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Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Itsenäinen ja riippumaton 
viranomainen 



Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävät

• Puuttuu syrjintään ja edistää yhdenvertaisuutta

• Toimii kansallisena ihmiskaupparaportoijana

• Valvoo maastapoistamisen täytäntöönpanoa

• Seuraa ja edistää ulkomaalaisten oikeuksien toteutumista

• 1.1.2022-: Naisiin kohdistuvan väkivallan raportoija 



Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto

• Noin 30 työntekijää; myös määräaikaisia, mm. tutkijat, harjoittelijat

• Organisaatio:

• Syrjintätiimi – yhdenvertaisuuslain valvonta: puuttuminen 
syrjintään ja yhdenvertaisuuden edistäminen

• MAIKU-tiimi – maasta poistamisen valvonta, 
ihmiskaupparaportointi, ulkomaalaisten aseman seuranta ja 
edistäminen, naisiin kohdistuvan väkivallan raportointi

• Viestintätiimi

• Hallintotiimi



Yhdenvertaisuus ja 
syrjinnän kielto Suomen 

lainsäädännössä



Perustuslaki
6 § Yhdenvertaisuus

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.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada 
vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä 
työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen 
ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.



Yhdenvertaisuuslaki

• Koskee kaikkea julkista ja yksityistä toimintaa (mutta ei perhe-
elämää eikä uskonnon harjoittamista)

• Velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta, ja laatia 
yhdenvertaisuussuunnitelma

• Viranomaiset

• Koulutuksen  järjestäjät

• Työnantajat (suunnitelma: työpaikat, joilla enemmän kuin 30 
työntekijää)



Yhdenvertaisuuslaki:
Syrjinnän kielto 

Syrjinnän uhrilla on oikeus
hyvitykseen.



Mikä on syrjintää?

• Välitön syrjintä: henkilö asetetaan huonompaan asemaan hänen 
henkilöönsä liittyvän syyn takia, kuin toinen henkilö vastaavassa 
tilanteessa

• Välillinen syrjintä: näennäisesti yhdenvertainen sääntö, peruste tai 
käytäntö, joka saattaa jonkun muita epäedullisempaan asemaan 
henkilöön liittyvän syyn perusteella (joitakin poikkeuksia)

• Häirintä: henkilön ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti 
loukkaava käyttäytyminen, joka liittyy johonkin syrjintäperusteeseen, 
ja luodaan halventava tai nöyryyttävä taikka häntä kohtaan uhkaava, 
vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri

• Kohtuullisten mukautusten laiminlyönti: vammaiselle henkilölle 
ei tehdä sellaisia kohtuullisia mukautuksia, että hän voisi 
yhdenvertaisesti asioida, käyttää palveluja, tai osallistua 
työelämään



Milloin erilainen kohtelu on sallittua?

• Positiivinen erityiskohtelu: sellainen oikeasuhtainen erilainen 
kohtelu, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden 
edistäminen taikka syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen 
tai poistaminen, ei ole syrjintää.

• Erilainen kohtelu ei ole syrjintää, jos kohtelu perustuu lakiin ja 
sillä muutoin on hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen 
saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia (joskus mahdollista myös 
vaikka ei säädetty laissa)

• Erilainen kohtelu työelämässä, työhönotossa, tms. on sallittua, 
jos kohtelu perustuu työtehtävien laatua ja niiden suorittamista 
koskeviin todellisiin ja ratkaiseviin vaatimuksiin



Rikoslaki

11 luku. Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan

• Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

• Törkeä kiihottaminen kansanryhmää vastaan

• Syrjintä

47 luku Työrikoksista

• Työsyrjintä

• Kiskonnan tapainen työsyrjintä



Yhdenvertaisuusvaltuutetun työ



Valtuutettu tarjoaa 
oikeussuojaa syrjinnän 
uhreille

Ihmisoikeus-
velvoitteiden ja 
lainsäädännön
seuraaminen

Selvitykset, 
kertomukset 

ja raportit

Puhelin- ja 
chat-neuvonta

Selvitys-
pyynnöt 

yksittäisissä 
asioissa Sovinnon 

edistäminen

Oikeus salassa-
pidettävään 

tietoon + 
tarkastus

Vie asioita 
lautakuntaan 

ja tuomio-
istuimiin

Aloitteet, 
yleiset 

suositukset, 
kouluttaminen
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Sukupuoli

Ei tiedossa, ei syrjintäperustetta

Muu henkilöön liittyvä syy

Seksuaalinen suuntautuminen

Vammaisuus

Terveydentila

Perhesuhteet

Mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta

Uskonto, vakaumus

Kieli

Kansalaisuus

Alkuperä

Ikä

2019 (n = 920)

2020 (n= 1 103)

2021 (n= 1 584)

Vireille tulleet syrjintäyhteydenotot syrjntäperusteittain 2019-2021
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Yksityis- ja perhe-elämä

Vapaa-aika/yhdistystoiminta

Asuminen

Koulutus/opetus

Muu / ei tiedossa

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Muut julkiset palvelut

Työelämä

Muut yksityiset palvelut

2019 (n = 920) 2020 (n=1 103) 2021 (n=1 584)

Vireille tulleet syrjintäyhteydenotot elämänalueittain 2019-2021



Miten Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan näkyy 
yhdenvertaisuusvaltuutetun työssä? 

• Yhteydenottoja syrjintäepäilyistä on tullut kymmeniä

• Yhteydenotot ovat koskeneet pääasiallisesti yksityisiä palveluita, 
asumista, sosiaalista mediaa mutta myös koulutusta ja vapaa-aikaa 
(urheilua)

• Teemoina mm. pankkipalvelut, kaupan ala (mm. venäläisten 
tuotteiden tuonnin lopettaminen), häirintä asumisessa ja 
sosiaalisessa mediassa sekä opiskelemaan pääsy ja tilojen 
vuokraaminen

• Suuressa osassa yhteydenotoista ei ole voitu katsoa olevan kyse 
syrjinnästä 

• Muutamissa asioissa on kehotettu kääntymään poliisin puoleen 

• Joitakin asioita selvitetään edelleen tarkemmin



Mitä teen jos minua 
syrjitään tai koen häirintää, 

tai näen syrjintää?



Jos koet tai näet syrjintää tai häirintää…

• Työpaikalla: voit kertoa asiasta esimiehellesi, tai 
työsuojeluvaltuutetulle – työantajalla on velvollisuus puuttua 
häirintään

• Koulussa: voit olla yhteydessä opettajaan tai rehtoriin

• Harrastuksissa: voit olla yhteydessä valmentajaan tai kerhon 
vetäjään

..tai:

Voit olla yhteydessä yhdenvertaisuuslain valvonnasta vastaaviin 
viranomaisiin

Jos voi olla kyse rikoslain mukaisesta syrjintärikoksesta→ poliisi 
vastaa rikosten selvittämisestä



Yhdenvertaisuuslain syrjintäkiellon valvonta
• Työelämässä: työsuojeluviranomainen (aluehallintovirastossa)

• Kaikki muut elämänalueet: 
• yhdenvertaisuusvaltuutettu – ei voi tehdä sitovaa päätöstä, 

mutta voi tehdä perustellun kannanoton siitä, onko kyseessä 
syrjintä

• yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta – voi tehdä sitovan 
päätöksen siitä, onko tapahtunut syrjintää, ja kieltää syrjinnän 
jatkumisen

Syrjinnän uhri voi saada hyvitystä ajamalla kannetta 
käräjäoikeudessa.



Chat

Aukioloajat: 

• Maanantaisin,  
keskiviikkoisin klo 
13-15 

• Perjantaisin klo 10-
12

Puhelinpäivystys

• avoinna tiistaisin, 
keskiviikkoisin ja 
torstaisin klo 10 – 12

• 0295 666 817 

• Yhteydenottolomake 
(www.syrjinta.fi)

• Sähköposti: 
yvv(at)oikeus.fi

• Viittomakielellä voi 
lähettää videon 
sähköpostitse 
yvv(at)oikeus.fi

Yhdenvertaisuusvaltuutetun asiakaspalvelukanavat 
–

http://www.syrjinta.fi/
mailto:yvv@oikeus.fi


Seuraa yhdenvertaisuusvaltuutettua 

Facebook: @yhdenvertaisuusvaltuutettu

Instagram: @yhdenvertaisuusvaltuutettu

Linkedin: @yhdenvertaisuusvaltuutettu

Verkkosivu/Webbsida: www.syrjinta.fi

Twitter: @yhdenvertaisuus



YHDENVERTAISUUSVALTUUTETUN TOIMISTO

Tel +358 (0) 295 666 800

www.syrjintä.fi

www.facebook.com/yhdenvertaisuus 

@yhdenvertaisuus  

@yhdenvertaisuusvaltuutettu

Kiitos! 
Kysymyksiä? 

Kommentteja?

http://www.facebook.com/yhdenvertaisuus

