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TAUSTAPAPERI - Osio 4 

SYRJINTÄ JA YHDENVERTAISUUS 

 

 

TÄMÄN OSION SISÄLTÖ 
– Syrjintä ja yhdenvertaisuus käsitteet 

– Syrjinnän eri muodot 

– Syrjintäperusteet  

– Syrjinnän ehkäisyyn liittyvät velvollisuudet 

– Syrjinnän kielto laeissa ja julistuksissa 

 

TIIVISTELMÄ 

Syrjintä tarkoittaa ihmisten eriarvoista kohtelua tai erilaiseen asemaan asettamista ilman 

hyväksyttävää perustetta. Syrjintää on myös uhkaavan, vihamielisen, halventavan tai nöyryyttävän 

ilmapiirin luominen sekä käsky tai ohje syrjiä. 

Syrjintää tapahtuu muun muassa iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, vammaisuuden, 

seksuaalisen suuntautumisen, terveydentilan, uskonnon, kielen, sukupuolen, sukupuoli-identiteetin 

ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Jos syrjintää tapahtuu useammalla kuin yhdellä perusteella, on 

kyse moniperustaisesta syrjinnästä. 

Oikeutta olla joutumatta syrjityksi pidetään eräänä kaikkein keskeisimmistä ihmisoikeuksista, sillä 

syrjinnällä loukataan ihmisarvon ydintä, ihmisen identiteettiä. Ihmisoikeuksien toteutumisen 

kannalta on tärkeää torjua syrjintä, joka rajoittaa tai estää joidenkin väestöryhmien osallistumista 

yhteiskunnalliseen toimintaan, esimerkiksi saamasta koulutusta. Oikeusturvan takaaminen syrjinnän 

uhreille on tärkeää. 
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SYRJINTÄPERUSTEET 

Syrjintä on ihmisten eriarvoista kohtelua jollakin laissa kielletyllä syrjintäperusteella. Syrjinnälle 

alttiita ryhmiä tunnistetaan jatkuvasti lisää. Esimerkiksi tasa-arvolaissa viitattiin aikaisemmin 

miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon. Sukupuoli ymmärretään nykyään laajemmin ja lain muoto 

on muutettu siten, että laki kattaa myös sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun 

perustuvan syrjinnän. Uusi tasa-arvolaki astui voimaan 1.1.2015. 

Syrjintäperusteet – ihmisoikeussopimuksissa sekä kansallisessa lainsäädännössä

 

• Sukupuoli 

• Kieli 

• Uskonto 

• Rotu 

• Ihonväri 

• Poliittinen tai muu mielipide 

• Etninen, kansallinen tai 

yhteiskunnallinen alkuperä 

• Vähemmistöön kuuluminen 

• Omaisuus, varallisuus 

• Syntyperä 

• Terveydentila 

• Vammaisuus 

• Seksuaalinen suuntautuminen 

• Poliittinen tai ammatillinen 

toimiminen 

• Muu henkilöön liittyvä syy 

 

 

Moniperustainen syrjintä 

Monikertaiseksi syrjinnäksi kutsutaan tilannetta, jossa henkilö kohtaa syrjintää useammassa kuin 

yhdessä tilanteessa eri perusteilla (esimerkiksi vammainen maahanmuuttajataustainen henkilö 

työnhaussa vammaisuuden perusteella ja asuntomarkkinoilla etnisyyden perusteella). 

Kumulatiivisessa syrjinnässä henkilö kokee syrjintää samassa tilanteessa useammalla perusteella 

(esimerkiksi työnhaussa naisena ja romanina).  

Risteävässä syrjinnässä eri syrjintäperusteet risteävät yhdessä ja samassa tilanteessa tuottaen 

erityisiä syrjinnän muotoja (esimerkiksi nuoret muslimimiehet, joiden syrjinnässä ei ole kyse 

puhtaasti uskonnon, iän tai sukupuolen perusteella tapahtuvasta syrjinnästä vaan näiden kaikkien 

yhdistelmästä). 

SYRJINNÄN ERI MUODOT 
 

Yhdenvertaisuuslaissa ja tasa-arvolaissa kielletään kaikki syrjinnän muodot, joita ovat välitön ja 

välillinen syrjintä, häirintä ja ohje tai käsky syrjiä. Uuden yhdenvertaisuuslain astuttua voimaan 

myös kohtuullisten mukautusten epääminen on syrjintää. 

Välitön syrjintä 
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Välitön syrjintä tarkoittaa sitä, että jotakuta kohdellaan jonkun laissa kielletyn syrjintäperusteen 

perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin 

vertailukelpoisessa tilanteessa. 

Välitöntä syrjintää on esimerkiksi se, jos henkilöä kielletään pääsemästä ravintolaan hänen etnisen 

taustansa perusteella.  

Välillinen syrjintä 

Välillisestä syrjinnästä on kyse, kun 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. Esimerkiksi liian korkeiksi asetetut 

kielitaitovaatimukset työssä, jossa ne eivät ole työn tekemisen kannalta välttämättömiä, ovat 

välillistä syrjintää.  

Häirintä 

Häirintä tarkoittaa henkilön arvon ja koskemattomuuden tarkoituksellista tai tosiasiallista 

loukkaamista siten, että luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä 

ilmapiiri. Esimerkiksi rasistiset vitsit ovat häirintää.  

Ohje tai käsky syrjiä 

Ohje tai käsky syrjiä ilmenee esimerkiksi tilanteessa, jossa esimies kieltää alaisiaan palvelemasta 

jonkin etnisen ryhmän edustajia. 

Kohtuulliset mukautukset 

Kohtuullisten mukautusten tavoitteena on se, että vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden 

kanssa asioida viranomaisissa sekä saada koulutusta, työtä ja yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja 

palveluita samoin kuin suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla. Kohtuullisuutta arvioidaan 

vammaisen ihmisen tarpeiden lisäksi myös muista näkökulmista, joita ovat esimerkiksi toimijan 

koko, taloudellinen asema, toiminnan luonne ja laajuus sekä mukautusten arvioidut kustannukset ja 

mukautuksia varten saatavissa oleva tuki. Kohtuulliset mukautukset ovat ”avustamistyyppisiä”, 

yksilöllisiä ratkaisuja. 

Vastatoimien kielto 

Yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolaki sisältävät myös vastatoimien kiellon: ketään ei saa asettaa 

epäedulliseen asemaan tai kohdella siten, että häneen kohdistuu kielteisiä seurauksia sen 

perusteella, että hän on valittanut tai ryhtynyt kielteisiin toimenpiteisiin oikeuksiensa turvaamiseksi. 

SYRJINNÄN TAUSTATEKIJÖITÄ 
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Syrjinnän taustatekijöitä ovat ennakkoluulot, stereotypiat, tiedon puute sekä rationaalinen 

laskelmointi. Tällaista laskelmointia edustaa esimerkiksi tehokkuus työntekijöiden palkkauksessa, 

mikä voi syrjiä nuoria synnytysiässä olevia naisia tai vaikka tulkin tarpeessa olevia kuulovammaisia. 

Vakiintuneita syrjintään liittyviä nimikkeitä ovat esimerkiksi rasismi, seksismi, antisemitismi, 

islamofobia ja homofobia. 

Viharikokset 

Poliisin tilastojen mukaan tyypillisimpiä viharikoksia Suomessa ovat rasismin motivoimat 

pahoinpitelyt, kunnianloukkaukset ja laittomat uhkaukset. Poliisin tilastot kertovat kuitenkin vain 

osatotuuden viharikosten yleisyydestä ja moninaisuudesta. Viharikoksista nimittäin ilmoitetaan 

harvoin poliisille, vaikka ne loukkaavat uhrin perus- ja ihmisoikeuksia. 

Rikoksesta tekee viharikoksen se, että sitä motivoivat ennakkoluulot tai syrjivät asenteet. Motiivina 

voi olla tekijän käsitys uhrin henkilökohtaisista ominaisuuksista; kuulumisesta tiettyyn ryhmään tai 

vähemmistöön. Viharikoksiin on tärkeä puuttua, sillä ne luovat ja ylläpitävät ennakkoluuloja ja 

vihamielisyyttä yhteiskunnassa ja voivat aiheuttaa pelkoa ryhmissä ja yksilöissä, joihin ne 

kohdistuvat. Suomen rikoslaissa viharikosten haitallisuus on huomioitu rangaistuksen 

koventamisperusteena. 

Rikoksen tekeminen rotuun, ihonväriin, syntyperään, kansalliseen tai etniseen alkuperään, 

uskontoon tai vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai vammaisuuteen perustuvasta 

vaikuttimesta taikka niihin rinnastettavasta muusta vaikuttimesta on määritelty rangaistuksen 

koventamisperusteeksi.  Muita rinnastettavia motiiveja ovat mm. sukupuolivähemmistöihin 

kohdistuvat ennakkoluulot. 

Ennakkoluulot tai syrjivät asenteet voivat olla motiivina monentyyppisissä rikoksissa. Olennaista on 

kiinnittää huomio tekijän vaikuttimiin. Uhrin ei esimerkiksi tarvitse kuulua seksuaalivähemmistöön 

vaan viharikoksen määrittää tekijän oletus asiasta. 

Poliisin tulee kirjata viharikoksiksi teot, joissa poliisi, uhri tai joku muu asianosainen epäilee 

vihamotiivia. Viharikos voi kohdistua yksittäiseen henkilöön, ryhmään, instituutioon tai 

omaisuuteen. 

YHDENVERTAISUUS 

Yhdenvertaisuus on jokaiselle kuuluva ihmisoikeus. Samanlainen kohtelu ei takaa aina 

yhdenvertaisuuden toteutumista, sillä ihmisten lähtökohdat ja mahdollisuudet ovat erilaiset. 

Tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteuttaminen edellyttää yhteiskunnassa esiintyvän syrjintään 

perustuvan eriarvoisuuden aktiivista poistamista. 

Yhdenvertaisuutta tulee edistää aktiivisesti 
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Syrjinnän vastainen lainsäädäntö ei koostu yksistään syrjintäkielloista, vaan myös velvoitteista 

edistää yhdenvertaisuutta aktiivisin toimin.  

Tasa-arvolaissa velvoitteet on kohdistettu viranomaisiin yleensä (4 §), koulutusta ja opetusta 

järjestäviin yhteisöihin (5 §) ja työnantajiin (6 §).  

4 §: 

”Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää naisten ja miesten välistä tasa-

arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä luoda ja vakiinnuttaa sellaiset 

hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan naisten ja miesten tasa-arvon 

edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. 

Erityisesti tulee muuttaa niitä olosuhteita, jotka estävät tasa-arvon toteutumista. 

Naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistäminen tulee ottaa huomioon 1 ja 2 

momentissa tarkoitetulla tavalla palvelujen saatavuudessa ja tarjonnassa.” 

 

Yhdenvertaisuuslaissa syrjintä on kiellettyä julkisessa ja yksityisessä toiminnassa. Se kieltää 

eksplisiittisesti syrjinnän kaikki muodot eli välittömän ja välillisen syrjinnän sekä häirinnän. 

Nimettömät työnhaut ovat esimerkkejä yhdenvertaisuuden edistämisestä. Muun muassa Helsingin 

ja Espoon kaupungit ovat kokeilleet nimetöntä työnhakua. Tehtävää hakevat henkilöt täyttävät 

kaupungin verkkosivuilla olevan sähköisen hakemuksen normaalisti rekrytointijärjestelmään. Sitten 

hakemuksista poistetaan hakijan henkilökohtainen tausta eli toisin sanoen hakemuksesta 

poistetaan henkilön nimi, osoite, ikä, sukupuoli, syntymäpaikka, siviilisääty, perhetiedot, 

kansalaisuus ja äidinkieli. Rekrytointiprosessin aikana eri henkilöt käsittelevät hakemukset ja 

vastaavat haastatteluihin kutsumisesta ja lopullisesta valinnasta.  

Positiivinen erityiskohtelu on esimerkki yhdenvertaisuuden aktiivisesta edistämisestä. Positiivinen 

erityiskohtelu on menettelytapa, joka mahdollistaa sen, että joitain ihmisryhmiä voidaan tukea 

erityistoimin, mikäli he ovat muutoin vaarassa jäädä eriarvoiseen asemaan.  

Päätös soveltaa positiivista erityiskohtelua työnhaussa on tehtävä etukäteen ja tämä tulisi myös 
kertoa hakijoille työpaikkailmoituksessa. Positiivisen erityiskohtelun tulee myös perustua 
suunnitelmaan ja suosinta ei saa olla automaattista. Jokaisen nimityspäätöksen tulee perustua 
tapauskohtaiseen harkintaan, eli etusijaa ei automaattisesti ja ehdottomasti anneta aliedustettuun 
ryhmään kuuluvalle. Hakijoiden täytyy olla ansiokkuudeltaan joko yhtä päteviä tai lähes yhtä 
päteviä. Lisäksi keinon tulee olla oikeasuhteinen tavoitteeseen nähden: positiivista erityiskohtelua ei 
voida oikeuttaa, jos tosiasiallisessa yhdenvertaisuudessa on vain vähäisiä eroja. 

Uusi yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolain muutokset 
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Uusi yhdenvertaisuuslaki sekä tasa-arvolain muutokset astuivat voimaan 1.1.2015. Uuden 

yhdenvertaisuuslain tarkoitus on tarjota entistä laajempaa syrjintäsuojaa. Lain tarkoitus on edelleen 

sama kuin aikaisemmin eli syrjinnän ehkäisy, yhdenvertaisuuden edistäminen sekä uhrin 

oikeusturvan tehostaminen. Aikaisemmin syrjintä oli kiellettyä työelämässä ja koulutuksessa kaikilla 

perusteilla, minkä lisäksi syrjintä oli kiellettyä palveluiden ja tavaroiden tarjonnassa etnisyyden 

perusteella. Uuden yhdenvertaisuuslain myötä syrjintä on kiellettyä julkisessa ja yksityisessä 

toiminnassa (lukuun ottamatta uskonnonharjoittamista sekä yksityis- ja perhe-elämää).  

Tasa-arvolaki, jossa viitattiin aikaisemmin miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon, kattaa nykyään 

myös sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän. 

Syrjintä Suomessa 

Monet eri väestöryhmät kokevat syrjintää Suomessa. Etenkin vähemmistöihin kuuluvat ihmiset ovat 

vaarassa joutua syrjityksi. Seuraavaksi on lueteltu esimerkkejä siitä, millaista syrjintää ihmiset 

saattavat Suomessa kokea.  

 

Romanit 

 Romaniperheelle asetetaan erityisehtoja kun he vuokraavat asunnon / vuokra-asuntoa ei 
myönnetä lainkaan 

 Työpaikalla tai kaupassa tapahtuvasta varkaudesta syytetään helposti ensimmäiseksi 
romanityöntekijää tai -asiakasta 
 

Saamelaiset 

 Saamenkielisellä lapsella ei ole mahdollisuutta saamenkieliseen päivähoitoon tai 
saamelaiset vanhukset eivät pääse saamenkieliseen vanhustenhoitoon 

 Saamelaisten perinteisten elinkeinojen edellytyksiä ei oteta riittävästi huomioon 
elinkeinopolitiikassa tai maankäytössä 
 

Maahanmuuttajat 

 Suomen/ruotsin kieltä taitamaton maahanmuuttaja ei saa tietoa kunnan tarjoamista 
palveluista ja jää tämän vuoksi ilman niitä 

 Henkilöä, jolla on vieraskielinen nimi tai joka puhuu murtaen suomea, ei kutsuta 
työhaastatteluun 
 

Vammaiset 

 Tulkkipalveluiden puute, mikä estää kuulovammaista asioimasta kunnan virastoissa tai 
osallistumasta esimerkiksi työpaikan henkilöstöpalaveriin 

 Näkövammainen henkilö ei voi osallistua yliopiston pääsykokeeseen, koska koe perustuu 
näkemiseen, vaikka itse opintoura ja opintojen suorittaminen olisivat hänelle mahdollisia 
 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt 

 Henkilö ei uskalla tuoda samaa sukupuolta olevaa kumppaniaan työyhteisön tietoon 

 Sukupuolivähemmistöön kuuluvan henkilön on vaikea käyttää erilaisia sukupuolittuneita 
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tiloja kuten miesten ja naisten pukuhuoneita, wc:tä jne. 
 

Ikä 

 Lapsia ja nuoria ei kuulla heidän elämäänsä koskevia päätöksiä tehdessä 

 Vanhusten tarpeita ei oteta huomioon sähköisiä palveluita suunniteltaessa 
 

Uskontoon ja vakaumukseen perustuvat ryhmät 

 Henkilön vaatetukseen tai uskonnonharjoittamiseen liittyviä tekijöitä pidetään esteenä 
työnteolle, silloin kun ne tosiasiallisesti eivät sitä ole 

 Uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvat henkilöt kohtaavat ennakkoluuloja ja heidän on 
vaikeampi työllistyä 
 

Taulukko: Sisäasiainministeriön Yhdenvertaisuusopas. Perustuu tekstiin Aaltonen, Joronen ja Villa (2009) Syrjintä 
Suomessa 2009. Ihmisoikeusliitto. 

 

Perustuu teksteihin Aaltonen, Joronen ja Villa (): Syrjintä Suomessa 2008.; Lepola ja Villa 

(toim.): Syrjintä Suomessa 2006.; Scheinin: yhteiset ihmisoikeutemme ja Levin (): Ihmisoikeudet. 

Kysymyksiä ja vastauksia; Sisäasiainministeriön Yhdenvertaisuusopas; www. yhdenvertaisuus.fi, 

www.ihmisoikeusliitto.fi, www.ofm.fi 

 

SYRJINNÄN KIELTO IHMISOIKEUKSIEN YLEISMAAILMALLISESSA 
JULISTUKSESSA JA IHMISOIKEUSSOPIMUKSISSA 

 

 
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 
 
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. 
 

 

 

 

 

http://www.ihmisoikeusliitto.fi/images/pdf_files/syrjinta2008.pdf
http://www.ihmisoikeusliitto.fi/images/pdf_files/syrjinta2006.pdf
http://www.ihmisoikeusliitto.fi/
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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. […] 
 
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 
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. 
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. 
Kehitysmaat voivat ottaen asianmukaisesti huomioon ihmisoikeudet ja kansantaloutensa määrätä, 
missä laajuudessa ne tulevat takaamaan tässä yleissopimuksessa tunnustettu taloudelliset oikeudet 
muukalaisille. 
 

 

 
Euroopan ihmisoikeussopimus 
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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 SUOMESSA 

Suomessa syrjinnän kielto on kirjattu muun muassa perustuslakiin, rikoslakiin, tasa-arvolakiin sekä 

vuonna 2004 voimaan tulleeseen yhdenvertaisuuslakiin. 

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. 

 
 

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, seksuaalisen 
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 

1) rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, ihonvärin, kielen, sukupuolen, 
iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen tai terveydentilan taikka, 
2) uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan 
 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 
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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. 
 

 

Yhdenvertaisuuslaki (ollut voimassa vuodesta 2004) 
 
6 § 
Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, 
vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun 
henkilöön liittyvän syyn perusteella. 
 

 

 

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta  
 
1§: 
Tämän lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten 
välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. 
7 §: 
Välitön ja välillinen syrjintä sukupuolen perusteella on kielletty. 
 

 

Yhdenvertaisuuden toteutumista valvovia tahoja 
 
Yhdenvertaisuuslain erityisvalvonta 

 Yhdenvertaisuusvaltuutettu 

 Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta 

 Työsuojeluviranomaiset 
 

Tasa-arvolain erityisvalvonta 

 Tasa-arvovaltuutettu 

 Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta 
 

 

 

 

 


