edellyttämällä tavalla. Tämä johtuu siitä, että työsuojeluviranomaiset katsovat, että heidän toimival-

taan ei kuuluu avustaa itsenäisesti syrjinnän uhreiksi joutuneita henkilöitä yhdenvertaisuuslain 

mahdollistamin siviilioikeudellisin keinoin. Tämän toiminnan työsuojeluviranomaiset ovat ikään 

kuin ’ulkoistaneet’ järjestäytyneiden työntekijöiden osalta ammattiliitoille ja järjestäytymättömien 

työntekijöiden osalta muun muassa kuntien oikeusaputoimistoille. Ihmisoikeusliiton mielestä syrjin-

tää työelämässä kokeneiden oikeusturvaa ei Suomessa taata rasismidirektiivin edellyttämällä taval-

la, sillä työsuojeluviranomaisten (tai jonkin toisen viranomaisen) toimivaltaan tulisi kuulua syrjin-

nän uhrien avustaminen myös siviilioikeudellisin keinoin. 
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Etnistä syrjintää työelämässä kokeneiden henkilöiden oikeusturvaa heikentää lisäksi se, että nykyi-

sellään syrjintälautakunnan tutkittavaksi ei voi viedä työelämän piirissä sattuneita syrjintätapauksia. 

Ihmisoikeusliiton mielestä syrjintälautakunnan mandaattia tulisi laajentaa kattamaan myös työelä-

mässä tapahtunut syrjintä. 

 

Viranomaisille asetettujen yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteiden kohdalla oleellinen puute on, 

että kuntia ei velvoiteta sisällyttämään yhdenvertaisuussuunnitelmiinsa muita tekijöitä kuin etni-

syys. Lisäksi yhdenvertaisuussuunnitelmien tekemisvelvoitteen valvonta on nykyisellään puutteel-

lista. Näiden puutteiden korjaamisen lisäksi Ihmisoikeusliitto toivoo, että yhdenvertaisuuslainsää-

dännön uudistuksen yhteydessä viranomaisille säädettäisiin kattava syrjinnän seurannan ja tiedon-

keruun velvoite. 

 

B. Syrjinnän torjuminen ja yhdenvertaisuuden aktiivinen edistäminen  

 

Yhdenvertaisuustoimikunnan taustamuistiossa todetaan, että: ”Syrjinnän torjuminen ja yhdenvertai-

suuden aktiivinen edistäminen ovat tehokkain keino varmistaa yhdenvertaisuuslainsäädännön ta-

voitteiden toteutuminen. Toimikunnan näkemyksen mukaan ennaltaehkäisevään työhön liittyviä 

toimenpiteitä ja niiden seurantaan ja valvontaan liittyviä toimivaltuuksia tulisikin laajentaa ja vah-

vistaa nykyisestään.”  

 

Ihmisoikeusliitto haluaa tässä yhteydessä muistuttaa toimikuntaa siitä, että syrjinnän torjuminen ja 

yhdenvertaisuuden aktiivinen edistäminen - jo nyt ja tulevaisuudessa vielä enenemissä määrin - 

edellyttävät toimenpiteitä kaikkialla Suomessa. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet tulee kohdistaa val-

takunnan laajuisesti: keskittyminen pelkästään kasvukeskuksiin tai etnisesti monimuotoisiin kau-

punkeihin ei tuo mukanaan parhaimpia mahdollisia tuloksia. Ihmisoikeusliiton mielestä ennaltaeh-

käisevässä toiminnassa suvaitsevaisuus- ja ihmisoikeuskasvatus  nuorille ovat keskeisessä asemas-

sa. 

 

Ennaltaehkäisevässä työssä ja toimenpiteissä tulee myös ottaa huomioon paikallistason konkreetti-

set tarpeet, koska yhdessä kunnassa tarpeet voivat olla sisällöllisesti täysin erilaiset kuin toisella. 

Tässä yhteydessä keskeisessä asemassa olisi koko maan kattava alueellinen tiedonkeruu ja syrjinnän 

seuranta järjestelmä. Yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistustyössä tulisikin ottaa huomioon tie-

donkeruun ja syrjinnän seurannan merkitys ennaltaehkäisevien toimenpiteiden suunnittelussa ja nii-

den kohdentamisessa. Tiedonkeruu tulee järjestää koko maan kattavasti. 

 

C. Yhdenvertaisuuslainsäädännön edistäminen, valvonta ja neuvonta 

 

Yhdenvertaisuustoimikunnan esittämistä vaihtoehdoista Ihmisoikeusliitto pitää parhaimpana malli-

na yhdistetyn riippumattoman yhdenvertaisuutta edistävän toimielimen perustamista. Riippumatto-

muuden takaamiseksi tämä toimielin tulisi sijoittaa ennemmin eduskunnan kuin valtioneuvoston yh-

teyteen ja sillä tulisi olla itsenäinen talous. 

 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtäviin kuuluisi pääasiallisesti lain tavoitteen edistäminen, seuranta, 

neuvonta, asiantuntija-avun antaminen ja neuvotteleminen sekä mahdollisesti sovinnon vahvistami-
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nen. Samoin kuin eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa on apulaisoikeusasiamiehiä, jotka ovat 

erikoistuneet tietyille oikeudenaloille, niin valtuutettuja olisi myös useita ja he olisivat erikoistuneet 

eri syrjintäperusteisiin.  

 

Ihmisoikeusliiton mielestä toimikunnan tulisi pohtia yhdenvertaisuuden edistämistä osana perusoi-

keuksien toteutumisen edistämisen ja valvonnan tehostamista. Yhdenvertaisuustoimikunnan alusta-

vissa kannanotoissa todetaan, että pidemmällä aikavälillä olisi välttämätöntä pohtia laajemman pe-

rus- ja ihmisoikeuksien valvontaa koskevan uudistuksen mahdollisuutta. Ihmisoikeusliiton kanta on, 

että toimikunnan tulisi jo nyt ottaa tehtäväkseen arvioida myös perus- ja ihmisoikeuksien toteutumi-

sen valvontaelimen perustamista. Koska toimikunnan esitysten on tarkoitus olla valmiina vasta 

tammikuussa 2009, olisi erittäin perusteltua, että toimikunta arvioisi jo nyt yhdenvertaisuuslain to-

teuttamisen edistämistä ja valvontaa osana ihmisoikeusinstituution perustamista. Hyvä taustamate-

riaali tähän pohdintaan on Ihmisoikeusliiton ulkoministeriön toimeksiannosta laatima selvitys ”Ar-

vioita Suomen ihmisoikeuskentän kehittämistarpeista ja tarpeesta perustaa kansallinen ihmisoikeus-

instituutio”. 

 

Ihmisoikeusliiton kannattama malli, jossa yhdenvertaisuuslain toteuttamista varten perustettaisiin 

elin, joka olisi läheisesti yhteydessä oikeusasiamiesinstituutioon ja täydentäisi oikeusasiamiehen 

lainvalvontatehtävää, olisi askel kohti perus- ja ihmisoikeuksien valvontaelimen perustamista. Se 

myös suuntaisi voimavaroja tehokkaasti ja mahdollisimman nopeasti perusoikeuksien edistämiseen. 

 

D. Muita huomionarvoisia seikkoja 

 

Keväällä 2006 hyväksytyssä Euroopan unionin neuvoston puitepäätöksessä rasismin ja muukalais-

vihan torjumisesta kielletään joukkotuhonnan, rikosten ihmisyyttä vastaan ja sotarikosten julkinen 

puolustelu, kieltäminen tai vakava vähätteleminen. Jäsenvaltioiden tulee saattaa tämä kiellot osaksi 

kansallista rikoslainsäädäntöä kahden vuoden sisällä. Ihmisoikeusliiton mielestä yhdenvertaisuus-

toimikunta voisi miettiä tulisiko vastaavanlainen kielto sisällyttää osaksi esimerkiksi yhdenvertai-

suuslain häirintäkieltoa - tai siihen lakiin, johon rasismidirektiivin edellyttämä häirintäkielto kirja-

taan. 

 

Suomi ei ole ratifioinut Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen li-

säpöytäkirjaa tietoverkon välityksellä tapahtuvan rasistisen ja muukalaisvihamielisen toiminnan 

kieltämisestä. Ihmisoikeusliiton mielestä tämä on oleellinen puute, sillä rasistinen ja muukalaisvi-

hamielinen toiminta rehottaa nykyisellään verkossa eikä siihen puuttumiseksi ole olemassa tarpeek-

si tehokkaita keinoja. Näin ollen Ihmisoikeusliitto toivoo, että yhdenvertaisuustoimikunta ottaisi 

huomioon kyseisen lisäpöytäkirjan ja miettisi, voisiko siinä mainittuja toimenpiteitä sisällyttää uu-

teen yhdenvertaisuuslainsäädäntöön. 

 
 
 
 
 
Kristiina Kouros 
Pääsihteeri 


