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Tämän osion sisältö

• Yhdenvertaisuuden edistäminen

• Syrjinnän eri muodot ja perusteet 

• Syrjinnän ehkäisyyn liittyvät velvollisuudet

• Muutos ja kehitys: Suomi ja maailma

• Keskeisiä syrjinnän vastaisia säännöksiä

• Syrjinnän kielto julistuksessa, sopimuksissa 
ja laeissa





YHDENVERTAISUUDEN 
EDISTÄMINEN



Yhdenvertaisuutta tulee edistää 
aktiivisesti

• Syrjinnän vastainen lainsäädäntö ei koostu 
yksistään syrjintäkielloista vaan myös 
velvoitteista edistää yhdenvertaisuutta 
aktiivisin toimin. 

Tosiasiallinen yhdenvertaisuus

Positiivinen erityiskohtelu



Edistäviä tahoja

• Yhdenvertaisuuslain erityisvalvonta

– Yhdenvertaisuusvaltuutettu

– Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta

– Työsuojeluviranomaiset

• Tasa-arvolain erityisvalvonta

– Tasa-arvovaltuutettu



SYRJINTÄPERUSTEET



Syrjintäperusteet

Syrjintää ei ole kaikki erilainen kohtelu, vaan 
erottelu, joka kohdistuu 

a) samassa asemassa oleviin ihmisiin 

b) ilman hyväksyttävää tarkoitusperää.

Syrjintää työpaikalla ei ole sellainen erityiskohtelu 
”joka perustuu työtehtävien laatua ja niiden 
suorittamista koskeviin todellisiin ja ratkaiseviin 
vaatimuksiin” (Yhdenvertaisuuslaki)



Syrjintäperusteet – mainittuina 
julistuksessa

• Sukupuoli
• Kieli
• Uskonto
• Rotu
• Ihonväri
• Poliittinen tai muu mielipide
• Kansallinen tai yhteiskunnallinen 

alkuperä
• Vähemmistöön kuuluminen

• Omaisuus, varallisuus
• Syntyperä
• Terveydentila
• Vammaisuus
• Poliittinen tai ammatillinen 

toimiminen
• Muu henkilöön liittyvä syy



Muu, mikä?

• Listan katsotaan olevan kattava kohdan ”muu 
henkilöön liittyvä syy” perusteella. Keksitkö 
esimerkkejä mahdollisista syrjinnän 
perusteista, joita sopimukset eivät nimeä?

• Pohtikaa, miksi syrjinnän perusteita pyritään 
listaamaan paljolti, vaikka kaikki listaukset 
rajaavat ulos joitakin ryhmiä?



Moniperustainen syrjintä

• Monikertaiseksi syrjinnäksi kutsutaan tilannetta, 
jossa henkilö kohtaa syrjintää useammassa kuin 
yhdessä tilanteessa eri perusteilla 

• Kumulatiivisessa syrjinnässä henkilö kokee 
syrjintää samassa tilanteessa useammalla 
perusteella 

• Risteävässä syrjinnässä eri syrjintäperusteet 
risteävät yhdessä ja samassa tilanteessa tuottaen 
erityisiä syrjinnän muotoja



SYRJINNÄN MUODOT



Syrjinnän eri muodot

• Välitön syrjintä
– jotakuta kohdellaan jonkun lainsäädännössä kielletyn 

syrjintäperusteen perusteella epäsuotuisammin kuin 
jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai 
kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa

• Välillinen syrjintä
– näennäisesti puolueeton sääntö, peruste tai käytäntö 

asettaa henkilöt jonkin kielletyn syrjintäperusteen 
nojalla epäedulliseen asemaan muihin henkilöihin 
nähden, jollei kyseisellä säännöksellä, perusteella tai 
käytännöllä ole puolueettomasti perusteltavissa olevaa 
oikeutettua tavoitetta



• Häirintä

– henkilön arvon ja koskemattomuuden 
tarkoituksellista tai tosiasiallista loukkaamista siten, 
että luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, 
nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri

• Ohje tai käsky syrjiä

– Esimerkiksi esimies kieltää alaisiaan palvelemasta 
jonkin etnisen ryhmän edustajia



• Kohtuullisten mukautusten epääminen

-viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan 
sekä tavaroiden ja palveluiden tarjoajan on tarvittaessa 
tehtävä kohtuullisia mukautuksia vammaisen henkilön 
yhdenvertaisen kohtelun toteuttamiseksi



• Vastatoimien kielto

– ketään ei saa asettaa epäedulliseen asemaan tai 
kohdella siten, että häneen kohdistuu kielteisiä 
seurauksia sillä perusteella, että hän on valittanut 
tai ryhtynyt toimenpiteisiin oikeuksiensa 
turvaamiseksi



Syrjinnän taustatekijöitä

• Ennakkoluulot
• Stereotypiat
• Tiedon puute
• Rationaalinen laskelmointi (esim. tehokkuus 

työntekijöiden palkkauksessa)

• Laiton toiminta, jota ennakkoluulot motivoivat on 
viharikollisuutta
– Viharikokset kohdistuvat yksittäisen uhrin sijasta koko 

ryhmään, jolloin ne saavat aikaan ja ylläpitävät 
ennakkoluuloisuutta ja vihamielisyyttä ihmisryhmien välillä



SYRJINTÄ ENNEN JA NYKYÄÄN



Syrjintää motivoivat usein 
ennakkoluulot

• Vakiintuneita nimikkeitä

– rasismi, seksismi, antisemitismi, islamofobia ja 
homofobia



Syrjintä tänä päivänä

• Suomessa monien ihmisryhmien, kuten naisten ja 
lasten, oikeudet toteutuvat tänä päivänä 
huomattavasti laajemmin kuin esimerkiksi 1970-
luvulla

• Oikeudet eivät ”etene” itsestään vaan niiden 
puolustaminen on usein oikeuksia heikentävän 
kehityksen estämistä

• Asenteet maahanmuuttajia kohtaan näyttäisivät 
lähinnä jyrkentyvän

• Lisäksi tilalle on tullut myös uusia yleistyneitä 
syrjinnän kohteita



Suomi ei ole ratifioinut 
Vammaisten 
henkilöiden oikeuksia 
koskevaa 
yleissopimusta, joka on 
ollut voimassa vuodesta 
2006.

Kuva: Wikimedia Commons



Fyysisten sairauksien ohella mielenterveyden häiriöihin liittyy yhä 
huomattavasti ennakkoluuloja. Vakavimmista mielenterveyden häiriöistä 
kärsivät ihmiset ovat riskissä kohdata syrjintää työelämässä tai muuta heidän 
ihmisoikeuksiensa puutteellista toteutumista terveydenhuollossa.
Kuva: Flickr/CC/incurable_hippie



Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajat ovat riskissä kohdata syrjintää 
monilla elämän osa-alueilla, myös Suomessa.  

Kuva: Wikimedia Commons



• Saamelaiset ovat Euroopan 
pohjoisin ja EU-alueen ainoa 
alkuperäiskansa. 
Saamelaisten oikeuksien 
toteutumisessa on 
monenlaisia puutteita. 
Esimerkiksi saamenkielisellä 
lapsella ei ole usein 
mahdollisuutta 
saamenkieliseen 
päivähoitoon saamelaisten 
perinteisten elinkeinojen 
edellytyksiä ei oteta 
riittävästi huomioon.



Islamofobia = islaminuskoisiin tai arabeihin kohdistuvaa pelkoa, 
syrjintää, vihamielisyyttä tai ennakkoluuloisuutta. 

Islamofobia on noussut ilmiönä esiin länsimaissa erityisesti 
Yhdysvaltojen vuoden 2001 terrori-iskun jälkeen.
Kuva: Wikimedia Commons



SYRJINNÄN KIELTO JULISTUKSESSA  
JA SOPIMUKSISSA



Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen 
julistus

2. artikla
Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä 
julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja 
vapauksiin, ilman minkäänlaista rotuun, 
väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, 
poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, 
kansalliseen tai yhteiskunnalliseen 
alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai 
muuhun tekijään perustuvaa erotusta

Kuva:Erik Bruun/Amnesty



7. artikla
Kaikki ovat tasavertaisia lain 
edessä ja oikeutetut 
erotuksetta yhtäläiseen 
lainsuojaan. Kaikilla on oikeus 
tasavertaiseen suojaan tätä 
julistusta loukkaavaa syrjintää 
vastaan sekä kaikkea 
sellaiseen syrjintään 
tähtäävää yllytystä vastaan.

Kuva: Amnesty



Kansalaisoikeuksia ja poliittisia 
oikeuksia koskeva kansainvälinen 

yleissopimus
2. artikla

1. Jokainen sopimusvaltio sitoutuu kunnioittamaan ja takaamaan 
jokaiselle alueellaan olevalle ja oikeuspiiriinsä kuuluvalle 
yksilölle tässä yleissopimuksessa tunnustetut oikeudet ilman 
minkäänlaista rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, 
uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen 
tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään 
tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää.

2. Jokainen valtio sitoutuu perustuslakiensa mukaisessa 
järjestyksessä ja tämän yleissopimuksen määräysten mukaisesti 
ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin toteuttaakseen 
lainsäädännöllä tai muulla tavalla tässä yleissopimuksessa 
tunnustetut oikeudet, jotka eivät jo ole voimassa.



3. Jokainen sopimusvaltio sitoutuu:
a) varmistamaan, että jokaisella henkilöllä, jonka tässä 
yleissopimuksessa tunnustettuja oikeuksia ja vapauksia on 
loukattu, on käytettävissään tehokas oikeuskeino, vaikka 
loukkauksen olisivat tehneet virantoimituksessa olevat henkilöt;
b) varmistamaan, että se joka turvautuu sellaiseen 
oikeuskeinoon, saa oikeutensa ratkaistuksi toimivaltaisen 
oikeudellisen, hallinnollisen tai lakiasäätävän viranomaisen tai 
muun valtion oikeusjärjestyksen mukaan toimivaltaisen 
viranomaisen toimesta, sekä kehittämään oikeuskeinojen 
käyttömahdollisuuksia;
c) varmistamaan, että toimivaltaiset viranomaiset panevat 
täytäntöön sellaisten oikeuskeinojen perusteella annetut 
päätökset.



20. artikla

1. Kaikki propaganda sodan puolesta on 
kiellettävä lailla.

2. Kaikki kansallisen, rotu- tai uskonnollisen vihan 
puoltaminen, joka merkitsee yllytystä syrjintään, 
vihollisuuksiin tai väkivaltaan, on kiellettävä lailla.



26. artikla
Kaikki ihmiset ovat oikeudellisesti yhdenvertaisia ja 
oikeutettuja ilman minkäänlaista syrjintää 
yhtäläiseen lain suojaan. Tässä suhteessa lain tulee 
kieltää kaikki syrjintä ja taata kaikille henkilöille 
yhtäläinen ja tehokas suojelu rotuun, ihonväriin, 
sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai 
muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai 
yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, 
syntyperään tai muuhun asemaan perustuvaa 
syrjintää vastaan.



Yleissopimus taloudellisista, 
sosiaalisista ja sivistyksellisistä 

oikeuksista
2. artikla

1. Jokainen tämän yleissopimuksen sopimusvaltio 
sitoutuu sekä erikseen että varsinkin talouden ja 
tekniikan alalla kansainvälisen avun ja 
yhteistoiminnan kautta täysimääräisesti 
käytettävissä olevien voimavarojensa mukaan 
ryhtymään toimenpiteisiin kaikin soveltuvin 
keinoin ja varsinkin lainsäädäntötoimenpitein 
tässä yleissopimuksessa tunnustettujen 
oikeuksiensa toteuttamiseksi asteittain 
kokonaisuudessaan.



2. Sopimusvaltiot sitoutuvat takaamaan, että tässä 
yleissopimuksessa mainittuja oikeuksia käytetään 
ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, 
kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun 
mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen 
alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun 
seikkaan perustuvaa syrjintää.

3. Kehitysmaat voivat ottaen asianmukaisesti huomioon 
ihmisoikeudet ja kansantaloutensa määrätä, missä 
laajuudessa ne tulevat takaamaan tässä 
yleissopimuksessa tunnustettu taloudelliset oikeudet 
muukalaisille.



Euroopan ihmisoikeussopimus

14. artikla

Tässä yleissopimuksessa tunnustetuista oikeuksista 
ja vapauksista nauttiminen taataan ilman 
minkäänlaista sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, 
kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin 
mielipiteisiin, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen 
alkuperään, kansalliseen vähemmistöön 
kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään tai 
muuhun asemaan perustuvaa syrjintää.



KESKEISIÄ SYRJINNÄN VASTAISIA 
SÄÄNNÖKSIÄ



Perustuslaki 

6 §:
”Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. ketään ei saa ilman 
hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, 
alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, 
vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.” 

Yhdenvertaisuuslaki 
”Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, 
vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, 
ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, 
vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön 
liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, 
perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan 
tosiseikkaan tai oletukseen.”



Rikoslaki

11:11 §:
”Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, 
yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä 
taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman 
hyväksyttävää syytä
1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla,
2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai 
poistaa hänet sieltä taikka.
3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti 
huonompaan asemaan rodun, 
• kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, 

perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen tai terveydentilan 
taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen poliittisen tai 
ammatillisen toiminnan taikka muun näihin rinnastettavan seikan 
perusteella, on tuomittava […] syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen 
enintään kuudeksi kuukaudeksi.”



47:3 §: 
”Työnantaja tai tämän edustaja, joka työpaikasta ilmoittaessaan, 
työntekijää valitessaan tai palvelussuhteen aikana ilman painavaa, 
hyväksyttävää syytä asettaa työnhakijan tai työntekijän epäedulliseen 
asemaan (---) tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on 
tuomittava työsyrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi 
kuukaudeksi.”

47:3a §:
”Jos työsyrjinnässä asetetaan työnhakija tai työntekijä huomattavan 

epäedulliseen asemaan käyttämällä hyväksi työnhakijan tai työntekijän 
taloudellista tai muuta ahdinkoa, riippuvaista asemaa, 
ymmärtämättömyyttä, ajattelemattomuutta tai tietämättömyyttä, tekijä 
on, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, 
tuomittava kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä sakkoon tai vankeuteen 
enintään kahdeksi vuodeksi.”



Laki naisten ja miesten välisestä tasa-
arvosta 

• 7 §:”Välitön ja välillinen syrjintä sukupuolen 
perusteella on kielletty.



KIITOS!


